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Intézményi stratégia
1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2018. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását
szolgáló intézkedések
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum elkötelezett abban, hogy Tolna megye gyűjteményeiben
meglévő tárgyi és adattáraiban megtalálható szellemi hagyatéka minél szélesebb körben
ismertté váljon, forrásként szolgáljon a kutatás számára, elősegítse a szülőföldhöz való
kötődés kialakulását az itt élőkben. Gyűjteményeink kezelése, gyarapítása és feldolgozása,
kiállításaink, kiadványaink, rendezvényeink mind azt a célt szolgálják, hogy a muzeológia
modern eszköztárával a kultúra ügyét szolgáljuk. Megyénken belül kapcsolódunk a kulturális
életben dolgozó intézményrendszerhez, integráló-segítő szerepre törekszünk a megyénkben
sajnálatosan kis számban működő muzeális intézményeknél, szakmai-módszertani
tapasztalatainkat átadjuk meghirdetett fórumokon és egyedi megkeresések esetén egyaránt.
Elsősorban testvérvárosi, testvérmegyei kapcsolatok révén a határon túl is népszerűsítjük
Tolna megye kultúráját. Kutatóinkon keresztül bekapcsolódunk nemzetközi kutatási
projektekbe. 2018-ban kiállítás és katalógus formájában megvalósult és befejeződött a
belgrádi szerb Néprajzi Múzeummal közös kutatási témánk, mely a koszovói szerb és a
sárközi hímzés összehasonlító elemzését végezte el. Ugyan csak fontos kiállítást valósítottunk
meg a „Háborútól háborúig. Képes várostörténet 1918–1945” címet viselő tárlatunkkal és a
hozzá kapcsolódó vezető megjelenésével, ugyanis ez a lokális értékeket bemutató kiállítássorozatunk újabb produktuma volt.
Intézményünk szakmai stratégiájában továbbra is kiemelkedően fontos helyet foglal el a
gyűjteményi revízió, a digitális gyűjteménykezelésre és leltározásra történő átállás, belső
szabályzataink aktualizálása, látogatószámunk megtartása és lehetőség szerinti növelése,
valamint gyűjteményeink feldolgozása. Ezen célok 2018. évi megvalósításáról részleteiben a
jelentés megfelelő helyen értekezünk.
2. Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pont szerinti stratégiai dokumentumok
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a) 2018. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi
alapdokumentumokban történt változások: alapító okirat vagy szervezeti és működési
szabályzat módosításának szükségessége, indokai stb.
A múzeumi szervezet 2015. július 1-jétől, gazdasági önállóságunk megszűnésétől három
egységben végezte munkáját: a két gyűjteményi osztály (Régészeti és Történeti) mellett a
kisegítő feladatokat ellátó Műszaki Csoport segítette feladataink teljesítését 2018-ban is. A
Műszaki Csoport dolgozóinak (teremőrök, portások, takarítók) irányítási feladatát dr. Gaál
Zsuzsanna igazgatóhelyettes végezte, az épület-karbantartási kérdésekkel az igazgató
foglalkozott. Teremőrként 2018-ban egy főt, Kovács Józsefet alkalmaztuk Gwizdala Valéria
helyére. A fenntartónk 2017. év második felében döntést hozott a takarítás kiszervezéséről,
2018. január 3-ával, ami szervezeti létszámunk csökkenésével járt együtt. Állományban
csupán két fő takarító maradhatott a múzeumi műtárgyvédelmi környezet takarítása feladat
ellátása céljából.
A Régészeti Osztályon öt régész muzeológus (Czövek Attila osztályvezető, dr. Vizi Márta
PhD, dr. K. Németh András PhD, K. Tóth Gábor, dr. Szabó Géza PhD) mellett Tövisháti
András restaurátor, Csiszér Antal gyűjteménykezelő, Retkes Tamás fotós és Vicze László
grafikus dolgozott 2018-ban. Az időszaki munkákra a régészeti projektpénzek terhére
határozott időre munkaszerződéssel alkalmaztunk munkavállalókat, akik a fenntartó döntése
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értelmében tavaly már az intézmény elfogadott összlétszámában is szerepeltek. Az
Újkortörténeti Osztályon öt muzeológus (dr. Gaál Zsuzsanna osztályvezető-igazgatóhelyettes,
Fuksz Márta, Lovas Csilla, V. dr. Kápolnás Mária, Csapai János) mellett Andrásné Marton
Zsuzsanna, Szűcs Zsuzsanna és Rubányi Anita múzeumpedagógusok, távozásáig Hendrik
Dávid történész, valamint Mohr Szilvia és Thuróczy Péter gyűjteménykezelők, Künsztler
Gábor Tamás restaurátor dolgozott. Hendrik Dávid történész pótlására két alkalommal is
pályázatot kellett kiírni, azonban csak 2019. február 1-jével tudtuk betölteni Mácsainé Iván
Éva személyében a megüresedett státuszt. Mohr Szilvia sikeres felvételizett felsőfokú
restaurátor szakra, tanulmányait megkezdte. Az igazgató közvetlen irányítása alatt Lázár
Klaudia titkárnő és Hucker Veronika könyvtáros, valamint Szabó Tamás logisztikai
munkatárs végezte munkáját.
A tudományos munkánk magasabb színvonalának elérése érdekében dr. K. Németh András
PhD tudományos titkárként dolgozik 2015. szeptembere óta.
Az intézményben 2019-ban Közalkalmazotti Tanácsot választottak a dolgozók (vezetője
Lovas Csilla), alapdokumentumaink megújítására ebben az évben nem volt szükség.
b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk
elvégzett tevékenységek
A Magyar Nemzeti Múzeum által koordinált közfoglalkoztatás keretében intézményünkben a
betölthető álláshelyek száma 2018-ben 5 fő volt. Szerencsére több kulturális
közfoglalkoztatott talált a piaci szférában elhelyezkedési lehetőséget, ezért viszonylag nagy
volt a fluktuáció. A megürült státuszokat viszonylag gyorsan sikerült feltölteni és
elmondhatjuk, hogy jellemzően 3-4 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozott
intézményünkben. A munkatársak mindegyikét adatrögzítőként foglalkoztattuk az
újkortörténeti, néprajzi, képzőművészeti és régészeti gyűjteményben. Munkájuk
eredményeként a műtárgyállomány digitalizálása jelentős mértékben előrehaladt.
c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
A múzeum honlapján tette közzé a kötelezően előírt adatokat, illetve a fenntartó, a szakmai
irányító és a sajtó kérésére szolgáltatott adatokat tevékenységéről.
d) Állami Számvevőszéki ellenőrzés utókövetése: a számvevőszéki javaslatok és az
intézkedési terv alapján 2018-ban megvalósított feladatok
Az Állami Számvevőszék 2016-os vizsgálata eredményeként elfogadott intézkedési terv
keretében belső szabályzatainak újítottuk meg, elkészült a Gyűjtemény gyarapítási és revíziós
és a Honvédelmi intézkedési terv, valamint a Múzeumi digitalizációs stratégia.
Kölcsönszerződéseink zöme megújult. Gazdasági folyamatainak újraszabályozását pénzügyi
önállóság híján szintén fenntartónk látja el.

Szakmai mutatók
I.

Szolgáltatási feladatok
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1.

Közönségkapcsolatok:

Az intézmény 2018. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása
Közönségkapcsolati programjaink tervezésekor a múzeum kiállítás-hasznosítási
koncepciójára kívánunk építeni. Célunk továbbra is olyan kiállítások rendezvények
szervezése, amelyek széles közönségrétegeket mozgatnak meg.
A kisgyermekek és diákok számára meghirdetett programokon kívül nagyon fontosnak
tarjuk azt is, hogy az egész életen át tartó tanulás jegyében az aktív dolgozóknak és a
nyugdíjasoknak is szervezzünk közönségcsalogató programokat, mellyel hozzájárulunk a
szabadidő tartalmas eltöltéséhez, az önképzéshez, személyiségfejlesztéshez, hiszen a kultúra,
múzeumi közművelődés társadalmi feladatainak ellátására, teljesítésére rendkívül nagy a
közösségi igény.
Az intézmény széleskörű közművelődési tevékenysége összehangoltan négy saját térben,
illetve külső helyszíneken is folyik.
Főépület
A közönség igényekre figyelve rendeztünk 2018-ban is – feltehetően nagy
érdeklődésre számot tartó – időszaki kiállításokat. A központi épületben június 23-án, a
Múzeumok Éjszakáján nyitottuk a „Háborútól háborúig. Képes várostörténet 1918–1945”
című tárlatot, melyhez az alábbi közművelődési programokat szerveztük:
- Világ-Mozi Filmklub. A két világháború között készült filmek vetítése kéthetente hétfőnként
Célközönség: középiskolások, főiskolások, aktív dolgozók, nyugdíjasok
- Múzeumi Mozaik. Képek, filmek, események sorozat keretében októberben a kiállítás
megtekintése Dr. Gaál Zsuzsanna, a tárlat rendezőjének vezetésével
Célközönség: középiskolások, főiskolások, aktív dolgozók, nyugdíjasok
Múzeumandragógiai programként idén is szerveztük a Múzeumi Esték, a
Vármegyeházi Esték, valamint a Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban előadás
sorozatokat.
A központi épületben a Múzeumi Esték keretében a 2017/18-as évadban a kiegyezés 150.
évfordulójára emlékezve A Kiegyezés. A nemzeti önállóság visszaszerzése egy kettős állam
keretei között című sorozatot szerveztük.
Az I. félévben az alábbi előadásokat tartottuk:
Január 31.
Dr. Kövér György: Vád és védelem a tiszaeszlári ügyben (1882-1884)
Február 28.
Dr. Nagy Mariann: "Közös haza" vagy magyar ország? Nemzetiségi politika a dualizmus korában

Március 28.
Dr. Scwarczwölder Ádám: Magyarország „vezérigazgatója”. Széll Kálmán és a dualizmus rendszere

A sorozat II. féléves tematikáját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójára emlékezve hirdettük meg
Szeptember 26.
Reznák Erzsébet: Kossuth Lajos
Október 31.
Dr. Csorba László: Széchenyi István
November 28.
Dr. Hermann Róbert: Görgei Artúr
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(E sorozatot 2019. I. félévben folytatjuk).
Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban sorozat tematikája 2018-ban:
Január 10.
Dr. Gaál Zsuzsanna: Női szerepek, női életutak a reformkorban. Csapó Ida portréja
Február 14.
Süveges Zoltán: A magyarok királynéja, Sisi
Március 14.
Elekes Eduárdné: Civil kurázsival lakóhelyünk épített értékeiért
Április 11.
Tehetséges diákok előadásai
Május 9.
Tóth Gábor: Avar kori temető a Szekszárd, Varga Peti dűlőben
Június 13.
Beregnyei Miklós: Tömegtájékoztatás az atomkor hajnalán
Október 10.
Balogh Attila: Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros és kölesdi diadala
November 14.
Szabadi Mihály: Bandázások Sióagárdon
December 12.
V. Dr. Kápolnás Mária és Dr. Gesztesi Enikő: Szekszárd, ahol élünk. Könyvbemutató
Fiatal történész kollégánk, Hendrik Dávid közreműködésével indítottunk januártól egy
új sorozatot Népszerű történelem Dáviddal címmel, ennek keretében az alábbi előadásokat
szerveztük:
Február 7.: Az iszlám kultúra története "európai szemmel"
Március 7.: Az Európa-fogalom kialakulása és változása
Április 4. : Mi a reneszánsz?
Május 2.: A két világháború közötti magyar külpolitika revíziós törekvései
Az előadásokon résztvevők száma alkalmanként változó, 30 – 70 fő között volt.
Szintén folytattuk a Múzeumi Mozaik. Képek, filmek, események című
múzeumandragógiai sorozatot, melynek programjai minden hónap első hétfőjén kerültek
megrendezésre. Helyszín a WMMM központi épületén kívül a Vármegyeházi Kiállítás, Babits
Mihály Emlékház volt. E témában összesen 15 programunk volt.
Az országos nagyrendezvényekhez 2018-ban is csatlakoztunk, helyi programokat
szerveztünk. Június 23-án a Múzeumok Éjszakáján nyílt a főépületben a Háborútól háborúig.
Képes várostörténet 1918-1945 című tárlat. A múzeum valamennyi kiállítása különböző
rendezvényekkel várta látogatóit, a résztvevők száma a főépületben és a három
tagintézményben 1996 fő volt.
A Múzeumok Őszi Fesztiváljához szintén szerveztünk helyi programokat október –
november hónapban. Szakmai programként a Múzeumpedagógiai Évnyitóval indítottunk, a
központi, országosan meghirdetett tematikához illeszkedve szerveztük az alábbi
rendezvényeket a múzeum központi épületében, a Vármegyeházi Kiállításban, a Babits
Mihály Emlékházban és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékházban:
Szeptember 26. szerda, 14 óra
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Múzeumpedagógiai évnyitó
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és kiállítóhelyeinek 2018/19. évi programkínálata
Október 1. hétfő, 14 óra
Múzeumi barangolások – Társas színtér
A Háborútól háborúig 1918-1945. Képes várostörténet című időszaki kiállítás megtekintése
Dr. Gaál Zsuzsanna, a kiállítás rendezőjének vezetésével a múzeum központi épületében
Október 2. kedd, 10-16 óráig
„Nyitott ajtó” – Zseblámpás kalandtúra pincétől a padlásig
Tematikus vezetés kalandvágyó múzeumbúvároknak az intézmény látogatók elől elzárt
területein. Múzeumi kulisszatitkok megismerése
Október 4. csütörtök, 15 óra
Sétálj, gyalogolj velünk! – Irodalmi séta a szülőháztól a régi Babits-tanyáig
A helyszíneken Török Sophie naplójegyzetéből és Babits Mihály verseiből és Halálfiai
nagyregényéből hangzanak el szövegrészletek
Október 3. szerda, 10-16 óráig
Mesterek és alkotók – Varródoboz: Textilzsinórból ékszerek készítése
Október 5. péntek, 9-12 óráig
A lámpás én vagyok – Tanárok napja
Múzeumpedagógiai börze a Pedagógusok Világnapján
Október 12. péntek, 15 óra
Sétálj, gyalogolj velünk! – Templomtúra a városban
Október 19. péntek, 15 óra
„Nyitott ajtó” – Látogatás a vármegyeházi pincerendszerben
Október 27. szombat, 9.30-18 óráig
Múzeumi szünetelő – Hátizsákos kirándulás kisvasúttal a Gemenci erdőbe
Október 30. kedd, 8.30 óra
Múzeumi szünetelő
Nagyszülők - unokák, szülők - gyerekek kirándulása Patcára, a Katica-tanyára
Október 31. szerda, 10 óra
Múzeumi szünetelő – Őszi betakarítás. A szüret
Interaktív foglalkozás: szőlődarálás, préselés, kukoricamorzsolás, kézműves foglalkozás,
majd a helytörténeti kiállításban a tanyabelső és présház megtekintése
November 5. hétfő, 9 óra
Szakmai nap: Múzeumi tudományos délelőtt a Magyar Tudomány Napján.
Muzeológusok előadásai kutatási területeikről
November 7. szerda, 16 óra
Irodalmi találkozások a múzeumban – Babits Mihály: Önéletrajz a gyermek- és ifjúkor
éveiből
November 7. szerda, 10-16 óráig
Mesterek és alkotók – Varródoboz: Fűszerzacskó, kincses zsákocska varrása
November 8. csütörtök, 14 óra
Sétálj, gyalogolj velünk! – Séta a szekszárdi volt izraelita temetőben a Múzeumbarát
Egyesület szervezésében
November 10. szombat, 10 óra
Múzeumi Őszbúcsúztató – Márton napi „ludasságok”
Vetített képes foglalkozás, ludas körjáték, ludas kép készítése tépéssel, koccintás „újborral”
(szörppel)
November 11. vasárnap, 10 óra
Múzeumi Őszbúcsúztató – Márton nap
Szent Márton püspök legendája, ludas tárlatvezetés, kézműves foglalkozás

6

Mesterek és alkotók – Látszattani leckék
Orosz István grafikus, animációfilm-rendező tárlatvezetése a Látszattani leckék című időszaki
kiállításban
Október 1. – november 11. között
16+Múzeumi találkozások – Társas színtér
„Hiány”. Drámajáték Orosz István kiállításában gimnazistáknak, családoknak
Október 1. – november 11. között
Utazó múzeum – Múzeum a bőröndben
Bőröndbe rejtett múzeumi tárgyakkal drámajáték az óvodában
Október 1. – november 11. között
Utazó múzeum – Múzeum a bőröndben
Mészöly mesék: kihelyezett játékos foglalkozás óvodásoknak
Fentieken kívül alkalmakhoz, évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódva tartottunk
különböző korosztályokat megszólító programokat 2018-ban:
Január 18-19-én az Irodalom Házában Mészöly Miklós Emléknapot szerveztünk.
Február 10-én „Itt a farsang, áll a bál…” címmel rendeztünk családi hétvége programot a
szekszárdi Csurgó Zenekar közreműködésével.
Május 18-án, a Múzeumi Világnapon tartottuk a Wosinsky Emléknapot, ahol a
megemlékezést, előadást követően a Múzeumbarát Óvoda, Múzeumbarát Iskola oklevelet és a
Wosinsky Emlékplakett adtuk át.
November 27-én több civil szervezet együttműködésével, versmondók közreműködésével
Babits Mihályra emlékeztünk.
December 11-én Révész Sándor: Életutam című előadását szerveztük a főépület
könyvtárában.
E rendezvények célközönsége - a felnőtteken, aktív nyugdíjasokon kívül - a főiskolások,
középiskolások valamint a tehetséges, érdeklődő általános iskolás tanulók voltak.
A múzeumban működő Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület tagjai, 559 fő számára
külön éves tematika szerint szerveztünk programokat kéthetente csütörtökönként. A
rendezvény között előadások, helyi múzeumlátogatások, tematikus napok, honismereti
kirándulások szerepeltek. Az évben összesen 38 rendezvényt tartottunk.
Vármegyeháza
A múzeum vármegyeházi programjai minden korosztály számára elérhetőek, sokféle, színes
ajánlatokkal várjuk az érdeklődőket. A Kormányhivatal és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
közös szervezésében működik a Vármegyeházi esték sorozat, előadások, könyvbemutatók,
koncertek váltják egymást. Előtte ingyenes tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők az
állandó vagy az időszaki kiállításban. A Múzeumok Éjszakája az egyik legnépszerűbb
rendezvényünk. Az idén az időszaki kiállításunkhoz kapcsolódtunk: Kulturális párhuzamok –
A sárközi és a koszovói hímzések. Tárlatvezetések tarkították az estét, meghívtuk a közelben
élő medinai szerb nemzetiségi csoportot, ők táncházat tartottak. A kézműves foglalkozáson
szerb és sárközi motívumokat hímeztünk, az Őcsényi Hagyományőrző Egyesület segítségével.
Balázs Kovács Sándor bemutatta új kötetét: Népi pajzánságok a Sárközből címmel.
Szekszárd város pár éve létrehozta a Háry János Mesefesztivál többnapos programját. A
Dráma-játékos csoporttal előadtuk Lázár Ervin Bikfi-bukfi-bukferenc című meséjét, a
Varródobozzal is kitelepültünk, kézműves foglalkozást tartottunk.
A Mátyás király évfordulóhoz kapcsolódóan lovacskákat és fekete hollókat varrtunk.
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Már több éve részt veszünk a Humánszolgáltató Központ által szervezett Családi napon,
segítjük munkájukat.
A Múzeumok Őszi Fesztiválján kialakult állandó programok várják a város lakóit: pincetúra,
templomtúra, Varródoboz, tárlatvezetés, gemenci kirándulás, családi játék vagy nyomozás. A
pincetúra a Baka Múzeum, a Megyei Levéltár és a Garay Élménypince közreműködésével
valósult meg. Nagyon népszerű a Múzeum a bőröndben program, városi és vidéki óvodákba
múzeumi tárgyakat viszünk és mesével, drámajátékkal színezzük az együttlétet.
Fontos a környéken élő nemzetiségi népcsoportok jelenléte a múzeum életében. A Belgrádi
Nemzeti Múzeum szerb-magyar témájú kiállítása előtt befogadtuk az ulmi múzeum
vándorkiállítását: Egymás közt – A Duna mentén élő svábok élete. Megszerveztük a Tracht
Tag – Német Népviseletek Napja című programot, német nyelvű tárlatvezetést tartottunk és
keresztszemes hímzéssel díszítettünk kékfestőből varrott táskákat. Az adventi időszakban az
Élő szeretet embertársainknak programban segítettük a civil szervezetek munkáját.
Babits Mihály Emlékház és Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház
Az idei évben is megrendezésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és
a Mészöly Miklós Egyesülettel közösen szervezett Mészöly Miklós Emléknap (XV.),
díjátadással, előadásokkal és beszélgetésekkel. Előrendezvényeként a Kolozsváron született
Polcz Alaint idéztük, erdélyi helyszínekhez kapcsolódó képekkel, szövegekkel, amit egy
Mészöly műből készült film levetítése követett.
A Magyar Költészet Napján Kis Pál István népművelő, tanár, költő versekkel tarkított
előadását hallhattuk József Attiláról az elmúlt 54 év művelődés- oktatás- és
irodalompolitikájának tükrében.
Az idén először megrendezett hétvégi Családi Napon háromféle program is várta az
érdeklődőket (dramatikus mesefoglalkozás, mesejáték, tárlatvezetés).
Dienes Valéria születésnapja alkalmából rendhagyó múzeumi foglalkozáson vettek részt a
Dienes Valéria Általános Iskola növendékei.
A Múzeumok Éjszakáján verses tárlatvezetéssel, Liebhauser János könyvtárigazgató
rendhagyó tárlatvezetésével, és Baka Istvánra emlékeztünk barátai, ismerősei, iskolatársai,
beszélgettek a 70 éve született költőről. Az Irodalom Házában tárlatvezetéssel és egy Illyés
mesejátékkal vártuk a látogatókat.
Hatodik alkalommal került megrendezésre, a Mészöly-kultuszt ápolva, a „Szekszárdi
Magasiskola” elnevezésű írói alkotótábor és mesterkurzus. A tábor Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Mészöly Miklós Egyesület, és a „Pad” Irodalmi, Művészeti és
Kulturális Egyesület együttműködésével valósult meg nyilvános előadásokkal,
szemináriumokkal, műhelymunkával. Zárásként zenés-irodalmi estet tartottunk a Babits
Emlékház kertjében.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a Sétálj, gyalogolj velünk! programpontban az
Irodalmi séta a szülőháztól a régi Babits-tanyáig rendezvényt bonyolítottuk le ismét. A
helyszíneken Török Sophie naplójegyzetéből, Babits Mihály verseiből és Halálfiai
nagyregényéből hangzottak el szövegrészletek.
Utazó múzeum - Múzeum a bőröndben elnevezésű program keretében a Kökénykisasszony és
a Bánatos medve című Mészöly-mesefoglalkozás zajlott le több alkalommal, szekszárdi és
alsónánai óvodákban kihelyezett múzeumpedagógiai óraként.
Irodalmi találkozások a múzeumban témában a Babits Mihály: Önéletrajz a gyermek- és
ifjúkor éveiből – Szabó Lőrinc lejegyzésében c. írás került felolvasásra a Babits
önvallomására, fiatalságára kíváncsi résztvevők előtt.
Az ősz folyamán rendhagyó múzeumi órán vettek részt nálunk újfent a Kék Madár Alapítvány
fogyatékkal élő mentoráltjai.
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Idén ünnepeltük Babits Mihály születésének 135. évfordulóját, melynek keretében koszorúkat
helyeztünk el a szülőház falán, majd „...kinyúlhat égig a lélek..." - Babits Mihály
Esztergomban címmel G. Tóth Franciska irodalomtörténész – muzeológus tartott előadást a
szülőházban.

Közművelődési
rendezvények és
a rendezvények
résztvevőinek száma (db | fő)
A hátrányos helyzetűeket
(kiemelten a romákat),
valamint a fogyatékkal
élőket célzó, a társadalmi
együttélést és a felzárkózást
elősegítő programok és
a programok résztvevőinek
száma (db | fő)
Nemzetiségi közösségi
identitást erősítő programok
és a programok
résztvevőinek száma (db | fő)
Ismeretterjesztő előadások és
a résztvevők száma (db | fő)
Ismeretterjesztő kiadványok
száma, példányszáma és
a hasznosított példányok
száma (db | db)
Önkéntesek és az általuk
ledolgozott munkaórák
száma (fő | óra)

Közművelődési programok bevétele
2.

