EMLÉKEZTETŐ
ONLINE FOLYÓIRAT

A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ – Emlékpont internetes újságja
2012. március elsején jelent meg először Emlékeztető címmel.

A folyóirat évente négy

számmal jelentkezik. A közgyűjtemény célja a folyóirat elindításával az volt, hogy teret adjon
az intézmény történész-kutatóinak kutatási eredményeik publikálására. A Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság a folyóiratot 2013. március 5-én vette hivatalosan nyilvántartásba.
A folyóirat az alábbi linken érhető el:
http://www.emlekpont.hu/emlekezteto/bekoszonto/bekoszonto.html. 2013-ban a honlapot
összesen 79790 fő látogatta meg, a letöltött oldalak száma pedig 376079 volt.
Az Emlékpont a Nemzeti Kulturális Alaphoz a 2013-ban megjelenő négy szám
támogatásához nyújtott be pályázatot, az elnyert támogatást ezek elkészítéséhez használta fel
az intézmény.
Az első számban a közgyűjtemény egy korábbi időszaki kiállításához kapcsolódó
állambiztonsági dokumentumok kerültek összeválogatásra. A második számban egy az
Emlékpontban 2012 őszén megrendezett, a kolhozosítás vonatkozásait bemutató konferencián
elhangzott előadások tanulmánnyá bővített változata jelent meg. A folyóirat harmadik száma
Galyasi Miklóssal, a Tornyai János Múzeum alapító igazgatójával foglalkozik. Az utolsó
számban három tanulmány látott napvilágot, melyek nem alkottak szorosan egy tematikus
egységet.
A pályázaton elnyert támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a kiadvány előkészítése
hatékonyabban és gyorsabban működjön, a kiadvány formai elemeinek egységesítése fontos
lépés volt ahhoz, hogy az Emlékeztető a közgyűjtemény profiljába jobban illeszkedjen, a
közönség számára is vonzóbb arculattal rendelkezzen. A kiadvány az intézmény
közönségkapcsolati tevékenységét segíti azzal is, hogy a szakmai/tudományos eredmények írott
formában is elérhetővé válnak a befogadó közönség számára.
A bevont külsős szerzőknek köszönhetően bővült a kiadvány tematikája. Az, hogy az
intézmény dolgozóin kívül más szakemberek is szerepelnek a kiadványban, más szakmai
műhelyekkel való együttműködést jelent, előremozdítva ezzel az intézmény kutatási
tevékenységét.
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A kiadvány oktatási / múzeumpedagógiai feladataink ellátásában is fontos szerepet kap:
a közgyűjtemény aktívan részt vesz a helyi oktatási intézmények életében, a folyóirat kielégíti
azokat az igényeket, amelyekkel a diákok és pedagógusok tanulmányi versenyek és tanítási órák
kapcsán hozzánk fordulnak.
A pályázaton elnyert támogatás tehát három nagyobb területen, a szakmai/tudományos,
közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai szegmenseken jelentett előrelépést intézményünk
számára.
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