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Foreword
It is a great pleasure to present for the second time the proceedings of the Numismatica
Pannonica conference organised by the Antique Numismatic Workshop of the Hungarian
Numismatic Society. The conference held on the 9th September 2019 was attended by
a considerable audience. This was partially due to the greater number of presenters
compared to the previous year, which also resulted in a more varied program. The
papers ranged from the classical numismatic topics to iconography, economic history,
modern imaging methods, Far East and zooarchaeology, thus showing new and exciting
possibilities of how neighbouring disciplines can connect to numismatics. The volume
contains the edited version of the papers presented at the colloquium. The conference
was again a venue where collectors and the scientist could interact with eachother both
as presenters and as part of the audience. It is important for us to keep and develop
the Hungarian numismatic language, therefore it was left to the authors’ discretion in
which language (Hungarian, English or German) they wanted their papers to appear.
The publishing of the conference proceedings was supported by the National Cultural
Fund, thus ensuring the development of the Hungarian classical numismatics.

Előszó
Nagy örömünkre szolgál, hogy az immáron második alkalommal megrendezett
Numismatica Pannonica konferencia aktuális kötetét is a közönség elé tudjuk tárni.
A Budapesten a Magyar Numizmatikai Társulat Antik Numizmatikai Műhelye által
2019. szeptember 9-én szervezett tudományos tanácskozás jelentős érdeklődésre
tartott számot. Az előadók köre a tavalyihoz képest bővülni tudott, ami a program
színesedéséhez vezetett. A témák a klasszikus numizmatikán túl az ikonográfia,
gazdaságtörténet, modern képalkotási módszerek, Távol-Kelet és archaeozoológia körét
ölelték fel, amely jól mutatja szomszédos tudományágak új és izgalmas kapcsolódási
lehetőségét az érmészettel. A kötet az elhangzott előadások szerkesztett változatát
tartalmazza. Az esemény ismét kiváló lehetőséget teremtett a gyűjtői és a tudományos
kör találkozására, keveredésére mind az előadók, mind a közönség soraiban. Fontosnak
tartjuk a magyar numizmatikai nyelv őrzését és fejlesztését, ezért jelen kötetben
a szerzők belátására volt bízva, milyen nyelven (magyar, angol vagy német) írják
meg tanulmányaikat. A konferenciakötet megjelenését az Nemzeti Kuturális Alap is
támogatásra érdemesnek ítélte, ezzel elősegítve a hazai antik numizmatika fejlődését.

										Juhász Lajos
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