2016. tény

2017. tény

2018.
terv
270 db
13.500
fő

2018.
tény
318 db
13.019
fő

276 db
11.526 fő

265 db
13.139 fő

22 db
297 fő

23 db
246 fő

25 db
250 fő

26 db
258 fő

6 db
123 fő

7 db
140 fő

8 db
150 fő

10 db
178 fő

39 db
1814 fő

40 db
1.699 fő

45 db
1.700 fő

1 db
1.000
példány

1 db
500
példány

1 db
500
példány

65 db
2243
fő
1 db
500
pld.

28 fő
180 óra

24 fő
144 óra

25 fő
150 óra

2016. tény
4.212 e Ft

2017. tény
4.440 e. Ft

2018. terv
4.500 e. Ft

27 fő
150
óra

2018. tény
4.102 e.
Ft

Köznevelési hasznosítás:

Az intézmény 2018. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása
Főépület
Az óvodások, az általános és középiskolás tanulók, főiskolai hallgatók rendszeres látogatói a
célirányosan nekik szervezett múzeumi rendezvényeknek. Ugyanakkor fontosnak tarjuk azt is,
hogy az egész életen át tartó tanulás jegyében a családoknak, felnőtteknek, aktív
időskorúaknak is szervezzünk közönségcsalogató programokat, mellyel hozzájárulunk a
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szabadidő tartalmas eltöltéséhez, az önképzéshez, személyiségfejlesztéshez, hiszen a kultúra,
közművelődés, múzeumi közművelődés társadalmi feladatainak ellátására, teljesítésére
rendkívül nagy a közösségi igény.
A múzeumpedagógia feladata az élményszerű ismeretszerzés, a múzeum
megszerettetése, az iskolai tananyag kiegészítése, a kultúrához való hozzáférés lehetősége, az
érdeklődés felkeltése. Az állandó kiállításokban témák szerint foglalkozásokat tartunk
óvodásoknak, általános és középiskolásoknak, főiskolai hallgatóknak. Az életkori
sajátosságokat, a pedagógusok kérését, a rendelkezésre álló időt figyelembe véve a
Vármegyeházán, a Babits Emlékházban és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékházban
a drámapedagógia módszerével komplex foglalkozásokat állítottunk össze, melyek egész
évben igényelhetők.
Szekszárd város iskolai foglalkozásait az önkormányzat finanszírozza, 9 általános
iskola működik, mindegyikkel kapcsolatban állunk. Tolna megye sok iskoláját felderítettük
már, de ezen a téren még vannak elmaradásaink. A PTE szekszárdi tagozatával
együttműködünk, az óvoda, és tanítóképzést és a turisztikai fakultást is segítjük módszertani
foglalkozásokkal, műhelymunkával. Azok az iskolák, amelyek városunk híres szülötteinek
nevét viselik, kérhetnek diáknapon vagy az iskola napján vetélkedőt, egyéb foglalkozást,
ezeket az alkalmakat is bővíteni szeretnénk (Garay János, Dienes Valéria, Baka István iskolák
esetében).
A Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat Gyönki Szociális Otthonának felkérésére
négy alkalommal tartottunk előadással egybekötött tárgyalkotó foglalkozást, melyen az otthon
lakóin kívül a helyi általános iskola egy-egy osztálya is részt vett. A több generációs
programot elnyert pályázat keretében valósították meg.
Vármegyeháza
A múzeumpedagógiai programunkat a tervek szerint teljesítettük. Az idén kiemelkedő a
nemzetközi időszaki kiállításunk, amely a Belgrádi Nemzeti Múzeum és a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum közös kutatása alapján együttműködéssel jött létre.
A másik Orosz István, a Nemzet Művésze, Kossuth díjas grafikus kiállítása, a művész
tárlatvezetést tartott egy alkalommal, a gyermekeknek vizuális trükkökkel tűzdelt
foglakozásokat tartottunk, animációs filmeket is vetítettünk.
Babits Mihály Emlékház Irodalomháza – Mészöly Miklós Emlékház
Emlékházainkban folyó múzeumpedagógiai munka kiindulási alapja az irodalom, mely
nemcsak iskolai tantárgy, hanem kultúránk igen fontos része. A múzeumi órák célja
tananyaghoz kapcsolódó, élményszerű ismeretszerzés. A drámapedagógia módszerei,
eszközei segítségünkre vannak ebben, melyek segítségével önmagunkat, társainkat is jobban
megismerhetjük. A költészet napjára felsősöknek, középiskolásoknak meghirdetett Babits
versekből kiinduló drámajátékos órák is a kommunikáció, az önkifejezés, a kreativitás
fejlesztését tűzték ki célul. Az óvodásoknak szól az Utazó múzeum - Múzeum a bőröndben
program, mely során kilátogatunk az óvodákba, meséken, dramatikus játékokon keresztül
ismertetjük meg Mészöly Miklós alakját a kisgyerekekkel, visszük közelebb hozzájuk
munkásságát.
 A tárgyév kiemelt feladatainak teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény
múzeumpedagógiai küldetéséhez.
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A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban kialakítottuk azokat a múzeumpedagógiai
módszereket, foglalkoztatási formákat, amelyek komplexitásuknál fogva biztosítják a
gyermekek számára az élményszerű ismeretszerzést, az alkotás örömét. Múzeumpedagógiai
koncepciónk szerint programjainkat igyekeztünk – és igyekszünk a jövőben is – úgy
összeállítani, hogy azok a hagyományos ismeretátadás keretein túl a gyermeki aktivitásra,
kreativitásra épüljenek. E módszert szem előtt tartva lehetőséget biztosítunk a 10–18 (tágabb
értelemben a 6–24) éves korosztály számára kulturális örökségünk megismertetésére, a
megőrzését segítő helyi és regionális programokon történő aktív részvételre, a kultúra iránt
érdeklődő diákok körének szélesítésére, közösségek építésére, a társadalmi és természeti
ismeretek elmélyítésére, gazdagítására, egyúttal az általános műveltség fejlesztésére.
A különböző korosztályoknak meghirdetett, kiállításainkhoz kapcsolódó múzeumi
órák, játszóházi programok, kézműves foglalkozások az életkori sajátosságok figyelembe
vételével az aktív cselekvésre, tevékeny megismerésre ösztönöznek. Természetesen mást
ajánlunk az óvodáskorúaknak, megint mást az általános vagy a középiskolás tanulóknak, a
főiskolásoknak és a felnőtteknek, abban azonban valamennyi korosztály programkínálata
megegyezik, hogy a múzeum kiállításaihoz, a kiállítások által bemutatott történeti korokhoz
kapcsolódva, lehetőség szerint eredeti tárgyakkal szemléltetve az egyes korszakok
embereinek mindennapi életét, szokásait, életmódját mutatja be. Foglalkozásaink időtartama
is ennek megfelelően alakul: az óvodás korúaknak legfeljebb 30–35 perc, általános és
középiskolásoknak attól függően, hogy az iskolai órarendbe hogyan tudják beilleszteni, egy
vagy két tanórányi, tehát 45, illetve 90 perc.
 Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok
bemutatása.
Főépület
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően szerveztünk óvodásoknak múzeumi foglalkozásokat,
általános és középiskolás tanulóknak múzeumi tanórákat, elsősorban a történelem, irodalom,
hon- és népismeret, ritkábban a biológia, rajz-művészettörténet, technika iskolai tantervek
tematikájához kapcsolódva. Az alábbiakban felsorolt foglalkozások szervesen kapcsolódnak a
múzeum egy-egy kiállításához, mely az iskolai tananyagra, a kompetencia programra, a
formális oktatásra épül.
Múzeumi foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak:
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Szeptember:
Október:
November:
December:

Mátyás király, az „igazságos”
Erdei állatok. Élet a Gemenci erdőben
1848-as játszóház. Perczel relikviák, ’48-as emlékek
Húsvéti ünnepkör és hozzá kapcsolódó népszokások.
A ház körül élő állatok
Mesélő tárgyak. Ismerkedés a múzeummal
Őszi betakarítás. A szüret. A kiállításban a présház és tanyabelső megtekintése
Márton-napi „ludasságok”
Múzeumi időutazás. Időkapuk: őskor, rómaiak és honfoglaló magyarság

Múzeumi barangoló Mamut Marcival sorozat (óvodásoknak és kisiskolásoknak)
 Múzeum-őr. Mit őriznek a múzeumok?
 Mamuttól a cserépbográcsig. Milyen kincseket rejt a föld?
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Mesélő kövek. Templomok, várak, várkastélyok
„… ihol jönnek a törökök”. A szultán birodalmának határán
A céhláda kincsei. Mesterek és mesterségek
Tájak, népek, viseletek. A Sárköz
A ’48-as forradalom és szabadságharc

Múzeumi órák általános és középiskolásoknak:
 Őskor – neolitikum
 Mindennapi élet a Limes mentén. A rómaiak Pannoniában
 A honfoglaló magyarság
 Törökkori emlékek, különös tekintettel a palánki földvárra
 Mátyás király és kora. A reneszánsz Magyarországon
 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
 Szekszárd története, különös tekintettel a századforduló időszakára
 A Sárköz története és néprajza
A Vissza a múltba. A tárgyak emlékezete című európai uniós pályázattal létrehozott
Látványtárhoz szintén összeállítottunk múzeumi óra sorozatot, ahol a 20. századtól a
bronzkorig, több mint 6000 műtárgyat tekinthetnek meg a látogatók az időben visszafelé
haladva Az alábbi témaköröket ajánljuk általános iskolás tanulóknak, melyeket interaktív
vagy tárgyalkotó foglalkozásokkal egészítünk ki (pl. a modern kor találmányai témához
kapcsolódva kipróbálhatják a lemezjátszót, magnetofont, írógépet, szódás szifont stb.).
Látványtári túrák:
 Technikai fejlődés és életmódváltozás. A modern kor találmányai
 Körorvosok, szakorvosok. Egészségügy és személyes higiénia a 20. században
 A paraszti díszítőművészet. A festett bútoroktól a pásztorfaragásokig
 Korsók, bödönök, tányérok. Sárközi fazekasság a 18-20. században


Mezőváros és főúri palota. Középkori és kora újkori kerámiaművesség Etén és Ozorán




A Krisztus utáni első évezred. A rómaiak és az avarok Pannoniában
A bronzkori mészbetétes edények dicsérete

Jahreszeiten – Évszakok
Folytattuk a német nyelvű foglalkozás sorozatot a múzeum központi épületében,
melyet német nemzetiségi óvodák nagycsoportosai és német nemzetiségi nyelvet tanuló
kisiskolások számára hirdetünk. A foglalkozások tematikája az évszakok bemutatásán
keresztül kapcsolódik az öltözködés, erdei állatok és növények témához, ugyanakkor egy
adott múzeumi kiállításra épül. Az életkori sajátosságokat, a program oktatási – nevelési
célját, az előzetes tudást, ismereteket figyelembe véve dolgozzuk fel a különböző
témaköröket. A programsorozat az élményszerzésre, játékosságra koncentrál.
Tematika:
Winter. Tél – Jégkorszaki barátunk, a Mamut
Frühling. Tavasz – Mattioni Eszter: Tavasz című festménye
Sommer. Nyár – Élet a Gemenci erdőben
Herbst. Ősz – Szüret és betakarítás
Játszóházi program terápiás kutyával
A múzeum főépületének őskori és természettudományi kiállításaihoz kapcsolódva
mozgás- és képességfejlesztő interaktív játszóházi programot szerveztünk terápiás kutyával a
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szekszárdi Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival. A programokat kedden vagy
csütörtökön tartottuk előzetes időpont egyeztetés alapján.
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Október:
November:
December:

Ugatja, mint kutya a holdat. Az állatok kommunikációja
Ebcsont beforr. Az állatok testfelépítése
Belejött, mint kiskutya az ugatásba. Érzékelés az állatvilágban
Nemcsak egy tarka kutya van a világon. Az állatok fejlődése
Kutya – macska barátság. Vadászat és vadászkutyák
Hűséges, mint a kutya. Hogyan lett a kutya az ősember társa?
Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Az állatok táplálkozása
Nyomok a homokban. Állatok lábnyomai

A központi épületben szerveztük az állandó kiállításokra épülő Régi ésszel –
gyermekkézzel, valamint a Látványtárhoz kapcsolódó Látványtár(gy) tematikus sorozatokat. A
kézműves, tárgyalkotó foglalkozások során egy-egy múzeumi kiállításhoz valamint
ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan, az életkori sajátosságokat, a program oktatásinevelési célját, az előzetes tudást, ismereteket figyelembe véve dolgozzuk fel a különböző
témaköröket. A programsorozat az élményszerzésre, az informális oktatásra koncentrál.
Régi ésszel – gyermekkézzel sorozat tematikája 2018-ban (minden hónap második szerda):
Január 10.
A keresztény emlékek kiállításhoz kapcsolódva rózsaablak készítése színes üvegmozaikból
Február 14.
Ismerkedés a farsangi ünnepkörrel, majd állatos álarc készítése
Március 14.
Történelmi játszóházi program: fiúknak huszárcsákó, lányoknak bieder kalap készítése
Március 28.
Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal, sárközi motívumok rajzolása kicával; tojásfestés
Április 11.
3D-s üdvözlőkártya készítése papírból Anyák Napjára
Október 10.
A népi gyermekjáték kiállításhoz kapcsolódva terménybáb készítése
November 7.
Márton-naphoz kapcsolódva lámpás készítése
December 12.
Az adventi ünnepkörhöz és a századfordulós kiállításhoz kapcsolódva mézeskalács díszítése
Látványtár(gy) sorozat tematikája 2018-ban (minden hónap harmadik szerda):
Január 17.
A „Fazekasság…” egységhez kapcsolódva kerámia medál díszítése népi motívumokkal
Február 21.
A „Pásztorművészet” egységhez kapcsolódva mosósulyok díszítése spanyolviasz technikával
Március 21.
„A technikai fejlődés…” egységhez kapcsolódva kis tévé, hozzá mozgókép készítése
Április 18.
A régészeti látványtári egységekhez kapcsolódva római pénzek, ékszerek készítése
Május 16.
A textilgyűjteményt bemutató egységhez kapcsolódva sárközi öltöztető babák készítése
Október 17.
A néprajzi látványtári egységhez kapcsolódva rongyszőnyeg szövése
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November 21.
A „Körorvosok, szakorvosok…” látványtári témához kapcsolódva szappanöntés
December 19.
Karácsonyi asztali dekoráció készítése népies elemekkel, méhviasz gyertyával
Együtt a múlt nyomában címmel szerveztünk múzeumi nyári tábort a múzeum
főépületében, melynek célja egyrészt a szünidő élményszerű, tartalmas eltöltése az informális
tanulás jegyében, másrészt a múzeumi gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó kulturális örökség
tanulmányozása iskolán kívüli helyszíneken. A programot 2 x 5 napos turnusban szerveztük
9-13 éves tanulók számára. Egy-egy alkalommal az adott kor történetével, helyi
vonatkozásaival ismerkednek meg a résztvevő diákok vetítéses előadás, kiállítás
megtekintése, foglalkoztató füzet segítségével. A foglalkozásokat az Európai Uniós
pályázattal felújított pincemúzeumi foglalkoztatóban tartottuk, ahol az „időkapukban”
elhelyezett korhű műtárgymásolatok, ruha rekonstrukciók, interaktív elemek (gabona őrlése
őrlőkövön, szövés, fonás stb.) színesítették a programot, majd tárgyalkotó, kézműves
foglalkozáson tettük élményszerűvé az ismereteket. A két turnusban összesen 49 diák vett
részt.
2018-ban a múzeum főépületében óvodásoknak 108, általános iskolásoknak 94,
középiskolásoknak 14, főiskolásoknak 8 múzeumi órát tartottunk
A szünidei foglalkoztató napok időpontjai voltak (turnusonként):
2018. június 25-től 29-ig
2018. július 30-tól augusztus 3-ig
Az öt napos, 9-15 óráig tartó foglalkozás sorozat tematikája a következő:
Hétfő: Mamuttól a gabonatároló hombárig. Őskori játszóház
Kedd: Élet az ókori Pannóniában. Római kori játszóház
Szerda: A reneszánsz kora Magyarországon
Csütörtök: Kirándulás Bikalra, a Reneszánsz Élménybirtokra, ebéd
Péntek: A változások évszázada. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
Vármegyeháza
A múzeumpedagógia feladata az élményszerű ismeretszerzés, a múzeum megszerettetése, az
iskolai tananyag kiegészítése, a kultúrához való hozzáférés lehetősége, az érdeklődés
felkeltése. Az állandó kiállításokban témák szerint foglalkozásokat tartunk óvodásoknak,
általános és középiskolásoknak, főiskolai hallgatóknak. Az életkori sajátosságokat, a
pedagógus kérését, a rendelkezésre álló időt figyelembe véve a drámapedagógia módszerével
komplex foglalkozásokat állítottunk össze, melyek egész évben igényelhetők. A témák a
következők:
Foglalkozások óvodásoknak








A titkos út: ismerkedés a múzeummal / kalandozás, időutazás sok játékkal/
A tárgyak mesélnek, érzékszervek fejlesztése /látás, hallás, tapintás, szaglás/
Körjáték, körtánc, mondóka / néprajz ovisoknak /
Vízi világ / Pinty és ponty/
A nagyotmondó Háry János / meseszövés, dumaláda /
Hogyan lesz a búzaszemből kenyér? /elfelejtett mesterségek/
Színes világunk / Mattioni Eszter alkotásai/
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 Kocsi és vonat / az utazás/
 Népi hagyományokhoz kapcsolódó programok /Márton nap, Luca nap, Karácsony,
Húsvét/
Foglalkozások általános iskolásoknak
 Tárgyaink tegnapja: kezdődik az időutazás a múltba, a 19. századba, játékos formában
ismerkedünk a tárgyakkal /telefonos játék, újság szerkesztése, TV-műsor, riport
készítése, írás tintával, írógéppel és korabeli tollal minta segítségével/
 Nagy utazás: közlekedési eszközök / dereglye, csónak, bőgős hajó, gőzhajó,
postakocsi, gőzmozdony/
 Tolna megye csodálatos élővilága / erdők, mezők, folyók, tavak, mocsarak/
 Puszták népe / irodalmi szemelvényekkel gazdagítva ismerkedünk a parasztok,
cselédek, vincellérek, pásztorok, csőszök munkájával, életével /
 Körjáték /Tolna megyei népcsoportok, néprajz iskolásoknak /
 Divat a 19. században /népviselet, nemesi öltözet, kámvás rokolya, textilek, gombok/
 Mesteremberek vándorúton / régi, elfeledett mesterségeket idézünk fel a kiállítás
segítségével, jelmezekkel, versekkel, történetekkel /
 Nagyotmondó Háry János / Garay János, a reformkor költője, szerepjáték jelmezben,
nagyotmondó verseny /
 Zene, zene, zene /Liszt Ferenc Szekszárdon, Augusz család, /
 Mozaik / Mattioni Eszter világa, mozaik készítése különböző technikákkal/
Foglalkozások középiskolásoknak
 Korona és kard, I. Béla király legendája
 A kommunikáció sokszínűsége a 19. és a 20. században /lúdtoll, madárfütty, hajóduda,
postakocsi, újság, rádió, tv, ruházat /
 A római kori szarkofág története /temetkezési szokások/
 Zene, zene, zene / Liszt Ferenc Szekszárdon, Baka István: Szekszárdi mise/
 A halálfejes pillangó / Mária Lujza bútorai, szimbólumok /
 Képzelt lények / A régi vármegyeháza világa /
 Vadászat / vadászterem, Hobo: Mesél az erdő /
 Garay János: Az obsitos / a nagyotmondás művészete, dumaláda, közös versírás/
 Divatstílusok és hóbortok a 19. századtól napjainkig
 Néphagyomány, népszokások Tolna megyében /udvarlás, párválasztás, jegykendő,
szőlőőrzés /
 Mattioni Eszter és a hímeskövek /a mozaik /
Az időszaki kiállításokról szintén összeállítunk, csak erre a tárlatra vonatkozó anyagot és emailben minden hónap elején tájékoztatót küldünk, de szóban is hívjuk a diákokat, nevelőket.
A készség, képességfejlesztés kiemelt feladatunk, mely a Varródoboz kézimunka
foglalkozásunkon nagymértékben megvalósul. A kezdetektől népszerű alkalmakat minden
hónap első szerdáján indítjuk, és egész hónapban egy témát kínálunk.
A legizgalmasabb és a leghatékonyabb forma az ismeretszerzésre a „Bélakirályság”múzeumi tábor. Az idén a 19., 20. századot jártuk körül. Mészöly Miklós: Fekete
gólya című regényét olvasgattuk és elindultunk a gemenci erdő felfedezésére is. Látogatást
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tettünk a Petrits család Mézeskalács múzeumában, agyagedényeket készítettünk, kódexet
írtunk és a tábori élményekből színdarabot hoztunk létre és elő is adtuk a szülőknek.
Babits Mihály Emlékház és Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház
Általános iskola alsó tagozatosainak
Babits Misi virágai – Babits Mihály gyermekkorát és a szülőház kertjét idéző verseken
alapuló játékos foglalkozás
Az utcán hevert egy erszény – Babits Mihály gyermekkorát idéző verseken,
visszaemlékezéseken, regénybeli jeleneten alapuló drámajátékos foglalkozás
Mi a mozdulat? – Dienes Valéria életét, munkásságát megidéző interaktív múzeumi óra
Általános iskola felső tagozatosainak
Zsindelytetős régi háznak voltam gyermeke – A kiállítási anyagon és Babits Mihály
gyermekkorát, szülőházat idéző verseken alapuló múzeumi óra
Édes az otthon – Babits Mihály gyermek- és fiatalkorát idéző írásokból kiinduló drámajátékos
foglalkozások
Kincskereső – Baka István életét, munkásságát megidéző múzeumi óra
Orkesztika – Dienes Valéria életét, munkásságát megidéző interaktív múzeumi óra
Középiskolásoknak, egyetemistáknak
Kékek az alkonyi dombok - Babits Mihály és Szekszárd: a szülővároshoz kapcsolódó
verseken alapuló múzeumi óra
Aliscum éjhajú lánya – Babits Mihály verséhez kapcsolódó drámajátékos foglalkozás
Szerelem – Babits Mihály novellájához kapcsolódó drámajátékos foglalkozás
A gólyakalifa – Babits Mihály kisregényéhez kapcsolódó drámajátékos foglalkozás
Csak a szavak – Baka István életét, munkásságát megidéző múzeumi óra
A kisfiú és a vámpírok – Baka István művéhez kapcsolódó drámajátékos foglalkozás
Négy szerelmem volt… – Dienes Valéria életét, munkásságát megidéző múzeumi óra
Óvodásoknak
A bánatos medve – Mészöly Miklós meséjén alapuló dramatikus foglalkozás
Kökény kisasszony – Mészöly Miklós meséjén alapuló dramatikus foglalkozás
Általános iskolásoknak
Az állatok beszélgetése, A kiskutya meg a szamár, Tréfás mese – Mészöly Miklós meséin
alapuló interaktív foglalkozás
A bőgős fia meg az ördögök – Illyés Gyula népmese-feldolgozásának egyszemélyes előadása
Korona és kard, Szent László legyőzi a tatárokat – Lázár Ervin művein alapuló drámajátékos
foglalkozás
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Középiskolásoknak, egyetemistáknak
Az én Pannóniám – Mészöly Miklóst, életét, munkásságát megidéző, a szülővároshoz kötődő
idézetekkel gazdagított múzeumi óra
Irodalmi séta a belvárosában - Babits Mihályt, Baka Istvánt, Garay Jánost, és Mészöly
Miklóst idézzük meg versekkel, novellarészletekkel egy-egy hozzájuk köthető szekszárdi
helyszínen
 A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása,
Évente jelentetjük meg 500 példányban a Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet – benne
mindegyik kiállításra vonatkozóan az aktuális közérdekű információt –, melyet a szeptember
végén megrendezett Múzeumpedagógiai Évnyitón mutatunk be a pedagógusoknak. A füzetet
eljuttatjuk a nevelési-oktatási intézményekhez, az intézmények portáin ingyenesen
hozzáférhető.
Minden tanév szeptemberében megküldjük az óvodáknak, általános és
középiskoláknak az aktuális programajánlatunkat. Látogatói célcsoportjaink elsősorban az
óvodások és a kisiskolások, de fontosnak tartjuk, hogy még nagyobb számban tudjuk
megszólítani az általános iskola felső tagozatosait, középiskolás tanulókat, s nem utolsó
sorban a helyi főiskolai hallgatókat. Ennek érdekében a Szekszárd MJ város polgármesteri
hivatalával kötött megállapodás értelmében a helyi iskolai csoportok számára ingyenesen
biztosítjuk a múzeumlátogatást és múzeumpedagógiai órát. Azonban a különböző látogatói
elemzések azt igazolták, hogy a magyar múzeumok látogatóinak nagy többségét az aktív
idősek jelentik, így másik fontos célcsoportként jelöljük a – gyakran különböző, kultúrával
(is) foglalkozó civil szervezetekbe tömörülő – nyugdíjas korosztályt. Az egész életen át tartó
tanulás jegyében célunk, hogy a tanulókon kívül a családok, felnőttek és aktív időskorúak
számára is biztosítani tudjuk a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programokon való
folyamatos ismeret- és élményszerzést. Ugyanakkor – az esélyegyenlőség biztosításával –
lehetőséget nyújtunk a fogyatékkal élők számára a múzeumi foglalkozásainkon történő
részvételre.
Múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programjaink kialakításában általánosan
megfogalmazott céljaink között fontos szerepet jelent a múzeum ismertségének, a város, a
járás, tágabb értelemben a megye életében betöltött szerepének további erősítése. A
minőségében teljesen átalakított és felújított pincemúzeumi foglalkoztató téren kívül a 2015ben megnyílt látványtár kiváló alkalmat nyújt ennek megvalósítására, különösen akkor, ha a
kommunikációs és marketing tervben megfogalmazott elvek szerint építjük és bővítjük
kapcsolatainkat a nevelési-oktatási intézményekkel, a médiával, illetve azokkal a
partnerekkel, akik az intézmény társadalmi támogatottságát növelni tudják.
 Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása
Az Iskolai Közösségi Szolgálat intézményünknél 2013 óta működik. A program keretében
2018-ra 15 középfokú oktatási intézménnyel volt együttműködési megállapodásunk.
Eddig összesen 81 tanuló töltött szolgálatot a múzeum különböző gyűjteményeiben, átlag
napi 3 órában. A legtöbb tanuló a teljes 50 órát nálunk tölti, de van, aki csak egy részét.
2018-ban újabb 8 tanuló segített a teremőri szolgálatban, különböző múzeumi
gyűjtemények anyagának kezelésében, digitalizálásában, leltározásában, múzeumi
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programok, táborok, rendezvények előkészítő munkálataiban és lebonyolításában.
Intézményünkben egy koordinátor és gyűjteményenként egy mentor segíti a diákokat.
Célunk, hogy a diákok bepillantást nyerjenek a múzeumi munkába, megismerkedhessenek
a különböző gyűjteményekkel, tapasztalatokat gyűjtsenek, és életkoruknak megfelelően
segíteni tudjanak egy-egy adott munkafeladatban.

