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MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP
2014.
INTÉZMÉNY NEVE: LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM
VEZETŐJE: DR. SOMLAINÉ DR. PERÉMI ÁGOTA
A 2014.év során az intézmény vezetésében változás következett be. Ugyanakkor ez
jelentősebb mértékben nem hatott ki a napi munkavégzésre, mivel a múzeum élére az
intézményben már harminc éve dolgozó, a munkatársakat, feladatokat, gyűjteményeket,
problémákat jól ismerő vezető került. Kétség kívül más vezetési stílust képviselek, más
elvárásaim vannak, ugyanakkor feladatomnak tekintem, hogy elsősorban a múzeum minden
területére kiható stratégiát, közép és hosszú távú terveket készítsünk és ezeket, az
ütemezésnek megfelelően, a múzeum dolgozóival közösen végrehajtsuk. Mivel a múzeum
működésének számtalan problémája van, ezek megoldása szintén fontos feladat.
Mindeközben a takarékosságra törekvő, ugyanakkor az önfenntartást is segítő, a múzeum
gazdálkodását érintő intézkedéseket kellett tenni. Az igazgatói pályázatban felsorolt feladatok
végrehajtása elkezdődött.
A fenntartó önkormányzat engedélyével sikerült az évek/évtizedek óta húzódó
infrastrukturális feladatok közül megoldani néhányat. Ezek között részben a múzeum
látogatói számára teremtettünk szebb, barátságosabb környezetet, részben a munkatársak
körülményein igyekeztünk javítani, ugyanakkor a munkavégzéshez elengedhetetlen eszközök,
felszerelés vásárlására is tudtunk lehetőséget biztosítani. Anyagi erőinkhez mérten ezeket a
fejlesztéseket szeretnénk folytatni.
Nagy kihívást jelentett a Hősök Kapuja Látogatóközpont és a hozzá tartozó üzlet, nyilvános
WC, Tűztorony működésének elindítása. Az egyes egységek működési rendjének
kidolgozása, szabályzatok megalkotása, a különböző engedélyek beszerzése, a megfelelő
személyzet kiválasztása, az árukészlet beszerzése (részben vásárolt, részben saját
műtárgymásolatok, illetve a bizományosi hálózat kialakítása), hasznosítás, programok
„kitalálása”, megszervezése, VÁR-LAK gyerekfoglalkoztató kialakítása, hasznosítása stb.
nem csak nagy felelősséget jelentett, hanem az ott dolgozóktól is megfeszített erőt kívánt.
Mivel az egység önfenntartó, így a turista szezonban kellett mind a munkabéreket, mind a
rezsi költségeit kitermelni, amit a részleg dolgozói sikeresen teljesítettek. 2014. utolsó
negyedévében újabb, a téli időszakra adaptált hasznosítást, programokat dolgoztunk ki, de a
2015. évre a korábbinál még vonzóbb, különböző évfordulókhoz, egyházi- és állami
ünnepekhez, városi rendezvényekhez kapcsolódó programmal várjuk hozzánk látogatókat.
E mellett sikeresen teljesítettük a Laczkó Dezső Múzeum tervezett programjait. Így többek
közt Veszprém város (EVCE Bizottság) és külső szponzor segítségével elkészült az I.
világháború centenáriumi kiállítása, illetve a magyarországi rendszerváltás 25. évfordulójáról
megemlékező másik nagyobb kiállításunk is. Ezekhez kapcsolódva különböző programokat
szerveztünk, illetve csatlakoztunk a KÖN, MÖF programjaihoz. Ugyancsak sikeresek voltak a
Múzeumok éjszakája, az augusztus 20-i, a Szent Mihály napi rendezvényeink. Nehézséget
jelent ugyanakkor, hogy a múzeum méretei miatt egy-egy rendezvényen maximálisan 200300 főt tudunk fogadni. Jó idő esetén a helyzeten a szabadban rendezett események
segíthetnek, de ezek esetlegesek. A helyzetre a múzeum nagyobb volumenű rekonstrukciója,
tetőtéri bővítése adhat némi megoldást, amelyek mellett az épület teljes felújítására is szükség
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lenne. Remény szerint a fenntartó Veszprém város kulturális negyed projektjének keretében
nyílik mód a problémák megoldására. Addig is a múzeum, lehetőségeinek függvényében,
igyekszik a kisebb fejlesztéseket megvalósítani.
Nagy örömünkre elkészült a Bakonyi Ház tetőszerkezete és a teljes épület rekonstrukciója,
felújítása. Ezzel párhuzamosan megvalósult az épület falfűtése is, amely már most is jótékony
hatással van az állapotára, de a jövendő állandó kiállítás műtárgyainak védelme érdekében
szinte elengedhetetlen. E mellett a temperáló fűtésnek köszönhetően az épületet, a
kiállításokat egész évben látogathatóvá tudjuk tenni, illetve múzeumpedagógiai hasznosítása
is folyamatos lesz. Az állandó kiállítást, interaktív fejlesztést, műtárgymásolatokat, kert
kialakítását, mobil kemence beszerzését az ALFA pályázat második, remény szerint szintén
támogatott ütemében tudjuk befejezni.
Jelentős eredményeket értünk el a gyűjtemények gyarapítása (régészeti feltárások és
pályázatok), nyilvántartása, feldolgozása területén is. E közben TÁMOP pályázat keretében a
munkatársak jelentős része továbbképzéseken vett részt, gyarapítva eddigi szakmai ismereteiket,
vagy új ismeretekkel bővítették tudásukat. Minden munkatársunk sikeres, egyesek kimagasló
eredménnyel zárták tanulmányaikat.
NKA támogatással elkészült a múzeum új honlapja, illetve jelentősebb fejlesztéseket hajtottak
végre a PR és marketing területén is. Csatlakoztunk a TURAM programhoz, amelynek fejlesztése,
a tapasztalatok gyűjtése még tart.
A 2014. évben elért eredményeink ellenére nem szabad elfelejtkeznünk azokról, a még
egyelőre megoldatlan problémáinkról sem, amelyek közül a felsőörsi Raktárbázist, a
különböző helyeken tárolt Szakkönyvtárunkat, a zsúfolt raktárainkat említhetem. Reméljük,
hogy a fenntartó, illetve a megfelelő állami szervek segítségével, lehetőségünk lesz
pályázatok útján megoldást találni ezekre a problémákra is.

