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Kedves Olvasóink!
Ha nem is akkora ütemben, mint ahogy két évvel ezelőtt terveztük, azért már érkeznek 

szerkesztőségünkbe olyan tanulmányok, amelyek a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti 
Várprogram keretén belül folytatott kutatások, tervezői munkák és kivitelezések eredmé-
nyeiről számolnak be. Örömmel adunk teret ezeknek az írásoknak, hiszen e programok 
keretében megújuló műemlékeink hosszú évtizedekig jelen lesznek környezetünkben, és 
bizonyára befolyásolják, alakítják majd az ilyen típusú műemlékekkel kapcsolatos eddigi 
gondolkodásmódunkat is. Hasonló megfontolásból közöljük a megújuló műemlékekről 
alkotott, gyakran ellentmondásos véleményeket is, legyenek azok szakmaiak, vagy akár 
laikusak. A lényeg, hogy azonos nyelven, kulturáltan beszélgessünk, vitatkozzunk ezekről 
a témákról, és tudjunk örülni az eredményeknek is. 

Az esztendő végéhez, az ünnepekhez közeledve három kiadványt is olvasóink figyelmébe 
ajánlunk. október végén jelenik meg kiadónk gondozásában szabó máté tollából A légirégé-
szet története c. ismeretterjesztő könyv. A kiadványt kizárólag tőlünk rendelhetik meg. 

Decemberben olvasóink két könyvet is ajándékozhatnak szeretteiknek. Az idei évben 
megjelent 6 lapszámból összekötött VKt 2018-as gyűjteményes kötetet és a teljesen új cik-
keket tartalmazó VKt 2018-as Évkönyvet. mostani lapszámunk 44. oldalán részletes tá-
jékoztatót találnak a három kiadvány megrendelésével kapcsolatban, illetve a 46. oldalon  
A légirégészet története c. könyvet be is mutatjuk.

többek érdeklődésére azt is közöljük, hogy az előfizetések 2019-re történő meghosszab-
bításához decemberi lapszámunkban mellékeljük előfizetőinknek a díjbekérőt. 
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