A gyűjteményre és
a kiállításokra
alapozott
múzeumpedagógiai
foglalkozások és a
foglalkozások
résztvevőinek
száma (db/fő)

2016. tény
341 db
6.946 fő

2017. tény
426 db
8.738 fő

2018. terv
400 db
8.000 fő

2018. tény
404 db
7.527 fő

A honlapon
274 db
274 db
274 db
274db
elérhető
múzeumpedagógiai
foglalkozások
száma (kiemelten
a kerettantervhez
illeszkedő
foglalkozásokra)
(db)
A tárgyévben
1 db
1 db
1 db
1 db
1.000 pld.
500 pld.
500 pld.
500 pld.
kiadott
múzeumpedagógiai
kiadványok száma,
példányszáma és
a hasznosított
példányok száma
(db | db | db)
Iskolai
52 db
56 db
58 db
58 db
tehetséggondozást
1.196 fő
1.304 fő
1.400 fő
1.432 fő
segítő programok
és a programok
résztvevőinek
száma (db | fő)
A korai
7 db
8 db
8 db
7 db
iskolaelhagyás
104 fő
126 fő
130 fő
134 fő
csökkentését segítő
programok és
a programok
résztvevőinek
száma (db | fő)
Iskolai közösségi
Megállapodások Megállapodások Megállapodások Megállapodások
szolgálat kapcsán
száma: 4|14
száma: 1|15
száma: 2|15
száma: 0|15
köznevelési
Résztvevő
Résztvevő
Résztvevő
Résztvevő
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intézményekkel
kötött
megállapodások
száma a
tárgyévben,
valamint összesen
(db | db), illetve
az iskolai
közösségi
szolgálaton
résztvevő diákok
és az általuk
a múzeumban
eltöltött órák
száma (fő | óra)

diákok száma,
eltöltött órák
száma: 14|
354

Múzeumpedagógiai programok bevétele
3.

diákok száma,
eltöltött órák
száma: 17|309

2016. tény
610 e. Ft

diákok száma,
eltöltött órák
száma: 18|320

2017. tény
650 e. Ft

diákok száma,
eltöltött órák
száma: 8|320

2018. terv
650 e. Ft

2018. tény
630 e. Ft

Oktatási tevékenység:

Felsőoktatási
intézményekkel
létrejött
együttműködés,
különös
tekintettel
tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben

Felsőoktatási
tevékenységben oktatóként
résztvevő munkatársak
száma (fő)
Felnőttoktatásban oktatóként
résztvevő munkatársak
száma (fő)
A múzeum által akkreditált
képzések és a képzések
résztvevőinek száma (db | fő)
4.

2016.
tény
1

2017.
tény
0

2018.
terv
2

2018.
tény
2

Hozzáférés:

Kutatószolgálat tevékenységének bemutatása
a)
Feladat
Régészeti, néprajzi,
újkortörténeti,
képzőművészeti,
iparművészeti,

Felelős
Dr. Vizi Márta
Fuksz Márta
V. dr. Kápolnás
Mária

Határidő
2018. dec. 31.
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a

A teljesülés státusza
100%

irodalomtörténeti
gyűjteményekben
kutatók kiszolgálása

Lovas Csilla

Múzeumi könyvtár tevékenységének bemutatása
A könyvtárosi munkát, osztott múzeumpedagógusi munkakörben továbbra is Hucker
Veronika látta el 2018-ban.
Állománygyarapodás
Könyv,
füzet
2017. évi zárás
2018. évi törlés
2018. évi
gyarapodás
2018. évi zárás

15730
53
246
15923

Időszaki
kiadvány

Különny.

3497
86

389
389

3583

Másolat AV (CD,
DVD,
Video)
134
80
5
139

80

Összes
19830
53
337
20114

Adatbázisban lévő rekordok száma 2018. december 31-én:
 Depo Library program WM könyvtára: 16613 rekord
 Depo Library Esze Tamás könyvtára: 3425 rekord
 a Corvina program (a megyei könyvtárak közös katalógusa) különböző lelőhelykódok
alatti rekordok számai:
 WM% (összesített): 3862 rekord
 WM/KT (könyvtár): 704 rekord
 WM/RT (raktár): 1096 rekord
 WM/IGY (irodalmi gyűjtemény): 497 rekord
 WM/IBI (irodalmi gyűjtemény Baka István könyvtára): 1539 rekord
 WM/II (Gaál Zsuzsa irodája): 38 rekord
 Szk2: 16162 rekord
 Szk2/E (Esze Tamás könyvtár): 3349 rekord
 Szk2/M (Mészöly Miklós könyvtár): 4490 rekord
1. A 2018. évi gyarapodás beszerzési mód szerinti megoszlása:

Vétel
Ajándék
Csere
Egyéb mód
Összes:

Könyv, füzet Időszaki
kiadvány
44
79
54
147
7
1
246
86

Másolat,
különny.
5
5

AV

Összes
80

123
59
154
1
417

Az összes beérkezett könyv becsült értéke: 726.476 Ft
Mutató
Szaktájékoztatások száma (személyes,
tel., e-mail stb.)

2017. tény
250

20

2018. terv
251

2018. tény
260

Könyvtárhasználók száma
Könyvtárhasználatok száma
Helyben használt könyvek, folyóiratok
száma
Kölcsönzött könyvek száma

60
251
395

61
252
396

60
255
410

nincs kölcsönzés

nincs kölcsönzés

nincs kölcsönzés

A 2018-as évben elvégzett könyvtári és egyéb munkák
A folyamatosan elvégzendő napi munkák mellett (rendelés, leltározás, adatbevitel,
irodalomszolgáltatás, selejtezés-törlés, a szabadpolc és a raktári rend fenntartásával
kapcsolatban felmerülő feladatok) 2017-es év végén megrendeltük az egész 2018-as évre
szóló folyóiratokat, egyrészt a Könyvtárellátótól, másrészt a Magyar Postától, az Akadémiai
Kiadótól. Leadtuk a 2017-es évre szóló statisztikákat és a könyvtári beszámolót, részben a
megyei könyvtár, részben a múzeum, részben az EMMI felé.
2018-ban több alkalommal is postáztunk kiadványokat cserepartnereinknek országon belülre
és kívülre. A kiadványok tartalmi feldolgozására továbbra is a Corvina integrált könyvtári
adatbázist használjuk, melynek sajnos még mindig hiányosságai vannak a konverzió során
fellépő adatveszteség miatt. E hiányok pótlása folyamatosan végzendő feladat. A folyóiratok
feldolgozására a Depo adatbázist használtuk a megyei könyvtár javaslatára.
2018-ban is folytatta könyvtárosunk a kollégák szakmai publikációinak illetve az ezekre való
külső hivatkozások gyűjtését és felvitelét a Magyar Tudományos Művek Tára (röviden
MTMT) adatbázisába. Az MTMT-be való adatfeltöltés feltétele az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramok (OTKA) tudományos pályázatainak.
Az Iskolai Közösségi Szolgálat program keretében 15 középfokú oktatási intézménnyel
kötöttünk eddig együttműködési szerződést, ennek koordinátora továbbra is Hucker Veronika.
Andrásné Marton Zsuzsannával folytatatta Hucker Veronika az Évszakok című interaktív
foglalkozássorozatot, német nyelven, nagycsoportos óvodások és alsó tagozatos általános
iskolás diákok számára. 2018-ban 26 alkalommal tartottunk óvodásoknak és általános iskolás
gyerekeknek csoportbontásban foglalkozást. A múzeum rendezvényeinek, programjainak
keretében 5 alkalommal mutattuk be a könyvtárat.
Az év folyamán 53 db könyvet selejteztünk ki, részben a duplum kiadványok közül, részben a
tartalom elavultsága miatt, illetve a nem a gyűjtőkörbe tartozó kötetek közül.
Feladat
1.Szakkönyvrendelés,
leltározás, adatbevitel,
irodalomszolgáltatás,
selejtezés-törlés,
könyvtárközi
kölcsönzés, statisztika
2.Szabadpolc- és
raktári rend fenntartása
3.Szakfolyóiratrendelés
4.Évkönyv, egyéb
múzeumi
cserekiadványok
postázása
5.Hónap műtárgya –
május (könyvtár)

Felelős
Hucker Veronika

Határidő
2018.12.31.

A teljesülés státusza
2018.12.31.

Hucker Veronika

2018.12.31.

2018.12.31.

Hucker Veronika
Hucker Veronika

2018. 02.31.
2018.12.31.

2018.01.31.
2018.12.31.

Hucker Veronika

2018.05.01.

2018.05.01.
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6.Szakkönyvtár
bemutatás, ismertetés

Hucker Veronika

2016. tény
20 fő 30 alkalom

Kutatószolgálatot
igénybe vevő
kutatók és
a kutatási alkalmak
száma (fő | db)
Múzeumi könyvtár
Könyvtárhasználók
használóinak száma
száma: 60
és a múzeumi
Könyvtárlátogatások
könyvtárlátogatások
száma: 220
száma (fő | db)
Honlap-látogatások
21.122
száma
.
5. Módszertani szolgáltatások:

2018.12.31.

2018.12.31.

2017. tény
18 fő 28 alkalom

2018. terv
20 fő 30 alkalom

Könyvtárhasználók
száma: 60
Könyvtárlátogatások
száma: 251
21.215

2018. tény
28 fő 41 alkalom

Könyvtárhasználók
száma: 61
Könyvtárlátogatások
száma: 252
22.000

2016. tény

2017. tény

2018. terv

Szaktanácsadások száma
(műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási,
valamint múzeumpedagógiai
és közönségkapcsolati
tevékenység körében)

96

96

96

2018.
tény
95

Módszertani
műhelygyakorlatok száma
(műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási, valamint
múzeumpedagógiai és
közönségkapcsolati tevékenység
körében)

16

16

16

16

Könyvtárhasználók
száma: 60
Könyvtár
látogatások
száma: 251
21.463

SZAKTANÁCSADÁS és KUTATÓSZOLGÁLAT
Néprajz
Dátum

Szaktanácsadást és
kutatószolgálatot
igénybevevő
intézmény/ek

Téma
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Szaktanácsadó,
kutató neve,
beosztása

1

2018. január

Kothencz Kelemen
Thürr István Múzeum,
Baja

szaktanácsadás
vitrinbeszerzés, pályázati
források

2

2018. januárfebruár

Czövek Attila
Wosinsky Mór Megyei
Múzeum

3

2018. januárfebruár

Fejes Anita
Skanzen, Szentendre

4

2018. január

Andrásné Marton
Zsuzsanna
Wosinsky Mór Megyei
Múzeum

kutatás
sárközi határbeli
fészereke,
fotógyűjtemény
(több alkalom)
kutatás
bajai bogrács balkáni
kapcsolatai (halászlé
kultusz)
kutatás
sárközi kerámia és bútor,
fotógyűjtemény

5

2018. január

Takács József
Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegyei
Könyvtár

6

2018. februármájus

Minorits Jánosné népi
iparművész, Őcsény

7

2018. február

dr. Vízi Márta
Wosinsky Mór Megyei
Múzeum

8

2018. márciusáprilis

Pilisi Tibor
Bogyiszló

kutatás
bogyiszlói fotók kutatása
(több alkalommal)

9

2018. március

Asztalos Zoltán
Tolna Megyei Levéltár

kutatás
bukovinai székelyek
csobánolása

10 2018. április-május Stallenberg József
Nagymányoki Tájház
11 2018.
április-december

Fodorné László Mária
népi iparművész, szövő

23

kutatás
Szekszárd-Bátaszék
vasútvonal kiépülése,
órások és lakatosok
Szekszárd környékén
kutatás és restaurálás
Bunyevác (Gara) ing
azonosítása és
restaurálása
kutatás
szekszárdi mészáros céh
mesterlevele

szaktanácsadás
nagymányoki tájház
gázosítása
kutatás, szaktanácsadás
sárközi szőttesek,
bútorok, tárgyak
életműkiállítás

Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Csapai János
néprajzos
muzeológus
Csapai János
néprajzos
muzeológus
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus,
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter

megrendezése
(több alkalom)
szaktanácsadás
Cserenc-pusztai
kiállítóhely működési
engedélyének
visszaszerzése
kutatás
hatástanulmány az
őcsényi református
templom felújításához
kutatás
völgységi nemzetiségek
története, adattár
(több alkalom)

gyűjteménykezelő,

12 2018. április

Bödők Bertalan
Decs

13 2018. április

Janotti Judit
építész, Budapest

14 2018.májusdecember

Binder Borbála
Völgységi Múzeum,
Bonyhád

15 2018. május

Szabján Roland
Tolna

kutatás
tolnai kerámia története

16 2018. május-július

Kincses Ágnes
Komló, hímző szakkör
vezető

kutatás
sárközi női hímzések
(több alkalom)

Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus

17 2018.
június-szeptember

Salamon Gáspár
építész

Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő

18 2018. június-július

Szabó Péter
Nagydorog

szaktanácsadás és kutatás
bukovinai székelyek
építészete,
Bognócszkyfotógyűjtemény
felhasználás
(több alkalom)
kutatás
nagydorogi festett
házmennyezet története,
múzeumi „élete”

19 2018. június-július

Heringes László
Bátaszék

szaktanácsadás
bátaszéki sváb harisnyaés pacskerkötő család
eszközeinek
felhasználása múzeumi
célokra
(több alkalom)

20 2018.
június-szeptember

Szabó Veronika
PTE Néprajz-,
Antropológia Tanszék

múzeumi gyakorlat és
kutatás (szakdolgozat)
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Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Csapai János
néprajzos
muzeológus
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő,
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus

Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus

21 2018. augusztus

Fábiánné Szabados
Zsuzsanna
Lengyeli
Óvodatörténeti és
Néprajzi Gyűjtemény,
Lengyel

szaktanácsadás
kiállítás átrendezése,
feliratok készítése

22 2018.
augusztusdecember

Sátor Géza
Farkasfalvy József
Uzdért Egyesület, Uzd

23 2018.
augusztusszeptember

Kertai Zsófia
ELTE Néprajz Tanszék

szaktanácsadás
Renkecz József
Gyűjtemény felújítása,
gyűjtemény válogatása,
kiállításra történő
előkészítése, épület
pályázati pénzből történő
felújítása
(több alkalom)
múzeumi gyakorlat és
kutatás (szakdolgozat),
Szedres Története

24 2018. október

Zeke-Hajas Viktória
Koppányszántó

25 2018. november

Kalmár Éva
Művelődési Ház,
Bátaszék

26 2018. november

Nemesházi Valária
népi iparművész

27 2018. november

Vass Erika
Skanzen, Szentendre

28 2018. november

Nagy Gábor
József Attila Múzeum,
Makó

kutatás
koppányszántói fotók,
helytörténeti kutatás
szaktanácsadás
kiállítás átrendezése,
felújítása
kutatás
Tolna megyei sváb
pacsker és érmelegítő
motívum (hímzés, kötés,
gyöngydíszek)
kutatás
Tolna megyei búcsújáró
helyek fényképei

25

kutatás
római-, közép- és újkori
csengők, pásztorcsengők
bundák, szűrök

Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Csapai János
néprajzos
muzeológus,
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Thuróczy Péter

29 2018. december

Strohmayer Szilvia
kutatás
PTE német nemzetiségi Tolna megyei sváb
szak
kelengyés ládák
(múzeum, tájház)

gyűjteménykezelő
Fuksz Márta
néprajzos
muzeológus
Thuróczy Péter
gyűjteménykezelő

Általános tapasztalat megfogalmazása
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi részlegétől 2018-ban főként néprajzi-történeti
kutatási témákban kértek segítséget. Szaktanácsadásra kevesebben jelentkeztek. Utóbbi
esetben főkként a kiállítóhelyek működési engedélyével, kiállítás rendezésével, megújításával,
és műtárgyvédelemmel kapcsolatban kértek tanácsot.
A szaktanácsadás időbeli eloszlása ebben az évben egyenletesebb volt. Idén a nyári
hónapokban is jelentkeztek a kutatók és a gyakorlati problémák iránt érdeklődők. A nyári
szünetben a PTE-ről és az ELTE-ről két hallgató is itt végezte múzeumi gyakorlatát.
Szakdolgozatuk témája (Szedres, Sárköz, helytörténeti-néprajzi) miatt a későbbiekben is
visszajártak kutatni. Fontosnak tartom kiemelni, hogy jelentős volt a szakmai, múzeumi
kapcsolattartásból fakadó segítségnyújtás, kutatási szaktanácsadás is, nemcsak a helytörténeti
és szakdolgozati (egyetemi) munkák elősegítése.
A tapasztalat szerint az ügyfelek a szaktanácsadásra meghirdetett időpontot nem veszik
figyelembe. Gyakori a kezdeti telefonos, e-mailes érdeklődés, ezt követően már az egyeztetett
időpontban kérnek segítséget az érdeklődők.
Újkortörténet
Dátum

Szaktanácsadást
igénybevevő
intézmény/ek
Gutai Csilla
egyetemi hallgató

1.

2018. január 3.

2.

2018. január 4.

Gutai Csilla
egyetemi hallgató

3.

2018. január 22.

Kolbert András
grafikus, Bonyhád

4.

2018. január 23.

Kaszur László
Dunafalva

5.

2018. február 2.

Fuksz Márta

6

2018. február 8.

Kurdi Tibor

7.

2018. április 9.

Sólyomvári Nándor

Téma
Újkortörténeti gyűjtemény
gyűjtési, feldolgozási,
nyilvántartási feladatai.
Újkortörténeti gyűjtemény
gyűjtési, feldolgozási,
nyilvántartási feladatai.
Wólsek Károly fényképeinek
datálása, fotó-meghatározás
A dunafalvai római
kikötőerődről Wosinsky
kutatásai eredményeinek
feltárása
Tolna megyei Duna-térképek
Egy iskola 100 régi fénykép
pályázat Tamásiból gyűjtött
fotóinak kutatásához segítség
Családi hagyaték feldolgozása
26

Szaktanácsadó neve,
beosztása
V. dr. Kápolnás Mária
– helyszíni tanácsadás
V. dr. Kápolnás Mária
– helyszíni tanácsadás
V. dr. Kápolnás Mária
– e-mail, személyes
találkozó
V. Kápolnás Mária email, telefon
V. Kápolnás Mária email, telefon,
személyes
V. Kápolnás Mária, email
V. Kápolnás Mária e-

8.

2018. június 12.

Kolbert András
grafikus, Bonyhád

Wólsek Károly fényképeinek
datálása, fotó-meghatározás

mail, telefon
V. dr. Kápolnás Mária
– e-mail, személyes
találkozó

Irodalomtörténet
Dátum
1

2018.01.15

Szaktanácsadást
igénybevevő
intézmény/ek
Bíró-Balogh Tamás

2

2018.01.27

Danyi Zoltán

3

2018.02. 07

Hafner Zoltán

4

2018.03.07

Danyi Zoltán

5

2018.03.09

Kristófy Dániel

6

2018.03.09.

Dr. Hanol János

7

2018.03.12.

Buda Attila

8

2018.04.

Nagy Boglárka

9

2018.06.17

Nagy Boglárka

10

2018.07.10

Tóth Franciska

11. 2018.10.03.

Nagy Boglárka

12. 2018.10.08

Jonka Najdenova

13. 2018.11.10

Szollár Zoltán

Téma
Baka István dedikációk
kutatása
Polcz Alaine
fotógyűjtemény kutatása
Babits levelezés
Polcz Alaine
fotógyűjtemény kutatása
Helytörténeti adatok
kutatása
Garay János ábrázolás
eredetiségének kérdése
Babits levelezésének
kutatása
Polcz Alaine
fotógyűjtemény kutatása
Polcz Alaine
fotógyűjtemény kutatása
Babits fotógyűjtemény
kutatása
Mészöly fotógyűjtemény
kutatása
Polcz Alaine
fotógyűjtemény kutatása
Helytörténeti
dokumentumok
digitalizálása

Szaktanácsadó neve,
beosztása
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus

Általános tapasztalat:
Az irodalomtörténeti szaktanácsadás esetén általában egy konkrét téma vagy irodalmi
területeinkhez kapcsolódó kutatáshoz szakirodalmi vagy kutatás-módszertani tanácsadásra
volt igény. A személyes megkeresések mellett általában e-mailban vagy telefonon zajlott a
szaktanácsadás.
Képző- és iparművészet
Dátum

Szaktanácsadást
igénybevevő

Téma

27

Szaktanácsadó neve,
beosztása

1

2018.02.20.

intézmény/ek
Fodor Piroska

2

2018.02.20.

Rühl Gizella

3

2018.06.11

Rühl Gizella

4

2018.06.26

Rühl Gizella

5

2018.07.23

Bucsányi Kálmán

6

2018.07. 24

Bucsányi Kálmán

7

2018.09. 12

Csapó Zoltán

8

2018.09. 19

Juhász Bálint

9

2018.10. 04

Zerkalo Olga

10

2018.11. 14

Zerkalo Olga

11.

