AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADVÁNYAI
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulása óta egyik legfontosabb feladatának
tekintette kiadványai gondozását. Az eredményes tudományos munkának ugyanis
elengedhetetlen feltétele, hogy a kutatók eredményeiket nyomtatásban is nyilvánosságra
hozzák és azokat az érdekl
k nagyobb köre számára is elérhet vé tegyék.
Egyesületünk — e folyóirat bizonysága szerint is — igyekszik feltámasztani régi kiadványsorozatait. Újraindított kiadványaink közül már megjelent az Erdélyi Tudományos
Füzetek 209. számaként Benk Samu Nagy Géza, a literátor és m vel désünk mindenese
cím dolgozata. E sorozat újabb, 210. számú füzete, amely Antal Árpád György Lajos
életm ve cím tanulmányát és Köll Károly összeállításában György Lajos irodalmi
munkásságának könyvészetét tartalmazza, 1992. februárjában jelenik meg. Az
Orvostudományi Szakosztály Közleményei az 1991. évi székelyudvarhelyi tudományos
ülésszak anyagát teszi közzé kb. 200 lapnyi terjedelemben; ennek megjelenése 1992.
áprilisában várható. A Természettudományi és Matematikai, valamint a M szaki
Tudományi Szakosztály Közleményeinek kéziratai szintén a nyomdában vannak és
megjelenésük a tavasz folyamán várható.
Az 1992. évi tervben, a fentebb felsorolt szakosztályi id szaki kiadványok egy-egy
újabb számán kívül, az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban Tóth Kálmán és Gábor
Dénes illetve L zinczi Domokos összeállításában szerepel a Románia területén 1944.
augusztus 23-a és 1954. január 1-e (a Román Nemzeti Bibliográfia megindulása) közötti
id szakban megjelent magyar nyelv nyomtatványok teljes könyvészete, továbbá Imreh
István Fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idején cím dolgozata.
Remélhet leg ebben az évben is módunk lesz céladományok segítségével ezen a
terven felül is tudományos eredményeket közzétennünk.
Minthogy m ködésének közel félszázados kényszer szünetelése következtében az
EME szerepét az erdélyi tudományosságban többnyire csak id sebb nemzedékeink
ismerik, Egyesületünk elnöksége felkérte Benk Samu alelnököt olyan kiadvány
összeállítására, amelyb l az érdekl
k tájékozódhatnak az EME múltjával, jelenével és
jövend célkit zéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók fel l. Ennek a tanulmánynak
a megjelenését is 1992-re tervezzük.
Folyóiratunk és kiadványaink beszerezhet k az Erdélyi Múzeum-Egyesület
központi irodájában (Kolozsvár, Memorandum utca 1.).
Tagjaink szakosztályuk kiadványait önköltségi áron vásárolhatják meg.