2018.11. 22

Zemplényi Katalin

Bazsonyi Arany művek
kutatása, kiállítás
előkészítés
Beszédes Kálmán
munkásságának kutatása
Garay Ákos művek
kutatása
Garay Ákos művek
kutatása
Tolna megyei 19. századi
festők kutatás-módszertan
Tolna megyei 19. századi
festők kutatás-módszertan
Csapó-család
portrégalériájának kutatása
Mattioni Eszter recepciója
Apponyi család
ábrázolásai kutatásmódszertan
Apponyi család
ábrázolásai kutatásmódszertan
Mattioni Eszter
munkássága szakirodalom

Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus
Lovas Csilla
főmuzeológus

Általános tapasztalatok megfogalmazása
A képzőművészeti szaktanácsadás esetén a legtöbbször egy konkrét téma vagy műalkotás
kapcsán szakirodalmi vagy kutatás-módszertani tanácsadásra volt igény. Néhány egy-egy
művész életművének kutatáshoz, illetve egy egy-egy kiállítás előkészítéséhez, feldolgozási,
digitalizálási tevékenységünk bemutatásával adtunk tanácsot.
Közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai tevékenység
Dátum

1

2018. január
23.

Szaktanácsadást
és
kutatószolgálatot
igénybevevő
intézmény/ek
Szekszárdi
Wunderland
Óvoda;
Bátaapáti
óvoda;
Garay János Általános
Iskola

28

Téma

Az idegen nyelvi
képzés lehetőségei a
múzeumpedagógia
segítségével.
Bemutató foglalkozás
az
Jahreszeiten
Évszakok.
Winter

Szaktanácsadó,
kutató neve,
beosztása
Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

témakörhöz
kapcsolódva:
interaktív
német
nyelvű múzeumi óra,
majd
kreatív
kézműves foglalkozás;
konzultáció
Múzeumandragógiai
programok
a
mindennapi
gyakorlatban.
A
Szekszárdi
Múzeumbarát
Egyesület működése
és
rendezvényei:
bemutató,
majd
konzultáció

2

2018.
február 22.

Szekszárdi
Múzeumbarát
Egyesület

3

2018.
március 6.

PTE KPVK turizmus
szakos főiskolai
hallgatók

A múzeumpedagógia
célja és feladatai az
egész életen át tartó
tanulás jegyében

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

4

2018.
március
14.

Játszva
tanulni
–
tanulva
játszani.
Interaktív
múzeumpedagógiai
programlehetőségek

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

5

2018.
április 4.

Csiga-Biga
Alapítvány,
Wunderland
Óvoda, Bajcsy
Óvoda, Faddi
Óvoda, Szekszárd,
2. sz. Óvoda,
Gyermeklánc
Óvoda, WMÁI
Széchenyi
Tagiskola, Tolna
Ady E. Középiskola,
Wunderland Óvoda,
Szekszárd, 2. sz.
Óvoda, sióagárdi
Kisfecskék Óvoda,
Garay János Általános
Iskola

Játékos feladatok a
múzeumpedagógiában.
Foglalkoztató füzetek,
munkalapok, kártyák,
kirakók,
mint
a
kiállítás
megismerésének
segédeszközei

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

6

2018.
május 7.

Iselstőger Zsuzsanna
(Szekszárd MJV,
Stratégiai és Tervezési
Osztály)

„Idősbarát
Önkormányzat
díj
2018”
pályázathoz
kért
segítséget:
a
Szekszárdi
Múzeumbarát
Egyesület
2017-es

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus
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Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

7

2018.
május 14.

8

2018.
június 19.

SZME önkéntesek

9

2018.
július 19.

Szekszárdi
Wunderland Óvoda,
Várdombi Óvoda

10

11

12

programjait,
ezeken
résztvevők
számát
kérte
és
rövid
programleírásokat
Múzeum
és
közművelődés.
A
múzeum helye és
szerepe
a
civil
közösségek
munkájában

SZME

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Országos
múzeumi
nagyrendezvények a
látogatók
szolgálatában.
Önkéntesek
felkészítése
a
Múzeumok
Éjszakájára

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

A szabadidő tartalmas
eltöltése,
múzeumpedagógiai
hasznosítási
lehetőségek.
A
múzeumi nyári tábor
módszertani
előkészítése
2018.
Molnár Krisztina (PTE Szakdolgozathoz
augusztus KPVK turizmus szakos segítség
adása,
27.
főiskolai hallgató)
konzultáció
(önkéntesként
a
múzeumi nyári tábor I.
turnusában segített és
a
Múzeumok
Éjszakáján is)
2018.
PTE KPVK
Múzeum az iskolában
augusztus
Gyakorló Általános – iskola a múzeumban.
28.
Iskola, szekszárdi Hogyan készüljünk a
Baka István
múzeumi órára?
Általános Iskola,
WMÁI Tolna,
TMEGYMI Óvoda
és Általános Iskola
2018.
Baka István Ált.
Múzeum és közönség.
szeptember
Iskola,Wunderland Kommunikáció,
10.
Óvoda, SZME
reklám és marketing a
múzeumi
közművelődésben

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus
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Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

13
14

2018.
Molnár Krisztina (PTE
szeptember KPVK turizmus szakos
12.
főiskolai hallgató)
2018.
Rühl Gizella
október 3.
(VízP’art
Alapítvány
kuratóriumi
elnöke)

15

2018.
október 9.

16

2018.
november
8.

17

2018.
november
13.

18

2018.
december
10.

19

2018.
december
12.

20

2018.
december
19.

TM EGYMI
Általános Iskola,
Wunderland
Óvoda, Szent
József Katolikus
Általános Iskola,
Sióagárdi
Kisfecskék Óvoda
DDKK Zrt., ESZI
Paks, Szent István
Katolikus
Gimnázium, Tolna,
Völgységi
Múzeum, Bonyhád,
Magyar Posta,
Szekszárdi
Vasárnap hetilap,
Illyés Gyula
Megyei Könyvtár
Stier Brigitta
(PTE BTK
andragógia szakos
egyetemi hallgató)
Müller Nándorné
Mágocsi Idősek
Otthonának
igazgatója; PTE
BTK I. évf.,
andragógia szakos
egyetemi hallgató)
Szekszárdi Dienes
Valéria Általános
Iskola, Bogyiszlói
Általános Iskola
Wernerné Győri
Andrea
Bátaszéki II. Géza
Gimnázium tanára;
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Szakdolgozathoz
segítség
adása,
konzultáció
„Művésztanárok
Tolnában”
című
kiállítás
őrzésére
önkéntesek toborzása
a
Szekszárdi
Múzeumbarát
Egyesület tagjai közül
Múzeumok
mindenkinek.
Kiállítások,
múzeumpedagógiai
programkínálat
kicsiknek
és
nagyoknak

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus
Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Múzeumlátogató
–
látogatott
múzeum.
Közönségcsalogató
programok tervezése
és szervezése

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Múzeumandragógiai
tanulmány
elkészítéséhez
konzultáció, segítség
adása
Múzeumandragógiai
tanulmány
elkészítéséhez
konzultáció, segítség
adása

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Tudomány,
kultúra,
közművelődés.
A
múzeum
kultúraközvetítő
szerepe
Konzultáció, segítség
adása
múzeumpedagógiai
foglalkozások

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

Andrásné Marton
Zsuzsa
múzeumpedagógus

PTE
természetpedagógia
szakirányú
továbbképzés

tartásáról,
különös
tekintettel
a
természettudományi
órákra

Általános tapasztalatok megfogalmazása:
A Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében szervezett,
különböző célcsoportok számára előre meghirdetett programok a múzeum honlapján
megtekinthetőek voltak, így ezeken viszonylag nagyobb létszámmal vettek részt a különböző
nevelési-oktatási intézmények munkatársai, a közművelődéssel is foglalkozó civil közösségek
képviselői. Különböző, közérdeklődésre számot tartó témákat hirdettünk a pedagógusoknak, a
közgyűjtemények, elsősorban a múzeumok munkatárainak, közművelődéssel is foglalkozó
civil közösségek tagjainak. Arra törekedtünk, hogy a szaktanácsadás ne csupán az elméleti
ismeretekre szorítkozzék, hanem esetenként gyakorlati bemutatóval tegye szemléletessé a
hallottakat. Az egyes szaktanácsadásokon jelenléti ívet írtak alá a résztvevők. Természetesen
ezen a területen is történt telefonos és személyes megkeresés, melyről jegyzőkönyvet,
feljegyzést készítettünk. Utóbbiak elsősorban főiskolai, egyetemi szakdolgozathoz, tanulmány
készítéséhez kértek múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai segítséget.
a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely bemutatása
Kultv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum szakmaimódszertani központként mindegyik alábbi témakörben évente legalább két módszertani
műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények
munkatársai számára:
 restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval
egybekötve,

1

Időpont

Helyszín, intézmény

2018. március
26.

WMMM főépülete
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Téma

Szervező, működtető
neve, beosztása
A
restaurálás Künsztler Tamás
rejtelmei.
A Gábor és Tövisháti
múzeum
András restaurátorok
újkortörténeti
gyűjteményében
lévő helytörténeti
vonatkozású
tárgyak valamint
a gyűjtő, Vitéz
Attila
műtárgyainak
rendszerezése,
tisztítása,
előkészítése
a
Háborútól
háborúig. Képes
várostörténet

című
időszaki
kiállításra
2

2018. június
20.

WMMM főépülete

Kiállítás rendezés Künsztler Tamás
A-tól
Z-ig. Gábor és Tövisháti
Bepillantás
a András restaurátorok
Háborútól
háborúig. Képes
várostörténet
című
időszaki
kiállítás rendezési
munkálataiba:
tervezés,
előkészítés,
tematikus
bemutatás,
installációk,
grafika.
A
kiállítást
rendezték:
Dr.
Gaál Zsuzsanna
és Dr. Kápolnás
Mária és Lovas
Csilla

 gyűjteménykezelési, nyilvántartási,
tevékenység körében,

gyűjteményfeldolgozási

és

digitalizálási

Néprajz
Alkal Időpont
mak
1.
2018. 07. 21.

2.

2018. október
13.
11 óra és
11.30 (2
csoport)

Helyszín,
intézmény
Őcsényi
Református
Egyházközsé
g, Őcsény

Garay János
Általános
Iskola,
Szekszárd,
Zrínyi u. 78.

Téma
A sárközi és a koszovói
hímzés – kulturális
párhuzamok
A sárközi hímzés múltja,
változásának bemutatása
a magyarországi
múzeumok anyagain
keresztül.
„Nemzedékek napja” –
Családi nap

Szervező, működtető neve,
beosztása
Őcsényi Református
Egyházközség, Őcsény, nyári
előadássorozat,
előadó: Fuksz Márta, néprajzos
muzeológus,
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
EPSZI Oktatási, Szolgáltató,
Tanácsadó Kft.

előadás címe:
előadó: Fuksz Márta, néprajzos
Család – Hagyomány –
muzeológus,
Közösség
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
(A Petrits mézeskalácsos
dinasztia Szekszárdon)
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3.

4.

5.

2018. július
Őcsény,
28. 18.00. óra Református
Gyülekezeti
ház
2018.
november 7.
14.00.óra

Babits
Mihály
Művelődési
Ház,
Szekszárd

2018.
Bátaszék, II.
november 21. Géza
9.00.
Gimnázium,
pályaorientác
iós nap

A sárközi református
egyházközségek
ónedényei

A paraszti
kendertermesztés – és
feldolgozás

Őcsényi Református
Egyházközség, nyári
előadássorozat
előadó: Csapai János néprajzos
muzeológus
Nemzeti Művelődési Intézet
Tolna megyei irodája
előadó: Csapai János néprajzos
muzeológus

A múzeumi munka

II. Géza Gimnázium
előadó: Csapai János, néprajzos
muzeológus

Általános tapasztalatok megfogalmazása:
Család – Hagyomány – Közösség (A Petrits mézeskalácsos dinasztia Szekszárdon)
A „Család – Hagyomány – Közösség (A Petrits mézeskalácsos dinasztia Szekszárdon)” című
előadás a „Védőháló a családokért - Együtt a családi értékekért” című, EFOP-1.2.1-15-201600239. azonosító számú pályázat keretében került megrendezésre. Az előadás célja az volt,
hogy az iskolában tanuló diákok és a velük érkező szülők, nagyszülők között egy párbeszéd
induljon el, mely felhívja a figyelmet az előző generációk életére, mindennapjaira. Példaként
a hatgenerációs, szekszárdi Petrits mézeskalácsos dinasztia szolgált. Élettörténetükön és a
bemutatott, eredeti múzeumi tárgyakon keresztül megindult diskurzus (vásárok, búcsúk,
mézeskalács, vásárfia) felhívta a figyelmet a családi értékek megőrzésére, a generációk
közötti tradíciók átadására.
A sárközi és a koszovói hímzés – kulturális párhuzamok (nyári előadássorozat)
Az előadás célja egyrészt a sárközi hímzés történetének, díszítőművészetének változása,
korszakonkénti bemutatása volt a múzeumokban fellelhető műtárgyakon keresztül. A témához
szorosan kapcsolódott a 19. században begyűjtött és mára elfeledett ingek, jegykendők
hímzéseinek, motívumainak megismertetése is. Az előadáson – mely mindenki számára
nyitott volt – nagy számban jelentek meg az őcsényi „Sárközi Gabóca Kézműveskör” tagjai.
Az előadás után kialakult párbeszéd alatt a hímzők bemutatták az általuk ismert és évek óta
használt, sárközi motívumkincsüket, melyeket össze tudtak hasonlítani az eredeti, múzeumi
tárgyakkal és az előadáson elhangzottakkal.
A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei irodája 2018. november 7-én tartotta Az
ipari kender az egészségünk szolgálatában című konferenciáját. A konferencia a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet kendertermesztést népszerűsítő projektjéhez kapcsolódott. A
konferencián, mint néprajzos a hagyományos paraszti kendertermesztésről és feldolgozásról,
annak a paraszti idénymunkákba történő beilleszkedéséről beszéltem, a téma felvezetőjeként.
Ezt követően egy kendermagot termelő mezőgazdász osztotta meg pozitív és negatív
tapasztalatait, a kendermagtermesztés, előnyeit és árnyoldalait bemutató előadásában. A
34

Nemzetstratégia Kutatóintézet munkatársa a kenderből előállítható sokrétű és funkciójú
termékek spalettáját ismertette. A kender egy olyan növény, melynek igazából minden részét
hasznosítani lehet, élelmiszeriparban, textiliparban, építőiparban stb. Egy megfelelő országos,
államilag szervezett felvásárló- és feldolgozóipar kellene és vállalkozó szellemű gazdák, akik
bekapcsolódnának a termelésbe, megfelelő feltételek mellett.
A bátaszéki II. Géza gimnáziumban november 21-én a pályaorientációs napon
mutattuk be a 11-12. évfolyamosoknak a múzeumban és a tájházakban folyó munkát:
tárgygyűjtés, nyilvántartás, raktározás, kiállítás, kutatói-kutatószolgálati munka.
Újkortörténet
Időpont

Helyszín, intézmény

1

2018.március
8.

Dunaföldvár Művelődési
Központ, Török torony

2

2018.
szeptember 19.

Szekszárdi középiskolák
számára a „Szekszárd,
ahol élünk” c. könyv
tanórán való feldolgozása

Téma

Szervező, működtető
neve, beosztása
Az új vártörténeti Fafkáné Simon
kiállítás rendezése Ildikó,
előtt –
múzeumpedagógus,
„Műhelytitkok,
szervező, V.
technikák”
Kápolnás Mária
történészmuzeológus
A Várostörténeti
Dr. Gesztesi Enikő
könyvhöz való
V. dr. Kápolnás
munkafüzet
Mária
feldolgozása

Irodalomtörténet, képzőművészet és iparművészet
Időpont

Helyszín, intézmény

Téma

1

2018.03.19.

Vármegye háza

2

2018. 02 15.

Völgységi Múzeum

3

2018. 09. 19.

Irodalom Háza

4

2018.11.22.

Babits Mihály Emlékház

Gyűjteményfeldol
gozás – Bazsonyi
Arany
életművének
tükrében
Gyűjtemény
feldolgozás szabó
Dezső
festőművész
életművének
tükrében
Gyűjtemény
kezelés,digitalizál
ás az irodalmi
fotógyűjteménybe
n
Gyűjteményfeldol
gozási és
digitalizálás
tapasztalatok az
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Szervező, működtető
neve, beosztása
Lovas Csilla

Lovas Csilla

Lovas Csilla

Lovas Csilla

irodalmi
gyűjteményben
 múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális
intézmények közművelődési szakemberei számára
Múzeumpedagógia

1

Időpont

Helyszín, intézmény

2018. június
14.

WMMM főépülete
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Téma

Szervező, működtető
neve, beosztása
Múzeumi Andrásné Marton
információs nap a Zsuzsa
Háborútól
múzeumpedagógus
háborúig. Képes
várostörténet
című
időszaki
helytörténeti
kiállítás
előkészítésére. A
rendezvény célja
a megyeszékhely
két világháború
közötti történetét
feldolgozó
kiállításhoz
kapcsolódó
módszertani
felkészítés, majd
kerekasztal
beszélgetés annak
a
történelem,
helytörténet
tanításban rejlő
múzeumpedagógi
ai hasznosításáról.
A
rendezvény
a
MOKK,
a
Klebelsberg
Intézményfenntart
ó
Központ
(KLIK)
Szekszárdi
Tankerülete és a
Wosinsky
Mór
Megyei Múzeum
közös
szervezésében
valósul meg.

2

2018.
szeptember 26.

WMMM főépülete

Múzeumpedagógi Andrásné Marton
ai évnyitó: a helyi Zsuzsa
múzeumok,
múzeumpedagógus
kiállítóhelyek
múzeumpedagógi
ai
programkínálatán
ak bemutatása
Célcsoport:
óvodapedagóguso
k,
tanárok,
főiskolai oktatók,
muzeológusok,
múzeumi
közművelők

Általános tapasztalatok megfogalmazása:
Mindkét rendezvény a Szekszárdi Tankerületi Központ és a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum közös szervezésében valósult meg. Célcsoportként óvodapedagógusokat, tanítókat,
tanárokat, főiskolai oktatókat, muzeológusokat, múzeumi közművelőket valamint
közművelődéssel foglalkozó civil szervezetek képviselőit szólítottuk meg.
b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai
Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum legalább egy
fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki
középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében
felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét:
Állományvédelmi Elérhetősége
felelős neve
(telefon, e-mail)

Thuróczy Péter

Időpont
2018.03.02.

Végzettsége

74/316-222/15
Technikus,
thuroczy@wmmm.hu Múzeumi
gyűjteményés
raktárkezelő

Helyszín, intézmény

Téma

Múzeumi
Munkakör
Állományvédelmi
Bizottság
továbbképzése
(igen/nem)
Igen
Gyűjteménykezelő

A feladatot elvégző Megállapítások
neve, beosztása
Szekszárd,
Szent Állományvé Thuróczy
Péter MÁB-tól kapott
István
tér
26.
delmi
állományvédelmi
Testo márkájú
bejárás,
felelős, Tövisháti felhőszolgáltatás
Wosinsky
Mór
37

Testo
András restaurátor,
Megyei
Múzeum
Gábor
Egy kisváros a mérőműszer Künsztler
kihelyezése, Tamás restaurátor
századfordulón
című
időszaki felszerelése
kiállítása
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on alapuló WiFi
rendszeren
keresztül
működő
digitális
adatrögzítő
készüléket
szereltünk fel és
helyeztük
működésbe. A
kiállítási
installációkon és
a
tárgyakon
moly kártétele
látható,
a
tablókra
kihelyezett papír
alapú
műtárgyakon
fakulás
és
mechanikai
sérülés
is
látható.
A
károsodott
műtárgyakat le
kell
cserélni,
tisztítani,
konzerválni,
fertőtleníteni
kell.
A
kiállítás
felfrissítésre
szorul.
Hatékony
árnyékoló
rendszert
kell
kiépíteni.
A
jelenlegi
halogén
világítást
korszerű LED
égőkre
kell
cserélni,
valamint
legalább
3
légkondicionáló
gépet
kellene
beépíteni a nyári
túlmelegedés
megelőzésére.

Heti
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
folytatunk.
A
tavalyi
évhez
képest
egyéb
változás
nem
történt.
2018.03.02.

Szekszárd,
Szent Állományvé Thuróczy
Péter
István
tér
26.
delmi
állományvédelmi
bejárás
felelős, Tövisháti
Wosinsky
Mór
András restaurátor,
Megyei
Múzeum
Künsztler
Gábor
Örökségünk című
Tamás restaurátor
állandó kiállítása
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A kiállítás a
2005-ös
létrehozása
ellenére újszerű
állapotban van.
A sok szerves
alapanyagú
műtárgy
érdekében
védekezéseket
kellett
végrehajtani. A
kiállításban
molyirtók
és
molycsapdák
lettek
kihelyezve. A
természetes
alapanyagú
installációs
anyagokat
frissíteni,
cserélni kell.
A kiállítás a
főépület emeleti
szintjén
helyezkedik el,
nyári
időszakban
felmelegszik.
Termenként 1
db
klímakészülék
beszerelése
ajánlott,
valamint
folytatni kell az
elavult
nyílászárók

cseréjét is. A
későbbiekben
pedig indokolt a
korszerűtlen
világítótestek
lecserélése LED
égőkre.
A
tavalyi
évhez
képest változás
nem
történt.
Heti
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
folytatunk.
2018.03.02.

Szekszárd,
Szent Állományvé Thuróczy
Péter
István
tér
26.
delmi
állományvédelmi
bejárás
felelős, Tövisháti
Wosinsky
Mór
András restaurátor,
Megyei
Múzeum
Künsztler
Gábor
Időszaki
kiállító
Tamás restaurátor
terem
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A kiállító terem
korszerű 2 db
beépített
légkondicionáló
géppel
felszerelt. UVmentes kiállító
környezettel és
szintén korszerű
LED
megvilágítással
rendelkezik.
Mérőműszerrel
felszerelt.
Az
optimális
működéshez
szükséges lenne
1 db párásító
gép beszerzése,
valamint
a
nyílászárók
cseréjére
is
szükség lenne.
Heti
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
folytatunk. 2018
májusában
megtörtént
a
terem
teljes
falazatának

javítása,
festése.
2018.03.02.

Szekszárd,
Szent Állományvé Thuróczy
Péter
István
tér
26.
delmi
állományvédelmi
bejárás,
felelős, Tövisháti
Wosinsky
Mór
Testo
András restaurátor,
Megyei
Múzeum
Gábor
Őskor, Római kor, mérőműszer Künsztler
Népvándorlás kora kihelyezése, Tamás restaurátor
régészeti kiállítások felszerelése
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újra

MÁB-tól kapott
Testo márkájú
felhőszolgáltatás
on alapuló WiFi
rendszeren
keresztül
működő
digitális
adatrögzítő
készüléket
szereltünk fel és
helyeztük
működésbe. A
80-as években
létrehozott
kiállítótermek
mára
már
elavultnak,
korszerűtlennek
számítanak és az
állományvédelm
i
szempontoknak
sem
felelnek
meg. Fejleszteni
már
nem
érdemes.
A
kiállítóterek és
kiállítások újra
gondolására
lenne szükség.
A
kiállítások
kárpitozásán
moly kártétele
észlelhető.
A
fertőzöttség
mértékét
molycsapdákkal
ellenőrizzük.
Heti
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
folytatunk.
A
tavalyi
évhez
képest
egyéb

változás
történt.
2018.03.02.

2018.03.08.

nem

Szekszárd,
Szent Állományvé Thuróczy
Péter
István
tér
26.
delmi
állományvédelmi
bejárás
felelős, Tövisháti
Wosinsky
Mór
András restaurátor,
Megyei
Múzeum
Künsztler
Gábor
Vissza a múltba,
Tamás restaurátor
Látványtár

A 2015-en nyílt
kiállítás újszerű
és
korszerű
minden alapvető
állományvédelm
i
eszközzel
felszerelt.
A
több mint 6000
tárgyat
befogadó
kiállítás
üzemeltetése
rendszerszerű.
Heti
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
végzünk.
Műtárgyakban
károsodás nem
történt, viszont a
kiállításban
csótányfertőzés
nyomait
találtuk, azóta
megtörtént
a
teljes
alagsor
csótányok elleni
fertőtlenítése,
irtása.
Továbbiakban
csótánycsapdák
is kihelyezésre
kerültek.

Bátaszék, Szabadság Állományu. 24. Bátaszéki védelmi
bejárás,
Tájház
kiállítás
bontás,
tanácsadás
műtárgycso
magolással
kapcsolatba
n

A
Szabadkai
Városi Múzeum
időszaki
kiállítása
számára
kölcsönzendő
tárgyak
tisztítása,
csomagolása és
külföldre
történő
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Csapai
János
muzeológus,
Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András restaurátor,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

szállításának
előkészítését
végeztük
el
tanácsadással
egybekötve. A
tájház
tiszta,
rendezett,
felújított
állapotban van.
A
kiállított
tárgyak
általánosan jó
állapotban
vannak. A ház
temperáló
fűtéssel
rendelkezik bár
időszakosan
használnak. A
mérési
jegyzőkönyvet
rendszeresen
vezetik.
2018.03.13.

Bonyhád, Szabadság Állományvé
tér 2. Völgységi delmi
bejárás
Múzeum
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Szabó tamás sofőr

A kiállítóterek
rendezettek,
újszerűek,
tiszták.
Végetértek
a
több éven át
tartó felújítások.
Apróbb,
állományvédelm
i szempontból
fontos
kiegészítéseket
el kell végezni.
A
megújult
állandó kiállítás
nyílászáróit
árnyékolóval és
UV-fóliával kell
felszerelni.
A
tavalyi
évben
már
felmerült
problémák még
szintén
aktuálisak,
ezeket meg kell
oldani. Modul

raktár:
A
kerámia
tárgyaknak
megfelelő tároló
rendszert
kell
kialakítani és a
tárgyak
porvédelmét is
meg kell oldani.
Textil raktár: A
jelenlegi
szekrények
hosszú
távon
nem alkalmasak
textíliák
tárolására,
lecserélésük
indokolt.
A
mérési
jegyzőkönyvet
rendszeresen
vezetik.
2018.03.13.

Bonyhád, Szabadság
tér
13.
Tűzoltástörténeti
kiállítás

Állományvé
delmi
bejárás,
TFA-75
típusú
mérőműszer
kihelyezése
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Szabó tamás sofőr

A kiállítás bár
önálló működési
engedéllyel
rendelkezik
összevontan
működik
a
Völgység
Múzeummal.
Úgy döntöttünk,
hogy
a
két
intézmény közül
a
legrosszabb
állapotban lévő
kiállítótérben
helyezzük el a
MÁB-tól kapott
mérőműszert.
Az állapotok a
tavalyi
évhez
képest
nem
változtak.
Az
épület
alulról
vizesedik
a
kiállítóhely
padlózatán
rendszeresen
párafoltok

jelennek meg.
Valószínűleg
páramentesítő
gép
működtetése
sem lenne elég.
Kb.
20
db
műtárgyon fény
károsítása miatt
kifakulást
tapasztaltam. A
kiállítás
nyílászáróit
árnyékolóval,
fényvédelemmel
kell ellátni, a
kiállítótermet
rendszeresen
szellőztetni kell
a
magas
páratartalom
miatt. A tavalyi
állapotokhoz
képest változást
nem
tapasztaltunk.
A
végső
megoldás
az
épület víz elleni
szigetelése
lenne, ideiglenes
megoldáskén
nagyteljesítmén
yű
szárítógép
üzemeltetésének
lenne értelme. A
nyílászárókra
árnyékolót
és
UV-fóliát is el
kell helyezni a
tárgyak
védelmében. A
mérési
jegyzőkönyvet
rendszeresen
vezetik.
2018.03.26.

Dombóvár,
Szabadság u.

Állományvé
16. delmi
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Thuróczy
Péter 2018
állományvédelmi
januárjában

Helytörténeti
Gyűjtemény

bejárás,
TFA-75
típusú
mérőműszer
kihelyezése
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felelős,
Csapai megnyílott
a
János muzeológus, múzeum
Szabó tamás sofőr
felújított
új
állandó
kiállítása, mely
50% önerőből és
50% pályázati
forrásból
(Kubinyi
Ágoston
Program)
valósult
meg,
mintegy
120
m2-en. A teljes
felújítás
után
Őskor,
Ókor,
Római
kor,
Középkor
és
Újkortörténeti
anyagok
kerültek
kiállításra.
Megújult
a
világítás
és
árnyékoló
rendszer is, ahol
indokolt volt ott
Led
lámpák
lettek
elhelyezve.
Elvégezték az
épület
körbeszigetelésé
t és új kazánt is
beszereltek
a
fűtés biztosítása
érdekében.
Kihelyezésre
került a MÁB
által 1 évre
biztosított
adatrögzítős
mérőműszer.
Mérési
jegyzőkönyvet
még
nem
vezetnek.
Sajnálatos
módon
a
múzeumot

vezető Müller
Ádám
könyvtáros
azóta
felmondott.
2018.03.26.

Simontornya, Vár tér Állományvé
10. Simontornyai delmi
bejárás,
Vár
TFA-75
típusú
mérőműszer
kihelyezése
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Szabó tamás sofőr

A tavalyi évhez
képest változást
nem
tapasztaltam. A
mérési
jegyzőkönyvet
nem vezetik. A
MÁB-tól kapott
digitális
adatrögzítő
készüléket
kihelyeztük. A
vár 1975, azaz a
megnyitása óta
jelentősebb
felújításon,
korszerűsítésen
nem esett át,
úgyszintén
vonatkozik ez az
állandó
kiállításokra is.
A nyílászárók
fényvédelmét
részlegesen
megoldották az
emeleti
szinteken.
Anyagiak
hiányában
molinóvászon
féle árnyékoló
függönyöket
szereltek fel. A
szűrt
fényt
átengedik,
végleges
megoldásnak
nem tekinthető,
de kétségkívül
javultak
a
fényviszonyok a
kiállításokban.
A kiállításokban

lévő
hagyományos
égőket
fokozatosan Led
izzókkal váltják
ki.
Törekedni
kell
a
kiállítóterekhez
illeszkedő
korszerű
árnyékoló rolók
felszerelésére,
főleg a még
elmaradt
földszinti
részeken.
2018.03.26.

Paks, Deák Ferenc u. Állományvé
2. Városi Múzeum
delmi
bejárás,
TFA-75
típusú
mérőműszer
kihelyezése
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Szabó tamás sofőr

Az
elmúlt
években teljesen
felújított, sőt új
épületszárnyat
és fogadóteret is
kapott
Deákházban, újszerű
és
korszerű
kiállítás várja a
látogatókat.
Mérési
jegyzőkönyvet
rendszeresen
vezetik.
A
raktárban lévő
műtárgyak
csomagolását,
dobozolását és a
nyílászárók
árnyékolását el
kell végezni. A
MÁB-tól kapott
digitális
mérőműszert
Tövisháti Béla
restaurátorral
egyeztetve
a
múzeum
raktárában
helyeztük
ki,
jelenleg
itt
vannak
műtárgyvédelmi

leg
legrosszabb
állapotok.
2018.05.22.

Szekszárd,
Béla Állományvé
király
tér
8. delmi
Wosinsky
Mór bejárás
Megyei
Múzeum
Megyeházi
Kiállítóhelye,
Időszaki
kiállító
terem

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András restaurátor
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

2018.05.22.

Szekszárd,

Thuróczy

Béla Állományvé
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a

Az
időszaki
kiállító terem,
külső fényzáró
rolóval
rendelkezik,
viszont
a
kiállítást nagy
fényerősségű és
melegedésre
hajlamos
halogén
égők
világítják meg.
A
halogén
égőket lehetőség
szerint
műtárgybarát
izzókra
kell
cserélni.
A
műtárgykörnyez
eti
méréseket
heti
rendszerességge
l végezzük. A
megvilágítás
cseréje
műtárgybarát
Led
izzókra
indokolt. Nyári
időszakban
a
kiállítótér
túlmelegszik 1
db
légkondicionáló
gép és 2 db
mobil
páramentesítő
gép
beépítése
javasolt.
A
tavalyi
állapotokhoz
képest változást
nem
tapasztaltuk.

Péter A kiállító terem

2018.05.22.

király
tér
8. delmi
Wosinsky
Mór bejárás
Megyei
Múzeum
Megyeházi
Kiállítóhelye,
Régészeti
kiállító
terem

állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András restaurátor
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

Szekszárd,

Thuróczy

Béla Állományvé
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korszerű
padlófűtéssel
rendelkezik,
üvegfalakon
keresztül
áramlik be a
fény,
a
nyílászárókon
árnyékoló nem
található,
a
megvilágítást
halogén
lámpákkal
oldották meg, a
vitrinek
megvilágítása
műtárgybarát
LED izzókkal
történik.
jelenleg kerámia
és
fém
alapanyagú
műtárgyak
vannak kiállítva.
A
külső
árnyékolást és a
belső világítás
hibáit meg kell
oldani.
Heti
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
folytatunk.
Halogén lámpák
műtárgybarát
LED
égőkre
cserélése,
valamint
a
nyílászárók UVfóliával
és
árnyékolóval
ellátása
szükséges.
A
tavalyi
évhez
képest változást
nem
tapasztaltunk.

Péter A

kiállítás

2018.05.22.

király
tér
8. delmi
Wosinsky
Mór bejárás
Megyei
Múzeum
Megyeházi
Kiállítóhelye, XIX.
századi Tudástár
című kiállítás

állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András restaurátor
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

újszerű, tiszta és
rendezett.
A
nyílászárók
árnyékolóval
ellátottak.
A
kiállítás
megvilágítását
kb.
80%-ban
halogén lámpák
adják, melyek
erős
fénykibocsátású
ak
és
hőt
termelnek.
A
vitrinekben
LED
megvilágítás
működik.
A
műtárgyakon
károsodások
nincsenek. Heti
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
folytatunk.
Halogén lámpák
műtárgybarát
LED
égőkre
cserélése,
valamint
az
szellőztetéskor
használt
nyílászárók
rovarhálóval
történő ellátása
szükséges.
A tavalyi évhez
képest változást
nem
tapasztaltunk.

Szekszárd,
Béla Állományvé
király
tér
8. delmi
Wosinsky
Mór bejárás
Megyei
Múzeum
Megyeházi
Kiállítóhelye,
Mattioni
Eszter
Hímes kövei című

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András restaurátor
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

A kiállítás egy
beépített
valamikori nyílt
folyosón
helyezkedik el.
nagy
üvegfelületek
jellemzik
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melyekre
árnyékoló
függönyök
vannak
felszerelve. A
kiállítást nyáron
meleg,
télen
hideg
hőmérsékleti
szélsőértékek
jellemzik.
Fűtési,
hűtési
lehetőség nincs.
A kiállítás Led
égőkkel
van
meg
megvilágítva.
Műtárgykörnyez
etiméréseket
heti
rendszerességge
l folytatjuk. A
tavalyi
évhez
képest változást
nem
tapasztaltunk.

kiállítás

2018.05.22.

Szekszárd,
Béla Állományvé
király
tér
8. delmi
Wosinsky
Mór bejárás
Megyei
Múzeum
Megyeházi
Kiállítóhelye,
A
régi vármegyeháza
világa
című
kiállítás
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András restaurátor
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

Az
épület
emeleti részén
elhelyezkedő,
immár 18 éves
kiállítás
jó
általános
állapotban van.
Műtárgykárosod
ást
nem
tapasztaltunk,
annak ellenére,
hogy sem fűtési,
sem
hűtési
lehetőség nincs.
Ablakok
árnyékolóval
ellátottak.
Szükség lenne a
régi
halogénégők
cseréjére,
korszerűbb Ledes

2018.06.19.

Nagymányok, Dózsa
György
u.
28.
Német Nemzetiségi
Tájház

Állományvé
delmi
bejárás,
gázosítás

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős

2018.06.28.
– 07.11.

Nagymányok, Dózsa
György
u.
28.
Német Nemzetiségi
Tájház

Állományvé
delmi
bejárás,
tisztítás,
konzerválás,
kiállításrend
ezés

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Tövisháti
András
restaurátor,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Szabó
Veronika
gyakornok
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megvilágításra.
Műtárgykörnyez
eti
méréseket
heti
rendszerességge
l végezzük. A
tavalyi
állapotokhoz
képest változást
nem
tapasztaltunk.
A
kiállító
terekben
több
alkalommal
moly
és
szúfertőzés
nyomait
találtuk, ezért a
viszonylag kis
helyen
lévő
nagy
mennyiségű
műtárgy
gázosítással
történő
fertőtlenítéséről
döntöttünk. A
műtárgyak
a
megyei
múzeumba
vannak
beleltározva.
Mérési
jegyzőkönyvet
rendszeresen
vezetik,
valamint
páramentesítő
géppel
is
rendelkeznek.
Két hét alatt a
megyei múzeum
és
a
Nagymányoki
Német
Kisebbségi
Önkormányzat
együttműködésé
nek
köszönhetően a

2018.07.13.

Bátaszék, Szabadság Állományvé
u. 24. Bátaszéki delmi
bejárás,
Tájház
kiállítás
visszarende
zése

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Tövisháti
András
restaurátor,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

2018.07.18.

Lengyel, Petőfi u.
53. Német-székely
néprajzi
és
óvodatörténeti
kiállítás

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Tövisháti
András
restaurátor,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Kertai
Zsófia
gyakornok

Állományvé
delmi
bejárás,
állandó
kiállítás
karban
tartása
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tájház kiállítását
teljes mértékben
felújítottuk.
Megtörtént
a
tárgyak
tisztítása,
fertőtlenítése,
konzerválása,
valamint
a
karbantartási és
festési
munkálatok is el
lettek végezve.
Jövőre
tervezzük
a
kihasználatlan
tetőtérben egy
padlásmúzeum
kialakítását is.
Elvégeztük
a
Szabadkai
Városi
Múzeumból
visszaszállított
műtárgyak
kicsomagolását,
ellenőrzését,
valamint
a
kölcsönadott
tárgyak
szakszerű
visszahelyezését
,
felszerelését
eredeti helyükre.
A kiállítóhely
tiszta
és
rendezett,
károsodásokat
nem
tapasztaltam.
Megkezdtük a
kiállítás
felfrissítését,
vitrinek
karbantartását,
valamint
a
kiállításban
található
feliratok
lecserélését.

2018.07.18.

Sióagárd,
Zrínyi Állományvé
Miklós
u.
31. delmi
bejárás
Sióagárdi Tájház

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Tövisháti
András
restaurátor,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Kertai
Zsófia
gyakornok

2018.08.09.

Kölesd, Petőfi utca Állományvé
(Borjád)
Petőfi delmi
bejárás
Sándor
Emlékméhes

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Lovas
Csilla
muzeológus
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A tájház 2017
őszén
teljes
kiürítésre került,
a
tárgyak
jelenleg
a
megyei múzeum
raktáraiban
találhatóak. A
tájház
nád
tetőzetén
a
fenntartó
önkormányzat
javításokat
végzett. Egyéb
felújítások nem
történtek. Jelen
állapotában
a
ház alkalmatlan
kiállítás
működtetésére.
A
helyi
önkormányzat
hajlandóságot
még
nem
mutatott a tájház
újbóli
megnyitására. A
működési
engedély
jelenleg
még
megvan.
A
bejárás
időpontja előtt 1
héttel
felhőszakadás
következtében a
közeli, szemben
lévő
dombról
sárlavina
árasztotta el a
kiállítóhelyt. A
lezúduló víz az
ajtót betörve a
mélyebben
fekvő
kiállítórészt
elárasztotta. A
kiállítás teljesen
tönkrement.
Szerencsére

2018.08.09.

Sárszentlőrinc,
Állományvé
Petőfi Sándor u. 12. delmi
Petőfi
Sándor bejárás
Emlékház
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Lovas
Csilla
muzeológus

eredeti műtárgy
nem
volt
kiállítva.
Jelenleg 30 cmes víz és iszap
áll
a
kiállítótérben. A
megyei múzeum
felajánlotta
segítségét
a
fenntartó
önkormányzatna
k a kiállítás
helyreállításáho
z.
A kiállítás tiszta
és rendezett. A
nyílászárók
árnyékolóval és
rovarhálóval
ellátottak.
A
falakon néhol
vizesedés,
salétrom nyomai
láthatók.
Mérőműszerrel
nem
rendelkeznek.
Elsősorban az
épület víz elleni
szigetelésén
kellene javítani,
addig
is
ideiglenes
jelleggel 2 db
mobil
páramentesítőt
lehetne
beszerezni
és
mellé még 2 db
hő- és páramérő
is
szükséges
lenne, valamint
a
mért
eredményeket
mérési
jegyzőkönyvbe
vezetni.
Az
elmúlt évben a
korábban

raktárnak
használt
kiállítóteret
felújították és
kifestették.
A
megyei múzeum
adattári fotóinak
segítségével
majdnem
sikerült
az
eredeti
70-es
évekbeli
kiállítást
visszarendezni.
A
korábban
raktárban lévő
fa
tárgyak
szúmentesítését
el kel végezni.
2018.08.09.

Sárszentlőrinc,
Állományvé
Petőfi Sándor u. 10. delmi
Lázár
Ervin bejárás
Emlékszoba

57

Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Lovas
Csilla
muzeológus

Egy
régi
paraszti
épületben
kialakított
kiállító
és
múzeumpedagó
giai tér. Egy
kisebb enteriőr
helyezkedik el.
A nyílászárók
árnyékolását,
rovarhálóval
való
felszerelését
meg kell oldani.
Az épület falain,
több
helyen
vizesedést
és
salétrom
kiválást
tapasztaltam.
Mérőműszerrel
nem rendelkezik
a kiállítás.
Kalibrálható
mérőműszerek
beszerzése,
legalább 2 db.
Az
összes
nyílászáróra

árnyékolót
és
UV-fóliát kell
felhelyezni,
valamint
a
szellőztető
ablakokra
rovarhálót kell
felszerelni. Az
időszakos pára
ellen 2 db mobil
szárítógép
beszerzése lenne
szükséges. Az
elmúlt
alkalomhoz
képest változást
nem
tapasztaltunk.
2018.08.09.

Pálfa-Felsőrácegres- Állományvé
Puszta, Illyés Gyula delmi
bejárás
Első Iskolája
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Lovas
Csilla
muzeológus

Az épület és a
kiállítás
az
újszerű
állapotban
található.
A
kiállításokban
sajnos további
fejlesztések nem
történtek.
A
kiállítást még a
’80-as években
a
megyei
múzeum
rendezte a saját
tárgyaiból.
A
megvilágítás és
a
külső
nyílászárók
árnyékolását
meg kell oldani.
A
könyvtár
teremben több
falon elhelyezett
grafika fakulása
észrevehető.
A legfontosabb
teendő
a
nyílászárók
árnyékolóval és
UV-fóliával
történő ellátása,

valamint a téli
temperáló fűtés
működtetése.
Ezen kívül 3 db
hő-és páramérő
elhelyezése
a
kiállítóterekben
és a mérési
jegyzőkönyv
vezetése
ajánlott.
Legalább 2 db
időszakosan
működő
páramentesítő
gép beszerzése
szükséges.
A kiállítás egyik
vitrinében
súlyos
moly
fertőzést
tapasztaltunk a
tárló
üvege
mögött
több
száz molylepke
repkedett.
Az
egész
vitrint
mindennel
együtt
beszállítottuk a
megyei
múzeumba
fertőtlenítésre.
2018.08.09.

Simontornya, Vár tér Állományvé
10. Wosinsky Mór delmi
Megyei
Múzeum bejárás
Képzőművészeti
festményraktár
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Lovas
Csilla
muzeológus

A raktár és a
műtárgyak
porosak,
a
képkeretek kb.
10%-a sérült, a
nyílászárók
felén
nincs
árnyékoló
és
rendszeres
műtárgykörnyez
eti
mérések
úgyszintén
nincsenek.
El
kell végezni a
raktár
és
a
műtárgyak

tisztítását,
konzerválását,
valamint
a
nyílászárók
árnyékolását,
mérőműszer
kihelyezését.
A raktári tér
hosszútávon
alkalmatlana
festményanyag
tárolására,
gyakorlatilag
semmilyen
állományvédelm
i szempontnak
nem felel meg a
raktár.
Az
elmúlt
évhez
képest változás
nem volt.
2018.08.09.

Simontornya, Vár tér Állományvé
10. Wosinsky Mór delmi
Megyei
Múzeum bejárás
Újkortörténeti
textilraktár
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Lovas
Csilla
muzeológus

A
raktár
a
korábbi
évek
beázásai
ellenére tiszta,
rendezett,
a
tárgyakban
károsodás nem
keletkezett.
Továbbra
is
megoldandó a
nyílászáró
árnyékolása és
legalább
egy
mérőműszer
kihelyezése.
A
raktári
helyiség hosszú
távon
alkalmatlan
műtárgyak
raktározására,
fejleszteni nem
érdemes.
A
raktározás
idejére 1 db hőés
páramérő
kihelyezése
javasolt.
Az

elmúlt
évhez
képest változást
nem
tapasztaltunk.
Hosszútávú
terveinkben
szerepel a raktár
közelebbköltözt
etése
az
anyaintézményh
ez.
2018.08.10.

Fadd, Rákóczi u. 2. Állományvé
Wosinsky
Mór delmi
Megyei
Múzeum bejárás
Néprajziújkortörténetiiparművészeti
raktára
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

Augusztus eleji
felhőszakadások
,
viharok
további károkat
okoztak.
A
beáramló nagy
mennyiségű víz
több
raktári
helyiséget
is
tönkretett,
jelentős
kár
keletkezett
a
műtárgyállomán
yban
is.
A
raktárépület
műszaki
állapota
leromlott,
és
elavult.
Falai
vizesek,
salétromosak. A
raktárban
elhelyezett
tárgyak 90%-a
szerves anyag.
A
magas
páratartalom
miatt
nagymértékűpen
észképződésre
lépett fel.
A
raktárépületnek
használt kúria a
19.sz. közepén
épült.
Falai
vizesednek,
salétromosak a

tető a többszöri
javítások
ellenére
több
helyen beázik.
Az
épület
infrastruktúrája
lepusztult,
technikailag
teljesen
megbízhatatlan.
Múzeumi
raktárnak
az
épület
nem
alkalmas,
fejlesztése nem
javasolt,
értelmetlen.
2017 év elejétől
havi bontásban
műtárgykörnyez
eti
méréseket
végzünk.
A
beázások miatti
kármentesítések
et megkezdtük.
A
raktár
műtárgytárolásr
a alkalmatlanná
vált.
2018.08.16.

Lengyel, Petőfi u.
53. Német-székely
néprajzi
és
óvodatörténeti
kiállítás

Állományvé
delmi
bejárás,
kiállítások
visszarende
zése,
feliratozása

2018.10.09.

Szekszárd,
Babits Állományvé
Mihály u.13. Babits delmi
bejárás,
Mihály Emlékház
kárszakértői
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Tövisháti
András
restaurátor,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor,
Kertai
Zsófia
gyakornok

A
múlt
hónapban
szétszedett
kiállítás
visszarendezését
és
teljes
feliratozását
levégeztük. Ez
által a teljes
kiállítás
egy
frissebb,
fogyaszthatóbb,
korszerűbb,
modernebb
kinézetett
kapott.
Thuróczy
Péter A ház több
állományvédelmi
helyen beázott a
felelős,
Lovas nyár végi heves
Csilla muzeológus
viharoknak

felmérés

2018.10.09.

Szekszárd,
Babits Állományvé
Mihály
u.
15. delmi
Irodalom Háza - bejárás,
Mészöly
Miklós kárszakértői
felmérés
Emlékház
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köszönhetően,
ezért is volt
szükség
biztosítói
kárszakértőre. A
műtárgyakban
kár
nem
keletkezett. A
kiállítás
az
elmúlt
évek
folyamán teljes
körű
UV
védelmet kapott
és
világításkorszer
űsítésen
is
átesett.
A
kiállítás
jó
általános
állapotban van,
károsodást nem
észleltünk. 2017
év elejétől heti
rendszerességge
l
állományvédelm
i
méréseket
folytatunk, mely
eredményeket
digitálisan
feldolgozzuk.
2019-re tervezik
a ház teljes
belső festését,
melyre legutóbb
2008.ban került
sor.
Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Lovas
Csilla muzeológus

Az épület a
tavalyi
tetőjavítás
és
bádogozás
ellenére a nyár
végi viharokban
beázott.
A
műtárgyakban
kár
nem
keletkezett. A
kiállítás
az
elmúlt
évek

folyamán teljes
körű
UV
védelmet kapott
és
világításkorszer
űsítésen
is
átesett.
A
kiállítás
jó
általános
állapotban van,
károsodást nem
észleltünk. Az
épület állaga az
utóbbi években
romlik, minden
évben
javításokat kell
végezni.
Heti
rendszerességge
l
állományvédelm
i
méréseket
folytatunk, mely
eredményeket
digitálisan
feldolgozzuk. A
tavalyi
állapotokhoz
képest
egyéb
változás
nem
volt.
2018.11.23.

Pálfa-Felsőrácegres- Állományvé
Puszta, Illyés Gyula delmi
bejárás,
Első Iskolája
vitrin
felszerelése,
molycsapdá
k
kihelyezése
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

A már korábban
leszerelt,
molyok
által
fertőtlenített
vitrin
teljes
felújításon esett
át, melyet a
megyei múzeum
restaurátorai
végeztek
el.
Megtörtént
a
vitrin
visszaszerelése,
valamint
molycsapdák is
kihelyezésre
kerültek.

2018.11.23.

2018.11.26.

Kölesd, Petőfi utca
(Borjád)
Petőfi
Sándor
Emlékméhes

Állományvé
delmi
bejárás,
állapotfelmé
rés

A
nyári
viharkárok óta
miután
elszikkadt a víz
a kiállítótérből
az
iszapot
kilapátolták.
Jelenleg
az
épületet
az
elhagyatottság
és
gondozatlanság
jellemzi.
A
korábbi kiállítás
megsemmisült.
Látogatását csak
tejes felújítás és
kiállítás
újraépítése után
javasolt.
A
fenntartó
a
korábbi
megkeresésünkr
e nem reagált.
Decs, Kossuth u. Állományvé Fuksz
Márta A
tájházban,
34.-36.
Sárközi delmi
néprajzos
2018 júliusában
bejárás, az muzeológus
a 20 éve elhunyt
Tájház
újonnan
Bíró Annamária
kialakított
fazekas,
népi
kiállítótér és
iparművész
kiállítás
barcasági
megtekintés
kerámiáiból
e
nyílt új állandó
kiállítás annak
tiszteletére,
hogy
pályafutását a
decsi Háziipari
Szövetkezetben
kezdte. A tájház
tiszta, rendezett,
felújított
állapotban van.
A
kiállított
tárgyak
általánosan jó
állapotban
vannak. A ház
temperáló
fűtéssel
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős,
Csapai
János muzeológus,
Künsztler
Gábor
Tamás restaurátor

rendelkezik. A
nyílászárók
árnyékolóval,
UV-fóliával
felszerelése
ajánlott.
A
megyei
múzeumtól
műtárgyakat
kölcsönöznek
így a méréseket
rendszeresen
elvégzik
és
mérési
jegyzőkönyvet
is vezetnek. A
tavalyi
évhez
képest
egyéb
változás
nem
volt.
2018.12.07.

Szekszárd, TOTÉV
telep Wosinsky Mór
Megyei
Múzeum
Régészeti raktár

Állományvé
delmi
bejárás,
Testo
mérőkészülé
k
ellenőrzése
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András, Künsztler
Gábor
Tamás
restaurátor

2018
március
elején a MÁBtól kapott Testo
márkájú Wi-Fi s
felhőszolgáltatás
on
alapuló
automata
adatgyűjtős
mérőműszer
került
kihelyezésre. A
raktár rendezett,
enyhén poros.
Aljzata beton.
Fűtéssel
nem
rendelkezik.
A
raktárban
pormentes
padozatot kell
kialakítani,
korszerűsíteni
kell
a
nyílászárókat,
világítótesteket,
valamint
a
hőszigetelést és
a téli temperáló
fűtést is meg

2018.12.07.

Szekszárd, TOTÉV Állományvé
telep Wosinsky Mór delmi
Megyei
Múzeum bejárás
Régészetiés
Újkortörténeti
raktár
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Thuróczy
Péter
állományvédelmi
felelős, Tövisháti
András, Künsztler
Gábor
Tamás
restaurátor

kell oldani. Havi
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
végzünk.
A
tavalyi
évhez
képest változást
nem
tapasztaltuk.
2018
novemberében
megkezdtük a
penészfertőzött
néprajzi
kerámiagyűjtem
ény
Faddról
történő
átszállítását.
Fertőtlenítés
után
kényszerűségből
a
régészeti
kerámiák mellet
lesznek
elhelyezve
átmeneti vagy
esetleg
tartós
raktározásra a
néprajzi
kerámiák.
A
raktár
és
a
gyűjtemény
rendezése
folyamatban
van. Jövő évben
a raktár még
üresen álló része
is bepolcozásra
kerül.
A
raktárban
jelenleg
régészeti-,
néprajziés
újkortörténeti
gyűjteményekke
l
van
berendezve. A
raktár
poros,
fűtés a raktári

részeken nincs.
A
riasztóberendezé
s nincs kiépítve.
Megoldandó
problémák:
pormentes
padozat,
hőszigetelés,
nyílászárók, téli
temperáló fűtés,
riasztó, raktári
rend kialakítása.
Mindezek
megvalósulása
után
lehet
meghatározni a
további
állományvédelm
i intézkedéseket.
Havi
rendszerességge
l
műtárgykörnyez
eti
méréseket
végzünk.

II.

Kiállítási tevékenység

Állandó kiállítások száma és
látogatószáma
- (db | fő)
Időszaki kiállítások száma
és látogatószáma
- saját épületben (db | fő)
- más intézményben
( db|fő)
- külföldön megrendezett
(db | fő)
Vándorkiállítások száma és
látogatószáma
- hazai (db | fő)
- külföldön megrendezett
(db | fő)
Befogadott kiállítások
száma és látogatószáma

2016.
tény
17
45.419
fő
19
15.635
fő

2017.
tény
17
49.052
fő
19
16.100
fő

2018.
terv
17
50.000
fő
19
17.000
fő

2018.
tény
17
45.807
fő
18
16.800
fő

-

-

-

1

-

2
8.120 fő

2
3.000

2
3.500
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(db | fő)
A nemzetiségek
anyaországában
megrendezett kiállítások
száma és látogatószáma
(db | fő)
Virtuális kiállítások száma
és látogatószáma (db | fő)

-

-

13
4.230

14
6.875 fő

A hozzáférhető
műtárgyállomány mutatói:
- teljes műtárgyállomány
száma (db)
- kiállításban,
látványtárban,
tanulmányi raktárban
bemutatott tárgyak
száma (db)
- interneten hozzáférhető
tárgyak száma (db)
- a teljes
műtárgyállomány és a
fentiek értelmében
hozzáférhető
műtárgyállomány aránya
(%)
A tárgyévben megjelent
1
tárgykatalógusok és
kiállítási vezetők száma
magyar
(magyar és idegen nyelven),
példányszáma és a
200/115
hasznosított
példányok száma (db | db |
db)1
Múzeumpedagógiai
6
foglalkozással kiegészített
kiállítások száma

fő
1 db
3.000
fő

fő
1 db

14 db
7.000
fő

14 db
7.300
fő

2

1

magyar
és
magyar/
szerb

magyar

500
9

9

200/94

9

a) Az intézmény 2018. évi kiállítási tervének megvalósulása, szöveges bemutatása,
illeszkedése az intézmény küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához.
Állandó kiállításainkat folyamatosan
megvalósultak, lásd lent részletesen.

működtettük,

tervezett

b) Kiállítások:
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
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időszaki

kiállításaink

Kiállítás címe
A tolnai táj évezredei az
őskortól a honfoglalásig
Megelevenedett képek. Egy
kisváros a századfordulón
Örökségünk. Tolna megye
évszázadai
Pincemúzeumi kiállítás:
játék- és fegyvergyűjtemény
Vissza a múltba! A tárgyak
emlékezet című Látványtár
Babits Mihály és Szekszárd
Dienes Valéria emlékszoba
Baka István emlékkiállítás
Mészöly Miklós
emlékkiállítás
Megyeházi kiállítások:
Szarkofágterem
Megyeházi kiállítások:
Romkert
Megyeházi kiállítások: A
szekszárdi megyeháza
története
Megyeházi kiállítások:
Múzeumi vetítő
Megyeházi kiállítások:
Tájak, Települések,
emberek
Megyeházi kiállítások: A
régi vármegyeháza világa
Megyeházi kiállítások:
Mattioni Eszter
festőművész kiállítása
Megyeházi kiállítások: Esze
Tamás emlékszoba

2016. tény
7.734

2017. tény
8.943

2018. terv
9.000

2018. tény
9.254

8.213

8.420

8.500

8.832

12.600

11. 865

12.000

13.210

7.482

7.932

8.000

8.127

3.245

4.844

5.000

5.123

5.658
5.658
5.658
2.855

6.879
6.879
6.879
3.674

7.000
7.000
7.000
4.000

6.520
6.520
6.520
3.749

6.431
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4.000

4.678

17.485

17.748

18.000

20.540

6.431

7.300

7.302

3.120

3.150

2.943

6.431

7.300

7.344

4.532

4.650

4.679

4.532

7.300

7.120

4.532

4.430

4.346

Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
Háborútól háborúig.
Képes várostörténet
Bazsonyi90.
Válogatás Bazsonyi
Arany festőművész
gyűjteményéből

2016. tény
-

2017. tény
-

-

-
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2018. terv
8.000

2018. tény
7.786
2.362

Felelős
Dr. Gaál
Zsuzsanna
Lovas
Csilla

Molnár-féle
fotóalbum*
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Egy 18. századi
óntányér*
Szekszárdi
festmény*
Harapófogó DecsEte mezőváros
területéről*
gróf Zichy Jenő
Wosinsky Mórnak
dedikált könyve*
Árpád-kori bronz
korpusz Tamási–
Likas-hegyről*
Mózesi kőtábla
Bonyhádról*
Egy elfeledett török
kori kincslelet
Tolnáról*
20. század eleji
mirtuszkoszorú*
Kürtös végű avar
ezüst karperecpár
Szekszárdról*
Fotó Kelemen
Auróráról*
Perczel Irma
emlékkönyv*

1.427
1.245
1.096

V.
Kápolnás
Mária
Csapai
János
Lovas
Csilla
Vizi
Márta

1.226

Hucker
Veronika

2.085

K.
Németh
András
Hendrik
Dávid
Ódor
János

639
506

840
1.507

1.331
413

Fuksz
Márta
K. Tóth
Gábor
Lovas
Csilla
Gaál
Zsuzsa

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok
keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen):
Kiállítás címe

Helyszín

Kulturális
párhuzamok. A
sárközi és a
koszovói
hímzések
Kulturális
párhuzamok. A
sárközi és a
koszovói

Vármegyeházi
Kiállítás

Belgrád

2016.
tény
-

2017.
tény
-

-

-
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2018.
terv
3.000

2018.
tény
2.866

Felelős

2.985

Fuksz
Márta

Fuksz
Márta

hímzések
Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal
Kiállítás címe
Sárkányok mindig
lesznek

2016. tény
-

2017. tény
7.560

2018. terv
4.000

2018. tény
4.250

Felelős
Ódor
János
Gábor

c) Látogatottság:
Látogatottságunk az elmúlt években emelkedő tendenciát mutatott. 2012 óta lényegében
megduplázódott a hozzánk érkező vendégek száma. Ez a folyamat 2018-ban megtorpant és
enyhe csökkenést tapasztaltunk. Ennek oka, hogy 2017-ben pályázat segítségével több
Szekszárdon kívüli iskola utaztatási költségét tudtuk fizetni. Ezt a pályázati lehetőséget 2018ban nem írták ki. A fizetős látogatóink aránya megnőtt és kiállítóhelyeinken egyenletesebben
oszlottak meg (lásd részletesen 1. mellékletben). Érdemi látogatószám növekedésre a
marketingköltségek emelése és a város turisztikai szereplőinek összefogása, közös
reklámozása nélkül nem számíthatunk.

Mutatók
Összes látogatószám
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes árat
fizető
kombinált
ingyenes
ebből diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

2016. tény
45.419
2.581

2017.
tény
49.052
2.538

2018.
terv
50.000
3.000

2018.
tény
47.217
2.407

7.994

9.865

10.000

7.541

167
34.677
10.641
4%

333
36.316
13.308
4%

350
36.000
13.000
5%*

255
37.014*
10.495
5%

Az ingyenes látogatók meglehetősen magas száma a WMMM Vármegyeházi Kiállítás
udvarán lévő, I. Béla király által 1061-ben alapított bencés apátság romjainak valamint a
múzeum főépülete előtt kiállított 4. századi római kori oltárkövek díjtalan látogatásából ered.
A Romkertet 2018-ban 13.278 fő, a római köveket 3.314 fő tekintette meg, ez a számadat a
főépület és a Vármegyeházi Kiállítás összes látogatószámában jelenik meg.
Szintén az ingyenes látogatói létszámot növelte a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület által
szervezett 38 rendezvény (előadások, múzeumlátogatások, vetítések, tematikus napok, a
honismereti kirándulások esetében a múzeum a találkozási pont, innen indultunk). Az
Egyesület bázisintézménye a múzeum, így a tagok díjtalanul látogatják az intézményt, hétfői
fogadónapokon itt fizették az éves tagdíjat is (2018-ban 559 fő érvényesítette tagságát). A
programokon résztvevők száma alkalmanként 50-70 fő volt, így éves szinten több mint 2.500
fő ingyenes látogatóként jelenik meg a látogatottsági statisztikában.
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Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani.

d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a
muzeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban.
e) Nyitva tartás: 300 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői, különös tekintettel a
nemzeti ünnepekre)
ZÁRVA: újév napja, húsvét, pünkösd, halottak napja, december 24–31-ig.
Március 15-én, május 1-jén, augusztus 20-án és október 23-án nyitva tartottunk.
f) Látogatói kedvezmények
Minden hónap utolsó szombatján kiállításaink díjtalanul látogathatók.
A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület tagjai ingyenesen látogathatják a helyi múzeumokat, a
Szekszárdon tanuló diákok jegyét a támogatás keretében fenntartónk állja.
MVMSZ kártyával rendelkezők számára kiállításaink egész évben díjmentesen látogathatják.
g) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új
kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök
h) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája
Nagy sikere van és sok látogatót vonz minden évben a Múzeumi Esték keretében
szervezett előadás sorozat (az I/1. pontnál részleteztük). Szintén jelentős számú látogatót
vonz az Egyed Antal Honismereti Egyesülettel közös szervezésben megvalósuló Kedvenc
témám honismereti sorozat, melyet 2018-ban is havi rendszerességgel tartottunk a
múzeumban, ugyanezt elmondhatjuk a Vármegyeházi esték sorozatunkról is.
A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Szekszárdi
Klubjának szervezeti átalakulásával jött létre négy évvel ezelőtt. Az önálló formátum
rendkívül sikeresnek bizonyult, hiszen a taglétszám dinamikusan nő, 2018-ban 559 fő
volt. A szervezet háttérintézménye, legtöbb programjának helyszíne a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum, az elnök és a titkár az intézmény munkatársa. Érdeklődési körüket
tekintve az Egyesület tagjai az intézmény által szervezett előadások, kiállításnyitók,
különböző rendezvények potenciális látogatói is egyben, amely szintén hozzájárul a
múzeum látogatószámának növeléséhez.
i) Az épületen belüli információs eszközök
-

információs pult, telefonos információs szolgálat két munkatárssal
digitális terminál a földszinti folyosón: információs bázis, benne virtuális
múzeumlátgatás; képeslapküldő; játékok (kvíz, puzzle stb.)…
virtuális pontok a régészeti kiállításban: interaktív térképek a honfoglalás kori
kiállításban; műtárgymásolatok tapintása (feliratozás Braille írással is)
információs táblák elhelyezése mindegyik kiállítóhely bejáratánál
eseménynaptár, szórólapok, meghívók (450-500 pld.)
pedagógus adatbázis folyamatos frissítése (400 e-mail cím)
sajtó adatbázis folyamatos bővítése (70 cím)
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j) Múzeumi bolt, büfé, kávézó
A múzeumi boltban több száz, részben saját fejlesztésű termék, részben bizományban árusított
termék vásárolható, ezen felül a megyére vonatkozó, jelenleg megkapható tudományos
kiadványokat igyekeztünk összegyűjteni és kínálni az érdeklődők számára.
Az intézményben kávéautomata működött, de sajnos a működtető elszállítatta a megemelt
adóterhek miatt, ugyanakkor büfé kialakítására technikailag változatlanul nincs lehetőség.
k) Az akadálymentesítés helyzete
Európai uniós pályázatból még korábban vásároltunk egy hernyótalpas tolószéket a
mozgáskorlátozottak számára, melynek segítségével a múzeum műemlék épületébe tudjuk
felhozni a mozgáskorlátozottakat, szükség esetén a pincemúzeumi foglalkoztatóba is le tudjuk
vinni a sérült gyermekeket.
Szintén e pályázat keretéből került elhelyezésre a múzeum földszinti folyosóján egy digitális
terminál, mely egyrészt információs adatbázis minden múzeumlátogató számára (benne
virtuális múzeumlátgatás, képeslapküldő, különböző játékprogramok, pl. kvíz, puzzle stb.),
másrészt a mozgáskorlátozottaknak lehetőséget biztosít arra, hogy a számítógépes programok
segítségével virtuálisan megtekinthessék azokat a kiállításokat, melyeket – az épület technikai
adottságai miatt - tolószékkel nem tudnának megközelíteni.
l) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban
A vakok és gyengén látók számára virtuális pontokat alakítottunk ki a régészeti kiállításban.
Az itt elhelyezett műtárgymásolatokat megtapinthatják, mindegyiket feliratoztuk Braille
írással is. Ugyancsak rendelkezésre áll múzeumvezető füzet (főépület, Babits Mihály
Emlékház) Braille írással, melyet a portán vehetnek át a látássérültek.

III.

Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapodás
A gyűjteménygyarapodás bemutatása szakáganként, a gyarapodás módjának és forrásának
megjelölésével
Régészeti gyűjtemény

Feladat
(szerzemény,
szakág)
régészet

Gyarapodás módja és
forrása

Felelős

Határidő

terepbejárás/helyszínelés
– önköltséges;
megelőző feltárás –
beruházó finanszírozza

Ódor
János
Gábor,
Czövek
Attila

folyamatos restaurált anyagok
leltározása folyamatos,
újonnan bekerült leletek
restaurálásra, tisztításra
előkészítettek.
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A feladat teljesítésének
státusza

Néprajzi gyűjtemény
Feladat (szerzemény,
szakág)
Sióagárdi háztartási
textilek

Vegyes fotóanyag

Tolna megyei
népművészek
önéletrajzai

Építőanyagok,
oszlopfőnek faragott
téglák, tetőcserép
Sárközi szőttesek

Vegyes kerámia
anyag

Sárközi viseleti
darabok, szoknyák,
ingek, kötények

Székely kálvária
XIII-XVI. állomás

Fotók
Sárközi viseleti
darabok, szoknyák,

Gyarapodás
módja és forrása
a sióagárdi tájház
felszámolásakor
előkerült
leltározatlan
tárgyak
revízió során
előkerült

Felelős

Határidő

Csapai János

2018.12.31.

A teljesítés
státusza
leltározott

Csapai János

2018.12.31.

leltározott

revízió során
előkerült

Csapai János

2018.12.31.

leltározott

ajándék,
magánszemély,
Őcsény

Csapai János

2018.12.31.

leltározott

vétel,
Csapai János
magánszemélytől, Fuksz Márta
Szentbékálla
revízió során
Csapai János
előkerült

2018.12.31.

leltározott

2018.12.31.

leltározott

ajándék,
magánszemély,
Őcsény

Csapai János
Fuksz Márta

2018.12.31.

leltározott

ajándék, Bátaszék Csapai János
város
önkormányzata

2018.12.31.

leltározott

ajándék,
magánszemély,
Szekszárd
ajándék, a
Néprajzi

Csapai János

2018.12.31.

leltározott

Fuksz Márta

2018.12.31.

gyarapodási
naplóba vett
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ingek

Múzeumtól

Újkortörténeti gyűjtemény
Feladat (szerzemény,
szakág)
Dokumentumok,
fényképek, 20. századi
családi irat, újság
Bodnár negatívok
játékok

Gyarapodás módja
és forrása
gyűjtés 829 db

Italosüvegek, köteles
műhely, adójegyek,
meghívó, képeslap
Múzeumi irodatechnikai
eszközök

ajándékozás 252

vásárlás 10800 db

selejtezés 23

revíziókor előkerült
28

Felelős

Határidő

V.
Kápolnás
Mária
V.
Kápolnás
Mária
V.
Kápolnás
Mária
V.
Kápolnás
Mária
V.
Kápolnás
Mária

2018.
december
31.
2018.
december
31.
2018.
december
31.
2018.
december
31.
2018.
december
31.

A feladat teljesítésének
státusza
100%

100%

100%

100%

100%

Képzőművészeti gyűjtemény
Feladat (szerzemény,
szakág)
Képzőművészet

Gyarapodás módja
és forrása
Bazsonyi Arany
rajzok, vázlatok,
előtanulmányok,
akvarellek

Felelős
Lovas
Csilla

Határidő A feladat teljesítésének
státusza
2018. 05 gyarapodási naplóba
bejegyezve szekrénykataszteri
feldolgozás

Képzőművészet

Mattioni Eszter
dokumentumai,
sajtóanyaga és
családi, szakmai
fényképei

Lovas
Csilla

2018.
12.31.

gyarapodási naplóba
bejegyezve -

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése
Néprajzi gyűjtemény
Feladat

Felelős

Határidő

sárközi szőttesek

Fuksz Márta

2018.december
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A teljesítés
státusza
leltározott

sárközi viseleti darabok,
szoknyák, ingek, kendők
Székely kálvária XIII-XVI.
állomás
Sárközi viseleti darabok,
szoknyák, ingek

Csapai János
Fuksz Márta
Csapai János
Csapai János

31.
2018. december
31.
2018. december
31.

Fuksz Márta

2018.december 31 gyarapodási
naplóba vett

leltározott
leltározott

Képzőművészeti gyűjtemény
Mattioni Eszter festőművész nagy mennyiségű irat- és fényképgyűjteménye, mely egykori
budapesti műtermében hátramaradt ajándékozás útján került a múzeum gyűjteményébe. A
gyűjtemény jól egészíti ki MNL Tolna Megyei Levéltárában őrzött agyagot. Ezek együttes
feldolgozásával lehetőség nyílik a festőművész részletes életútjának és pályaképének
megrajzolására.
Feladat
Felelős
Mattioni Eszter Lovas
dokumentumai, Csilla
sajtóanyagai és
családi,
szakmai
fényképei

Határidő
2018. 12.31.

A feladat teljesítésének státusza
gyarapodási naplóba, bejegyezve
feldolgozásra folyamatban

2018-ban az iparművészeti és az irodalmi gyűjteményben nem volt gyarapodás.
Feladat

Felelős

Határidő

Tárgyévi régészeti és
őslénytani feltárások
alapterületének várható
nagysága (m2)

-

Az éves
gyűjteményfejlesztési
tervben meghatározott
egyéb
gyűjteménygyarapítási
alkalmak száma
A régészeti és őslénytani
feltárás nyomán

A feladat teljesítésének státusza

2016.
tény
6000
m2

2017.
tény
-

2018. terv

42

84

116

10.000

3500
db

1.000
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3000 m2

2018. tény
400 m2
(nem valósult
meg a BátaszékIpari Park ásatás,
nem indult Paks
II)
68+ 220 nap
régészeti
szakfelügyelet

2.500

feldolgozandó állomány
nagysága
- összesen (db, vagy
egyéb jellemző
mutató)
- tárgyévben (db, vagy
egyéb jellemző
mutató)
A feldolgozandó egyéb
műtárgyállomány
nagysága
- összesen (db)
- tárgyévben (db)
A tárgyévben régészeti és
őslénytani feltárás
nyomán múzeumba
került tárgyak száma (db,
vagy egyéb jellemző
mutató)
A tárgyévben
ajándékozással bekerült
tárgyak száma (db)
A tárgyévben adásvétellel
bekerült tárgyak száma
(db)
A tárgyévben egyéb, a
fentieken kívüli
gyűjteménygyarapodással
bekerült tárgyak száma
(db)

8.500

3.812
2.199

7.762
8.941

7.796
9.244

20.098
5.447

3.500

1.000

4.474

121

150
tervezhető

2

44

nem
tervezhető

10.806

nem
volt

nem
volt

nem
tervezhető

1.747

209 db
20 láda
235 zacskó
6 zsák
kerámia, fém,
csont
30.461

2. Nyilvántartás
a) A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM
rendelet előírásainak teljesülése
 Gyűjtemények nyilvántartása (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes)
Gyűjtemény

Gyarapodási Szakleltárkönyv Leírókarton Szekrénykataszter Duplumnapló
napló
N/H/Sz
N/H/Sz
N/H/Sz
N/H/Sz
megnevezése
N/H/Sz
néprajz
H
H/H
H/H
H
N
újkortörténet
H
H
N
H
N
irodalomtörténet
H
H
N
H
N
képzőművészet
H
H
H
H
N
iparművészet
H
H
H
H
N
régészet
H
H/Sz
H
H


Segédgyűjtemények (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes)
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Segédgyűjtemény

Adattári
leltárkönyv
N/H/Sz
H
H
H
H/Sz

megnevezése
néprajz
Képzőművészeti
Irodalmi
Régészeti Adattár


Adattári fényképleltárkönyv
N/H/Sz
H/Sz
N
N
H/Sz

Kiállítási segéd- és technikai
eszközök leltárkönyve
N/H/Sz
H/Sz
N
N

Külön nyilvántartások (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes)

Az őrzésében lévő, de nem saját gyűjteményeihez tartozó kulturális javakról
letéti napló
kölcsönvett tárgyak naplója
bírálati napló
restaurálásra átvett anyagok naplója
A gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kikerült
(kiállításra vagy más célra kölcsönadott, vizsgálatra, restaurálásra átadott stb.)
kulturális javakról
mozgatási napló
kölcsönadott tárgyak naplója
kölcsönvett tárgyak naplója

N/H/Sz
H
H
N
H
N/H/Sz
H
H
H/Sz

 Törlés a nyilvántartásból
A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása
Ssz. Gyűjtemény
1.

néprajz
néprajz
néprajz

Törlés oka
átleltározás
miatt
téves leltár
miatt
tényleges
hiány

Törölt kulturális
javak száma
97 tétel/106 db
26 tétel/ 74 db
1.261 tétel/ 1.553 db

Miniszteri engedély száma,
kelte
422-1/2019/MUZEUM
Budapest, 2019. január 09.
422-1/2019/MUZEUM
Budapest, 2019. január 09.
422-1/2019/MUZEUM
Budapest, 2019. január 09.

b) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok bemutatása, különös
tekintettel a számítógépes nyilvántartásra
Feladat
Felelős
Határidő
A feladat teljesítésének státusza
Régészeti gyűjtemény
Feladat
Adattári leltár

Felelős
Vizi M.

Határidő
folyamatos

Fotoleltár

Vizi M.

folyamatos
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A feladat teljesítésének státusza
folyamatos a feltöltés – segéderő
függvényében
Jelenleg: 1746 db rekord
folyamatos – segéderő függvényében

Régészet

Vizi M.

folyamatos

2018-ban: 1542 db leltározása
Feltöltött rekordok: 11006 rekord:
Összes feltöltött: 40754
HUNTÉKA feltöltés
Ozora-elkészült – naprakész
Feltöltött rekord: 21241
Ete-folyamatban van:
Feltöltött rekord: 21875
HUNTÉKA konvertálás:
2015-2018. évi anyag átadva a
HUNTÉKÁ-nak –
Jelenleg: 425623 rekord a tárgyi leltárban
(hozzájön a konvertálásra átadott: 11190
rekord)

Néprajzi gyűjtemény
2016. tény
Tárgyévben
gyarapodási naplóba
vett kulturális javak
száma (tétel és db)
Tárgyévben
szakleltárkönyvbe vett
kulturális javak száma
(tétel és db)
Tárgyévben
szekrénykataszteri
nyilvántartásba vett
kulturális javak száma
(tétel)
Tárgyévben revízió
alá vont kulturális
javak száma (tétel és
db)
A tárgyév végén
feldolgozott
(szakleltárkönyvben,
szekrénykataszteri
nyilvántartásban
szereplő)
- teljes állomány
száma (tétel)
- ebből régészet
(tétel)
a teljes
műtárgyállomány és a

2018.
terv
nem volt
tervben

2018. tény

510 db

2017.
tény
17
tétel/162
db

19
tétel/308
db

72
tétel/425
db

400 db

82
tétel/1.420
db

1
tétel/2.380
db

0

nem volt
tervben

0

5.385
tétel/8172
db

5.500 db
tájházak

sióagárdi
tájház
anyaga

35.282
tétel/85.087
db
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6 tétel/78
db

fentiek értelmében
feldolgozott
műtárgyállomány
aránya (%)
Újkortörténeti gyűjtemény
2016. tény
Tárgyévben gyarapodási
naplóba vett kulturális
javak száma (tétel és db)
Tárgyévben
szakleltárkönyvbe vett
kulturális javak száma
(tétel és db)
Tárgyévben
szekrénykataszteri
nyilvántartásba vett
kulturális javak száma
(tétel)
Tárgyévben revízió alá
vont kulturális javak
száma (tétel és db)
A tárgyév végén
feldolgozott
(szakleltárkönyvben,
szekrénykataszteri
nyilvántartásban
szereplő)
- teljes állomány
száma (tétel)
- ebből régészet (tétel)
a teljes műtárgyállomány
és a fentiek értelmében
feldolgozott
műtárgyállomány aránya
(%)

31 tétel
13.383 db
2.862 db

514 tétel
4.308 db

18.042 db
120.302 db
91%

2017.
tény
51 tétel
6.784
db
1.417 tétel
10.000 db

2018.
terv

972
tétel
3.205
db
1.910
tétel

1 tétel
5 db

7.749 tétel
26.279 db
125.970
db
93%

2018.
tény
69 tétel
11.932 db

0
87.545

87.660
93,15%

2017.
tény
0/0 db

2018.
terv
0/0

2018.
tény
0/0

0 db

150

432

Irodalomtörténeti gyűjtemény
IRODALMI
Tárgyévben gyarapodási
naplóba vett kulturális javak
száma (tétel és db)
Tárgyévben
szakleltárkönyvbe vett
kulturális javak száma (tétel

2016.
tény
2 / 3.966 db
0 db
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és db)
Tárgyévben
szekrénykataszteri
nyilvántartásba vett
kulturális javak száma (tétel)
Tárgyévben revízió alá vont
kulturális javak száma (tétel
és db)
A tárgyév végén feldolgozott
(szakleltárkönyvben,
szekrénykataszteri
nyilvántartásban szereplő)
- teljes állomány száma
(tétel)
- ebből régészet (tétel)
a teljes műtárgyállomány és
a fentiek értelmében
feldolgozott
műtárgyállomány aránya (%)

2 t- 506
db

0 tétel /0
db

0/0

0/0

4.911 db

0

4.000

0/0

11.507

12.976

13.126

13.223

2016.
tény
2 / 3.966
db

2017.
tény
0/0 db

2018.
terv
1/150

2018.
tény
15/
2.722

300

0

1/150

3/310

50

0

14.339

15.274

Képzőművészeti gyűjtemény
Képzőművészeti
Tárgyévben gyarapodási
naplóba vett kulturális javak
száma (tétel és db)
Tárgyévben
szakleltárkönyvbe vett
kulturális javak száma (tétel
és db)
Tárgyévben
szekrénykataszteri
nyilvántartásba vett kulturális
javak száma (tétel)
Tárgyévben revízió alá vont
kulturális javak száma (tétel
és db)
A tárgyév végén feldolgozott
(szakleltárkönyvben,
szekrénykataszteri
nyilvántartásban szereplő)
- teljes állomány száma
(tétel)
- ebből régészet (tétel)
a teljes műtárgyállomány és a
fentiek értelmében
feldolgozott
műtárgyállomány aránya (%)

124 db

3.063 tétel

11.699 tétel
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234 db

0 tétel /0 db

11.933

Iparművészeti gyűjtemény
IPARMŰV
Tárgyévben gyarapodási
naplóba vett kulturális javak
száma (tétel és db)
Tárgyévben
szakleltárkönyvbe vett
kulturális javak száma (tétel
és db)
Tárgyévben
szekrénykataszteri
nyilvántartásba vett kulturális
javak száma (tétel)
Tárgyévben revízió alá vont
kulturális javak száma (tétel
és db)
A tárgyév végén feldolgozott
(szakleltárkönyvben,
szekrénykataszteri
nyilvántartásban szereplő)
- teljes állomány száma
(tétel)
- ebből régészet (tétel)
a teljes műtárgyállomány és a
fentiek értelmében
feldolgozott műtárgyállomány
aránya (%)

2016.
tény
0/0 db

2017.
tény
0/0 db

2018.
terv
0/0 db

2018.
tény
0/0
db

0db

12 db

0/0db

0/0

0 tétel

0 tétel/
0db

0 tétel /0
db

0/0

0 db

0 db

0/0

809

809

809

0

db

796

c) Feldolgozott régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok
feldolgozása érdekében 2018. évre előirányzott feladatok teljesülése
Feladat
Ozora – kerámia
és csont lelt.
Szekszárd,
Obsitos ház
Dunaszentgyörgy,
Dömötör út
terepbejárási
fémleletek

Felelős
Vizi M.
(Schultz Z.)
Vizi M
(Schultz Z.)
(Vindus M.)
Czövek A.
K. Tóth G.

Határidő

A feladat teljesítésének státusza
egy egység elkészült: Oz.2018.1. – 540
db
kész Schultz leltár – 273 db
kész
pénzek, apróleletek, fémek – 195 db
folyamatban
pénzek – 135 db

d) Feldolgozott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása
érdekében 2018. évre előirányzott feladatok teljesülése
Képzőművészeti gyűjtemény
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A tervezett leltározás elmaradt. A 2018-ban beérkezett 300db Bazsonyi Arany grafika
szekrény kataszteri nyilvántartásba került. A terven felül az év közepén átvett nagy
mennyiségű (közel 2400 db) Mattioni dokumentum, fénykép és negatív rendezése,
csoportosítása és számbavétele megtörtént.
Feladat
Felelős
Bazsonyi
Lovas Csilla
Arany
grafikáinak
leltározása 300
db

Határidő
2018.12.30

A feladat teljesítésének státusza
Nem teljesült

Feladat
Felelős
Baka István
Lovas Csilla
fotóinak
leltározása 150

Határidő
2018.12.30

A feladat teljesítésének státusza
Teljesült 426 db került leltározásra

Feladat

Határidő

A feladat teljesítésének státusza

Irodalmi gyűjtemény

Felelős

Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2018.
évi feladatok teljesülése
Feladat
A raktárban
lévő kerámia
anyag és
textilraktár
rendezése

Felelős
Thuróczy
Péter
Csapai János
Fuksz Márta

Határidő
2018.12.31.

A feladat teljesítésének státusza
A textilraktár rendezése, a textilek mosása,
vasalása, csomagolása folyamatos. A kerámia
gyűjtemény rendezése idő előtt elkészült.

Sajnálatos módon néprajzi-újkortörténeti raktárunkat / Fadd, Rákóczi u. 2. / 2018 augusztus
elején két alkalommal is természeti csapás érte. A raktárban több helyen, több gyűjteményi
egységet is érintettek a beázások. A beáramló több száz liter víz súlyos károkat okozott, mind
a gyűjteményben, mind az amúgy is rossz műszaki állapotú raktár állagában. A nyári
melegben a vastag, átnedvesedett falak, födémek, és a tartósan megnövekedett páratartalom
miatt penészfertőzés lépett fel, mely egészében érintette az épület szerkezetét, raktári
tárolórendszereket, valamint a műtárgyakat is. A helyzetet felmérve megkezdtük a
kármentesítést, a műtárgyak fertőtlenítését. Több műtárgytároló terem is olyan mértékben
károsodott, hogy teljesen alkalmatlanná vált a műtárgyak további tárolására. A káresemény
óta, november és december hónapban kiköltöztetésre került a már korábban rendezett teljes
kerámia gyűjtemény (mintegy 3500 db), fertőtlenítés után az egyik régészeti raktárban lett
elhelyezve. Időközben több termet is ki kellett üríteni, a kialakult helyzetet látva és az épület
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műszaki állapotából eredő fenntarthatatlanságát megítélve a teljes néprajzi gyűjtemény
elköltöztetésére lenne szükség belátható időn belül.
Képzőművészeti gyűjtemény
Folytattuk a vármegyeházi képzőművészeti raktár rendezését, azonban a tervezett újabb
raktári helyiség berendezésére nem volt lehetőség. A jelenlegi raktárban csak kisebb rendezést
tudtunk véghezvinni, ez csak átmeneti megoldás volt, jelentősen nem csökkentette a raktár
zsúfoltságát. A képzőművészeti fotógyűjtemény savmentes tároló anyagba való
átcsomagolását Kalányos Szilvia végezte.
Feladat
A
vármegyeházi
képraktár
rendezése és
új raktári rész
kialakítása
A grafikai
gyűjtemény
savmentes
anyagba való
csomagolása

Felelős
Határidő
Lovas Csilla / 2018.12.30
Rubányi
Anita

A feladat teljesítésének státusza
folyamatban

Lovas Csilla / 2018.12.30
Rubányi
Anita

Az irodalmi fotógyűjteményben megkezdődött a fényképek savmentes csomagolóanyagba
való átcsomagolása, Kalányos Szilvia végzett.
e) Az intézmény 2018. évi revíziós tervének megvalósulása, bemutatása és a végrehajtás
érdekében megtett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió
időpontját is
Feladat
Felelős
Régészeti
Czövek A.
Gyűjtemény Csiszér A.

A feladat teljesítésének státusza
118.940 db
2018. december 12.

Határidő

3. Hozzáférés
Az intézmény 2018. évi digitalizálási tervének megvalósulása, szöveges bemutatása,
illeszkedése az intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához

A tárgyévben
digitalizált kulturális
javak száma összesen
(tétel/db) és aránya
a teljes

2016.
tény
834 db

2017. tény
54.518 db
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2018. tény
28.741 db

műtárgyállományhoz
képest (%)
Összes digitalizált
kulturális javak száma
(db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
Adatbázisban
kereshető kulturális
javak száma (db) és
aránya a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
Az adatbázis
használóinak száma,
a használatok száma
(fő | alkalom)
Honlapon hozzáférhető
tárgyak száma
összesen (db) és
aránya a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
Nemzetközi
adatbázisban kereshető
tárgyak száma (db) és
aránya a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
IV.

35.643
db

49.045 db

145.289 db

25.057db

450.262 db
(60%)

505.617 db (68%)

9 fő/9
alkalom

40 fő/66 alkalom

45 fő/160 alkalom

13.700 db

13.700 db

Tudományos kutatás
A 2018. évi tudományos munka fő irányának szöveges bemutatása, ennek illeszkedése az
intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, eredmények bemutatása)
Néprajzi gyűjtemény
Csapai János folytatta a korábban megkezdett ónedénykutatást, kiterjesztve a Tolnai
Református Egyházmegye gyülekezeteire. A vizsgált edényeket még senki sem kutatta,
bemutatásuk a múzeumi évkönyvben történik. E mellett interjúkat készít a gazdálkodás, tszszervezés témájában sárközi idős emberekkel. A lejegyzendő interjúk a néprajzi adattárba
kerülnek, a későbbiekben tervezi feldolgozni ezeket. 2018-ban jelent meg a Szegedi Néprajz
Tanszék kiadásában A nagy háború hatása a mindennapok kultúrájának változására
tanulmány kötetben az „Egy sárközi szanitéc levelezése”. A múzeum 2018. évi évkönyvében
jelenik meg az Ónedények a Tolnai Református Egyházmegyében I. (Duna mente), a
veszprémi múzeum 2017. évi Népi vallásosság a Kárpát-medencében konferencia kötetében
pedig „A sárközi református egyházközségek ónedényei” című dolgozata.
Előadások: 3 db
Tv interjú: 3db
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A nyugdíjba vonult Dr. Balázs-Kovács Sándor néprajzos főmuzeológus az Alsó-Duna mente
reformációjának történetével foglalkozott. Tervezett tanulmánya „Az Alsó-Duna mente
reformációja” a Wosinsky Mór Megyei Múzeum XXXIX. Évkönyvében jelent meg.
Fuksz Márta jelenlegi kutatási témája a „Szekszárdi szőlőművelés és borászat, valamint az
ehhez kapcsolódó gazdasági-társadalmi jelenségek vizsgálata” címmel foglalható össze. A
rendszerváltás óta a szekszárdi borászatok egyik legfőbb gazdasági problémája a megfelelő
számú és képzettségű munkaerő alkalmazása. Az elmúl 30 évben mintegy 4-5 féle
munkakerő-alkalmazási stratégiát „próbáltak ki” a borászatok, egyelőre sikertelenül. A
változás részben kényszerből, részben a várható gazdasági előnyök miatt következett be. A
tanulmány megpróbálja végigkövetni ennek folyamat, feltárva mindkét fél (borászatok és
szőlészeti munkások) helyzetét, a köztük lévő konflikusokat (előnyök és hátrányok) és
megoldási kísérleteket.
A „Szőlészeti idénymunkások a Szekszárdi borvidéken” című tanulmány az XL. múzeumi
évkönyvben jelenik meg.
A Belgrádi Néprajzi Múzeummal (résztvevő kutató: dr. Irena Fileki) 2015. októberében
elindított közös kutatás, mely a „Sárközi és koszovói hímzések – kulturális párhuzamok”
címet viselte 2018-ban befejeződött.
Az együttes munka egy önálló, három nyelvű (angol-magyar-szerb) kiállítással zárult
Belgrádban (2018. márc. 12-május 7.) és Szekszárdon (2018. május 17-2018. szeptember 7.).
A közös kutatás eredményeit és egyben a kiállítás katalógusát egy szintén 3 nyelvű
tanulmánykötetben („Koszovói és sárközi hímzés – kulturális párhuzamok” BelgrádSzekszárd 2018.) publikálták a szerzők.
2018. október 10–12-én Békéscsabán rendezték meg a néprajzos muzeológusok idei
konferenciáját. Négy résztvevő/szerző – köztük Fuksz Márta – „A tereptől a néprajzi
muzeológiáig” című összefoglalóban fogalmazták meg észrevételeiket, reflexióikat a
konferenciával kapcsolatban, mely 2019-ben jelenek meg az Ethnographia egyik számában.
A 2017/18-os tanév II. félévben „A történeti-néprajzi kutatások kutatásmódszertana és
gyakorlati megvalósulása” címmel a Pécsi Tudományegyetem Néprajz- Antropológia
Tanszéken óraadóként tartott előadást.
Előadások: 4 db
Tv interjú: 3 db
Rádió interjú: 2 db
Újkortörténeti gyűjtemény
A nyugdíjba vonuló Viliminé dr. Kápolnás Mária elsősorban a Szekszárd ahol élünk című
Szekszárd monográfia elkészítésében munkálkodott, a kötetet szerkesztőként is jegyzi,
ezenkívül tanulmányt írt Rendszerváltástól rendszerváltozásig 1949—1990 címmel a
kiadványba. Részt vett a Háborútól háborúig 1918—1945 című időszaki kiállítás
forgatókönyvének megírásában.
Dr. Gaál Zsuzsanna folytatta kutatásait a nemesi birtokosság 19. századi történetével
kapcsolatban, ennek során a Tolna Megyei Levéltárban elsősorban a közgyűlési iratanyagban,
illetve a polgári perek dokumentumaiban tárt fel új forrásokat. V. Kápolnás Máriával és Lovas
Csillával elkészítette a Háborútól háborúig 1918-1945 kiállítás forgatókönyvét. Szekszárd a
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két világháború között címmel elkészítette a fenn nevezett kiállítás vezetőjét. A WMMM
Évkönyv sorozatának XXXIX. kötetében szerkesztési munkát végzett a történeti, néprajzi,
képzőművészeti tárgyú cikkek körében. Hónap műtárgya sorozatban Perczel Irma
emlékkönyvének történetét dolgozta fel.
Irodalomtörténeti, képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény
Képzőművészet
Lovas Csilla folytatta Mattioni Eszter festőművész pályakezdéséről és szekszárdi
fogadtatásáról a korabeli sajtó tükrében végzett kutatásait. Kutatást kezdett a szekszárdi
Majer-Arolw Intézet története témakörben. Folytatta Garay Ákos festőművész életművének
kutatását Garay Ákos mint karikaturista témakörben.
Előadás:
Szabó Dezső festőművész levelei a frontról 1914-1918 címmel a Völgységi Múzeum
múzeumbaráti körében
Beszédes Sándor fotográfiái Garay Ákos családi gyűjteményében címmel előadást tartott a
Magyar Tudomány Ünnepén a múzeumban
Publikáció:
Beszédes Sándor fényképész és a Garay család kapcsolata (munkacímű) tanulmányt jelentet
meg a 2018-as évkönyvben
Hónap műtárgya témakörben:
Katona

Nándor:

Szekszárd

Zöldkút

tér

(Garay

tér

látképe

1882

festményéről

(Képzőművészeti gyűjtemény)
Mattioni Eszter polgári leányiskolai csoportképe, 1914
A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása
(a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma,
az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos célok,
feladatok bemutatása)
engedélyezett
kutatónap száma
dr. Gaál Zsuzsanna

78

felhasznált
kutatónapok
száma
34

Viliminé dr. Kápolnás
Mária
Lovas Csilla

52

52

52

52

Hendrik Dávid

26

26
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egyéni
tudományos célok
évkönyv cikk és
szerkesztés
évkönyv cikk
Garay Ákos
kötethez
anyaggyűjtés
Hónap Műtárgya
fejezet megírása

Fuksz Márta
Csapai János
dr. K. Németh András

52
52
78

52
52
78

K. Tóth Gábor
dr. Szabó Géza
dr. Vizi Márta

52
78
78

35
78
78

évkönyv cikk
évkönyv cikk
évkönyv cikk és
évkönyv
szerkesztés
évkönyv cikk
évkönyv cikk
évkönyv cikk,
NKFI –
Szekszárd atlasz
munkái

Régészeti gyűjtemény
dr. K. Németh András PhD:
[megjelent szakcikk, 2 db:]
– Középkori pecsétnyomók és idézőbillogok Tolna és Somogy megyékből. WMMÉ 39
(2017) 235-261.
– „Sarlóját ez okért bősz fegyverré köszörülte”. Késő középkori kiegyenesített sarló
Kospa falu helyéről. In: Genius loci. Laszlovszky 60. Ed. by Dóra Mérai – Ágnes
Drosztmér – Kyra Lyublyanovics – Judith Rasson – Zsuzsanna Papp Reed – András
Vadas – Csilla Zatykó. Bp. 2018, 280–284.
[megjelent rövid közlemény, 2 db:]
– Középkori körmeneti kereszt bronz korpusza Tamási–Likas-hegyről. A Hónap
Műtárgya 2018. jún. http://wmmm.hu/2018-junius-kozepkori-kormeneti-kereszt-bronzkorpusza/
– Kammerer Ernő Pulszky Ferenc-emlékérmének kalandos története.
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/kammerer-erno-pulszky-ferenc-emlekermenekkalandos-tortenete
[megjelenés alatt álló szakcikk, 4 db:]
– A tamási Likas-hegy és társai. Löszbe vájt, közép- és török kori búvólyukak KülsőSomogyban és környékén. In: Történeti táj–tájrégészet. Eredmények és perspektívák a
magyarországi tájrégészeti kutatásban. Konferenciakötet, 2017. november 6–7. Szerk.
Zatykó Csilla–Szilágyi Magdolna–Szabó Máté.
– Adatmorzsák Kammerer Ernő döbröközi 1890-es várásatásáról. In: Tanulmányok Gere
László 60. születésnapja tiszteletére. Szerk. Vizi Márta.
– Czövek Attila – K. Németh András – K. Tóth Gábor – Ódor János Gábor – Szabó Máté:
Avar kori temetők szondázó ásatása Várong határában. WMMÉ 40 (2018)
– Mordovin Maxim–: Középkori textilplombák Nagykónyi–Kulcsármajorból. WMMÉ 40
(2018)
[megjelent ismeretterjesztő cikk, 2 db:]
– Torma István emlékére. Tamási Táj 2018. júl., 3. old. (XVI. évf. 7. sz.)
– A likas-hegyi löszbarlang kutatásának újabb eredményei. In: Tamási Kalendárium 2019.
Szerk. Örményi János. [Tamási 2018] 149–151.
[tudományos előadás, 1 db:]
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– A várkutatás új eredményei Tolna megyében – Tolna megye várai a „Tolna megye
várai” után tíz évvel. Miklós Zsuzsa 70 éves lenne… Budapest, MTA BTK Régészeti
Intézet, 2018. május 15.
[poszter tudományos konferencián, 1 db:]
– „Sarlóját ez okért bősz fegyverré köszörülte”. Késő középkori kiegyenesített sarló
Kospa falu helyéről. Laszlovszky 60. Konferencia Laszlovszky József 60. születésnapja
tiszteletére. Bp., ELTE–CEU, 2018. nov. 16.
[ismeretterjesztő előadás, 1 db:]
– „Sarlóját ez okért bősz fegyverré köszörülte”. Késő középkori kiegyenesített sarló
Kospa falu helyéről. Magyar Tudomány Napja, Wosinsky Mór Megyei Múzeum,
Szekszárd, 2018. nov. 5.
K. Tóth Gábor:
Publikációk:
– Avar kori temető Szekszárd – Varga Peti-dőlőben. In.: Wosinsky Mór Múzeum
Évkönyve. XXXIX. Szekszárd, 2017. 29-94.
– Avar kori lószerszámveret Nagyszénás határából. In. Fémek a földből. Orosháza, 2018.
52-54.
Megjelenés alatt:
Kürtősvégű ezüst karperec a szekszárdi Bercsényi utcából. In. A hónap műtárgya.
Szekszárd, 2018.
A várongi avar kori temetők. WMMÉ 40 (2018).
dr. Szabó Géza PhD:
Cikk az évkönyv számára:
Gyöngyösi, Szilvia ; Erdélyi, Zoltán ; Juhász, Laura ; Barkóczy, Péter ; Szabó, Géza: A
réz ötvözésének technológiaváltása Európában a Ha D időszak pannon bográcsainak
archaeometallurgiai vizsgálatai alapján. WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE
XXXIX. pp. 7-27.
Megjelent könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok, cikkek:
- Katalin, Boruzs ; Géza, Szabó: Late Roman Graves in Dombóvár. In: Bartus, Dávid;
Boruzs, Katalin (szerk.) FIRKáK IV. : Fiatal Római Koros Kutatók 4. Konferenciakötete
= Proceedings of the Conference for Young Researchers of Roman Age. Budapest,
Magyarország, Visegrád, Magyarország : ELTE Régészettudományi Intézet, (2018) pp.
197-242.
- Oszét Néprajzi Enciklopédia. In: Ethnographia, 2018/1, könyvismertetés pp. 154-157.
- Kaukázusi párhuzamok a jászsági és az európai Szent György-kultusz iráni elemeinek
hátteréhez. In: Örsi, Julianna (szerk.) Jászkunsági gyökerek. Szolnok, 2018. pp. 83-105.
- A Nart-eposz a bronzkori és a kora vaskori leletek tükrében. In.: Jászkunsági
Évszázadok. Jászberén, 2018, 61-77.
- A jászok őshazájában, a digorok földjén: Édesapám és Dzaszohov Muzafer barátsága
emlékének. JÁSZSÁGI ÉVKÖNYV 2018 pp. 123-142.
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- Kürthy Dóra; Szakmány György; Józsa Sándor; Szabó Géza; A regölyi vaskori
kerámiatöredékek archeometriai vizsgálatának új eredményei. New archaeometric results
of iron age ceramics from regöly. Archeometriai Műhely (2018) XV/1 1–12.
- Horváth, Veronika; Szabó, Géza; Kulturális kapcsolatok Közép-Európa és Kazahsztán
között a kora vaskorban/Культурные связи Юго-Восточной Европы с территорией
Казахстана в раннем железном веке. In.: Материалы, Al-Farabi KazGU, Almaty 2018.
17-22.
- Szabó Géza; Nagy Janka Teodóra; Hősök voltak és áldozatok. Szekszárd, 2018.
- Szabó Géza: Mészbetétes edények: jelrendszer és/vagy művészet? In.: MΩMOΣ VIII.
Őskori művészet – Művészet az őskorban Őskoros Kutatók VIII. Összejövetele Debrecen,
2013. október 16–18. 233-250.
- Gyöngyösi Szilvia; Barkóczy Péter; Szabó Géza; Heide Wrobel Nørgaard:
Archaeometallurgical data on long distance networks beetven craftspeople of the Nordic
Bronze Age and Carpathian basin: Belt Plate from Dunaföldvár. 24th EAA Annual
Meeting. 2018 Vol. 1. 166.
- Kiss, V. Barkóczy, P. Czene, A. Csányi, M. Dani, J. Endrődi, A. Fábián, Sz.Gerber, D.,
Giblin, J., Gyöngyösi Sz., Hajdu, T., Káli Gy.Kasztovszky, Zs.Köhler, K, Maróti, B.,
Melis, E., Mende, B. G., Patay, R., Pernicka, E., Szabó, G., Szeverényi, V., SzécsényiNagy, A., Reich, D.; Kulcsár, G. People and interactions vs. genes, isotopes and metal
finds from the first thousand years of the Bronze Age in Hungary (2500-1500 BCE)
‘Genes, Isotopes and Artefacts. How should we interpret the movement of people
throughout Bronze Age Europe?’ Vienna, 2018, 5-6.
- Szent György és az alán hadisten találkozása. Nyugdíjasok Kalendáriuma, VIII. évf. :
2018 pp. 196-201.
- Oszét sört főztek Magyarországon. Redemptio XXV. évf. 5. szám : október pp. 26-27.
- Bronzkor újragondolva: A régészeti kutatások izgalmas pillanata. Élet és Tudomány
LXXIII. évf. : 42. szám pp. 1318-1320.
- Égi ajándék: a komló - a honfoglalás kori tarsolylemezeink díszítéséről. Életünk LVI.
évf. : augusztus 9. pp. 3-13.
- A Doberdói Fa. Életem Receptje 2018/4. 122-127.
- Mészbetétes edények népe. Őskori díszítés vagy jelrendszer? Életem Receptje 2018/3,
132-135.
- Uasztürdzsi népe a Jászságban. Élet és Tudomány 2018/18, 562-564.
- Hérosz a Duna mentén. Élet és Tudomány 2018/17, 530-532.
Konferenciák:
- Szabó Géza; Gyöngyösi Szilvia; Barkóczy Péter; Az Ókori Kelet technológiái a
bronzedények előállításában és feldolgozásában a késő bronzkor - vaskor időszakában.
Fémtan és Fémvizsgálat határterületei, Miskolc-Avas, 2018. Január 20.
- Korai írásemlékek és régészeti-történeti hátterük a Kárpát-medencében. Rovás
kerekasztal konferencia, Magyar Nyelvstratégiai Intézet - Budapest, MTA 2018. január
25.
- Barkóczy Péter, Gyöngyösi Szilvia, Juhász Laura, Szabó Géza: A bronzkori
rézötvözetek kohászatának és vizsgálatának gyakorlati és elméleti kérdései. „A
színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében" Magyar Nemzeti Núzeum,
Budapest, 2018. november 14-15.
- Gyöngyösi Szilvia, Barkóczy Péter, Erdélyi Zoltán, Heide Wrobel Nørgaard, Juhász
Laura, Szabó Géza: Helyi vagy idegen? A dunaföldvári övkorong archeometriai
vizsgálata. „A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében" Magyar Nemzeti
Núzeum, Budapest, 2018. november 14-15.
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- Szabó Géza, Fekete Mária, Gyöngyösi Szilvia, Juhász Laura, Barkóczy Péter:
- Bográcsok, szitulák, ciszták vizsgálata és használata. „A színesfémművesség évezredei a
Kárpát-medencében" Magyar Nemzeti Núzeum, Budapest, 2018. november 14-15.
- Fekete Mária, Barkóczy Péter, Gyöngyösi Szilvia, Juhász Laura, Szabó Géza: Néhány új
bronztárgy és technológiai újítás a regölyi tumulus leletanyagában. „A
színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében" Magyar Nemzeti Núzeum,
Budapest, 2018. november 14-15.
- Horváth, Veronika; Культурные связи Юго-Восточной Европы с территорией
Казахстана в раннем железном веке. Международная научно-практическая
конференция Алматы, 14 марта 2018 г.
- Bronzkori tell-kutatások Tolna megyében – az újabb feltárások és a
természettudományos vizsgálatok eredményei tükrében. Dr. Stanczik Ilona
emlékkonferencia, Jászberény, 2018. szeptember 27 – 28.
- Dóra Kürthy; György Szakmány; Géza Szabó; Sándor Józsa; Mária Fekete: Historical
importance of the Iron Age manuport „stone mound” in Regöly. At the Border of Ages
and Empires - Mining – Handicraft – Trade. 18.20, Februaury, 2018. Tatabánya.
- New aspects to the questions of Eastern-Celtic peoples of Pannonia. At the Border of
Ages and Empires - Mining – Handicraft – Trade. 18.20, Februaury, 2018. Tatabánya.
- Gyöngyösi Szilvia; Barkóczy Péter; Szabó Géza; Heide Wrobel Nørgaard:
Archaeometallurgical data on long distance networks beetven craftspeople of the Nordic
Bronze Age and Carpathian basin: Belt Plate from Dunaföldvár. 24th EAA Annual
Meeting. Barcelona, 5-8. September 2018.
- Kiss, V. Barkóczy, P. Czene, A. Csányi, M. Dani, J. Endrődi, A. Fábián, Sz.Gerber, D.,
Giblin, J., Gyöngyösi Sz., Hajdu, T., Káli Gy.Kasztovszky, Zs.Köhler, K, Maróti, B.,
Melis, E., Mende, B. G., Patay, R., Pernicka, E., Szabó, G., Szeverényi, V., SzécsényiNagy, A., Reich, D.; Kulcsár, G. People and interactions vs. genes, isotopes and metal
finds from the first thousand years of the Bronze Age in Hungary (2500-1500 BCE)
‘Genes, Isotopes and Artefacts. How should we interpret the movement of people
throughout Bronze Age Europe?’ Austrian Academy of Sciences, Vienna, 13th–14th of
December 2018.
Előadások
- A Zadaleszki Nana barlangja - Szekszárd
- A sör: folyékony kenyér, vagy kultúra? - Bonyhád
- Évezredek emlékjelei - Múltba vezető szálak - Dombóvár
- A szent sör – Dombóvár
- A szent sör népei - Kutatók Éjszakája, Szekszárd
- Tájséta, a sánc régészeti kutatása – Lengyeli sánc
- Egy iráni ősvallás motívumainak továbbélése a Kaukázusban és a Duna mentén. PTE
KPVK Szekszárd
- Bronzkori tell-kutatások Tolna megyében – Szekszárd
dr. Vizi Márta PhD:
Publikációk:
-Vizi Márta – Gere László: A szekszárdi vár története. Írott források, térképi adatok és az
eddigi régészeti-műemléki kutatások alapján. In. WMMÉK XXXIX, 2017. évi [2018]
kötete, 263-314.
-Vizi Márta: A szekszárdi apátság és vár. In. Szekszárd, ahol élünk. Szekszárd, 2018,
Szerk. V. Kápolnás Mária, 86-109.
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–Miklós Zsuzsa – Vizi Márta: Fazekasság egy hajdani dél-dunántúli mezővárosban. Decs–
Ete, a 7. ház régészeti leletei.
In: Mesterségek és műhelyek a középkori és kora újkori Magyarországon. Tanulmányok
Holl Imre emlékére. Szerk. Benkő Elek - Kovács Gyöngyi - Orosz Krisztina, Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Budapest
2017, 369-402.
-Vizi Márta: Apostolt ábrázoló kályhacsempék. In. Tamási Naptár 2019, 129-130. old.
Szerk. Örményi János
-Vizi Márta: Komplex régészeti kutatás egy egykori dél-dunántúli mezőváros területén.
In. Genius loci - Laszlovszky 60, edited by Dóra Mérai and Ágnes Drosztmér, Kyra
Lyublyanovics, Judith Rasson, Zsuzsanna Papp Reed, András Vadas, Csilla Zatykó, 2018,
89-94. ARCHAEOLINGUA ALAPÍTVÁNY, H-1067 Budapest, Teréz krt. 13.,
www.archaeolingua.hu
-Szócikkek a BTM kiállítási katalógusában: 2 db etei csempe, 1 db ozorai csempe
In: Szívmelengető középkor. Kályhák és kályhacsempék a középkori
Magyarországon, 14-16. század. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti
Múzeum, Vármúzeum 2018. április 11 - szeptember 2. Szerk. Kiss Virág Spekner Enikő - Végh András. Budapest, 2018.
Leadott, meg nem jelent publikációk
-Vizi Márta: Egy sárközi mezőváros a hódoltság korában.
PTE Specimina Nova 2011 (sajtó alatt)- az Ankarai Egyetemmel együtt – állítólag
szerkesztik.
–Vizi Márta: Vitéz ábrázolásos kályhacsempék a szigligeti várból. Tanulmányok Gere
László 60. születésnapjára. 2017. Kézirat
Konferencia előadások
-2018. május 14. Decs-Ete mezőváros kutatástörténete. Miklós Zsuzsa 70 éves lenne c.
konferencia. MTA BTK RI
–2018. november 30. dec. 1. Városatlasz NKFI konf. Szekszárd. Ea – Városatlasz
Szekszárd munkálatok
-2018. május – Wosinsky nap – Csalogovits József és a szekszárdi múzeum.
-2018. november 5. Tudományos nap a WMMM-ben – A szekszárdi vár. A „Szekszárd,
ahol élünk. c. kötet apropóján.
Konferencia poszter:
-2018. november 16.– Laszlovszky 60
Gere László - Vizi Márta: A szekszárdi vár (a posztert Vicze László készítette)
Simon András-Qulto-Monguz Ltd—Dr. Fülöp Endre PhD-Qulto-Monguz Ltd.-Dr. Vizi
Márta PhD – WMMM: From inventory book to Expert System. – Data cleaning, data
enrichment and semantic technologies int he archaeological collection of the Wosinsky
Mór County Museum (Hungary – Case study – (a posztert a Qulto-Monguz Ltd.
készítette)
Tudomány népszerűsítő előadások:
–A hónap műtárgya a Tolnatáj Tv-nek. Riport. 2018. április. (Egy harapófogó Decs-Ete
mezővárosból.)
-2018. 07. 14. – Őcsény – Szabadegyetem – Egy középkori mezőváros a Sárközben.
-2018. június: Múzeumok éjszakája: vezetés az „És mi újság a Béla téren?” c. kiállításban.
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Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda
nagysága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv
megvalósulása
Feladat

Felelős

Határidő

A feladat teljesítésének státusza

A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
Feladat

Felelős

Kutatási témák
száma
Hazai és
nemzetközi
kutatási
programokban
történő
részvételek és
a résztvevők
száma
A múzeum
által
megrendezett
tudományos
konferenciák
száma
Konferencián
tartott
előadások
száma
A múzeum
dolgozói által
jegyzett,
magyar és
idegen nyelvű
(külön
feltüntetve a
nemzetiségi
nyelveket)
tudományos
kiadványok
száma
(múzeumi
kiadványban és
külső
kiadványban
egyaránt)
A múzeum

Határidő

A feladat teljesítésének státusza

2016. tény
24

2017. tény
25

2018. terv
25

2018. tény
25

1 hazai (1fő)

7 hazai (4
fő)
4
nemzetközi
(4 fő)

21
nemzetközi
3 fő

22
nemzetközi 4
fő

1

1

2

2
(Tudomány
Napja;
Várostörténeti
Atlasz)

18

21

nem
tervezhető

24

4 db

7 db

4+1
idegen
nyelvű
(magyar,
szerb,
angol)

6 + 1 idegen
nyelvű
(magyar,
szerb, angol)

20

31

nemzetközi
program
(3) fő
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dolgozói által
jegyzett,
magyar és
idegen nyelvű
(külön
feltüntetve a
nemzetiségi
nyelveket)
publikációk
száma
(múzeumi
kiadványban és
külső
kiadványban
egyaránt)
Kiállítási
forgatókönyvek
száma
V.

1

2

2

Műtárgyvédelem
Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2018. évi feladatok, valamint a tárgyévi
raktárfejlesztési feladatok megvalósulása (utóbbi esetében forrásmegjelöléssel)
Feladat
Állományvédelmi
terv elkészítése

Felelős
Thuróczy
Péter

Műtárgykörnyezeti Móhr Szilvia
mérések
Thuróczy
elvégzése,
Péter
feldolgozása
kiállításokban heti
1, raktárakban
havi 1 alkalommal

Határidő
2018.02.15.

Folyamatos

A feladat teljesítésének státusza
50%
A 2018-ban esedékes Múzeumi
Állományvédelmi Bizottság
állományvédelmi terv
témakörében tartott
továbbképzése elmaradt, ezért
csak részlegesen készült el a terv.
Folyamatos,100%

A táblázatban szándékosan nem szerepelnek anyagi forrást igénylő tételek. Sajnálatos módon
műtárgyvédelemmel kapcsolatos pályázatok, melyek a gyakorlatban is hasznosan segítenék a
munkánkat /akár eszközbeszerzéssel, akár szolgáltatások vásárlásával/ nem jelennek meg.
Kénytelenek vagyunk a saját, szűkös anyagi forrásinkra hagyatkozni, mely messze nem elég a
hatékony műtárgyvédelem eredményes végzésére.
Saját forrásból összesen kb. 1 600 000 Ft értékben:
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rovarcsapdák és molyirtók beszerzése
néprajzi textilraktár gázosítással történő fertőtlenítése
30 db műanyag tárolórekesz beszerzése
150 db A3 méretű arciváló doboz beszerzése
fa (15 l), fém (3 l) konzerváló anyagok beszerzése
16 db fekvővitrin beszerzése
penészölő és penészmentesítő (összesen 9 l) szerek beszerzése
1400 db különböző méretű fotótasak beszerzése
15 tekercs csomagolófólia beszerzése
70 db különböző méretű és alakú plexi tárgyemelő beszerzése
Múzeumi Állományvédelmi Bizottság beszerzéséből:
3 db Testo 160 TH WIFi data logger felhőszolgáltatás alapján működő digitális
adatgyűjtő mérőműszer
Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2017. évi feladatok megvalósulása
Feladat

Felelős

Határidő

A feladat teljesítésének státusza

2016. tény
Restaurálásra,
tisztításra, konzerválásra
szoruló összes műtárgy
becsült száma
Tárgyévben
állományvédelmi
kezelésbe (restaurálás,
konzerválás, tisztítás)
vont összes műtárgy
száma

VI.

Pályázati tevékenység
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2017.
tény

2018. terv

2018.
tény

VII.

Hazai pályázatok megnevezése
(új és folyamatban lévő)
NKA Évkönyv kiadás
NKA Restaurálás
NKA Időszaki kiállítás
NKA Gyűjteményfeljlesztés
EMMI Járásszékhely Múzeumok
szakmai fejlesztése
EMMI Járásszékhely Múzeumok
szakmai fejlesztése

Pályázott
összeg
900.000 Ft
540.000 Ft
1.998.466 Ft
800.000 Ft
2.590.000 Ft

Elnyert összeg
(Ft-ban)
400.000 Ft
200.000 Ft
0 Ft
0 Ft
2.500.000 Ft

Felelős

4.000.000 Ft

2.782.000 Ft

Gaál Zsuzsanna

Széchenyi 2020 programhoz
kapcsolódó pályázatok
megnevezése (EFOP, TOP, stb.)
(új és folyamatban lévő)

Pályázott
összeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Egyéb, nem hazai forrásokra
Pályázott
épülő pályázatok megnevezése (új összeg
és folyamatban lévő)

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Gaál Zsuzsanna
Gaál Zsuzsanna
Gaál Zsuzsanna
Gaál Zsuzsanna
Gaál Zsuzsanna

Felelős

Felelős

Kommunikációs tevékenység
Az intézmény 2018. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása.
 A tárgyév kiemelt feladatának bemutatása, ennek illeszkedése az intézmény
küldetéséhez.
 Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében megvalósult intézkedések
 Arculatépítés megvalósult lépései
 A honlap fejlesztése érdekében megtett lépések
 A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében megtett lépések
A közönségkapcsolat, a PR tevékenység egyik legjelentősebb feladatköre változatlanul az
intézmény híreinek eljuttatása, közvetítése a nagyközönséghez a média segítségével.
Programjainkról, rendezvényeinkről rendszeresen, havonta küldünk tájékoztatót interneten
keresztül a médiáknak, a megye kultúrával foglalkozó civil szervezeteinek.
A mintegy két éve megújult múzeumi honlapunkat folyamatosan, naprakész információval
frissítjük, hasonlóan a Facebook internetes közösségi oldalunkhoz, amelynek hírei több mint
3000 ismerőshöz jutnak el.
Folyamatosan bővítjük internetes kapcsolatainkat a társintézményekkel, nevelési - oktatási
intézményekkel, civil szervezetekkel, programjainkról e-mailen keresztül tájékoztatjuk őket.
A múzeum reklám- és marketingtevékenységének részeként munkatársaink alkalmanként,
igény szerint nyilatkoznak a helyi és országos médiáknak. A múzeum propaganda és
reklámtevékenysége a fentiek alapján egyrészt arra irányul, hogy minél szélesebb tömegek
kapjanak naprakész, korrekt információt az intézmény tudományos, közművelődési és
múzeumpedagógiai programjairól, az aktuális rendezvényekről, másrészt folyamatos
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tájékoztatást kívánunk nyújtani a megyei múzeum valamint tagintézményei általános, a
látogatókat érintő működéséről.

TV megjelenés (fizetett
hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés
(fizetett hirdetések
nélkül)
Írott sajtó megjelenés
(fizetett hirdetések
nélkül)
E-sajtó
Fizetett hirdetések száma
(médiumtól függetlenül,
becsült érték)

VIII.

2016. tény
48

2017. tény
49

2018. terv
50

2018. tény
54

38

43

45

46

42

47

50

52

95
10

102
10

105
10

107
10

Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztései forrásmegjelöléssel, a
fenntarthatósági hatások bemutatásával

2018-ban, 2017-hez hasonlóan a korábbi évekhez képest kisebb mértékben tudtunk élni az
infrastrukturális fejlesztési lehetőségekkel. Épületkorszerűsítő pályázaton lehetőség hiányában
nem indultunk. Az intézmény által használt, állami tulajdonú ingóságok és ingatlanok 2015
nyarán a fenntartó tulajdonába kerültek törvényi változás miatt. A fenntartónkkal által
működtetett festő-kőműves brigád segítségével így megoldottuk a múzeum főépületének
külső lefolyóinak betonozását és időszaki kiállítótermünk kifestését a főépületben. Használt
épületeink, elsősorban raktáraink állapota, gazdaságos működtetése állapota egyre kevésbé
felel meg feladatának. Ennek javítása hatalmas pénzt emésztene fel, amely saját forrásból
megoldhatatlan és egyúttal országszerte jelentkező probléma. Állami szerepvállalás nélkül
nem látszik ebből a helyzetből kiút. A faddi raktár helyzete válságos, 2018 végén döntést
hoztunk az ott tárolt műtárgyak elszállításáról.

Ezen a helyen kívánom megköszönni minden munkatársamnak az elmúlt évben végzett magas
színvonalú munkáját. Köszönet illeti a munkánkat támogató civil egyesületeket és partner
intézményeket is. Pénzügyi támogatás nélkül nem tudtunk volna érdemi szakmai munkát
végezni, ehhez az alapokat az állami támogatás és fenntartónk költségvetési támogatása adta
meg. Szeretnék utalni a szövegben arra a tényre, hogy fenntartónk 2018-ban mintegy 75.000
e. Ft-tal, tehát az állami dotáció 45%-ával egészítette ki költségvetésünket, melynek
következtében működési nehézségeink nem álltak elő.
Szekszárd, 2019. március 1.
Ódor János Gábor
igazgató
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
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1. melléklet

Összesített látogatószám 2018.

Intézmények
Wosinsky
Múzeum
Szekszárd
Babits Ház
Szekszárd
Irodalom Háza
Szekszárd
Vármegyeháza
Összesen

Teljes
árú
483

Diák
/nyugd
3573

Ingyenes

Látogatószám
Komb
Tárlatv

12280

72

65

16408

5991

1163

2314

2940

103

39

6520

1437

0

0

3749

0

5

3749

459

761
2407

1654
7541

18045
37014

80
255

39
148

20540
47217

2608
10495
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Összesen

Diák
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101

102

103

104
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