I.

Szervezeti kérdések
(2014. évi szervezeti
módosításai, stb.)

átalakítások, személyi

változások, alapdokumentumok

Szervezeti változások:
Az igazgatóváltás után szervezeti átalakítások egyelőre nem történtek.
Korábbi szóbeli igazgatói utasítás alapján a Néprajzi-Történeti Osztály a korábbi gyűjteményi
feladatokon kívül ellátja az adattári gyűjtemények gondozását és az adattári kutatószolgálatot.
Személyi változások:
2014. június 30-ig a múzeumigazgatói feladatokat dr. Limbacher Gábor, 2014. július 1-től dr.
Somlainé dr. Perémi Ágota látja el.
2014. július 1-től a Néprajzi-Történeti Osztály munkatársa lett dr. Limbacher Gábor, 2014.
november 1-től Molnár Jenő.
2014. november 1-től az igazgató helyettesi feladatokkal Szántó Attila lett megbízva.
Tudományos titkár: dr. Pilipko Erzsébet.
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Gazdasági Osztályon az eltávozott Csizmadia Andrea helyére Kovács Eszter került
kinevezésre, míg a nyugdíjba vonult, munkaügyi feladatokat ellátó (jelenleg „sétáló idejét”
töltő) Rendek Gizella munkakörét Hegyi Nándor látja el.
GYES-en levő munkatársunk: Németh Viktória adattáros.
A 2013. évhez viszonyított létszám gyarapodás egy nyolc órás és három hat órás munkatárs
alkalmazását tükrözi (a fenntartó jóvoltából), akik a Várkapu Látogatóközponttal kapcsolatos
feladatokat látják el, a teljes heti, nyolc órás nyitva tartáshoz szükséges közfoglalkoztatott
munkatársakkal együtt. A részleg vezetője 2014. október 31-ig Szántó Attila, 2014. november
1-től Kiss Dávid.
2013. tény
Engedélyezett összlétszám
(fő, töredék is lehet)
Ebből magasabb vezető
vagy vezető
(fő, töredék is lehet)
Ebből szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő, töredék is lehet)
Ebből nem szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő, töredék is lehet)

2014. tény

47,6

50,9

7

6

33,6

36,3

7

8,6

Intézményi alapdokumentumok (alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat)
módosításának szükségessége, indokai
A 2014. év júliusától - intézkedési terv keretében - az év elején lezajlott belső ellenőrzés által
kifogásolt számtalan hiányosság felszámolását végeztük/végezzük. Ez elsősorban a különböző
szabályzatok megalkotását, megújítását jelenti (szakmai és pénzügyi szabályzatok, munkaköri
leírások stb.). Ezek jelentős része, különösen az ellenőrzés során kifogásoltak, elkészültek.
Mivel a múzeum működéséhez kapcsolódóan még több szabályzat hiányzik, elavult vagy nem
teljes, ezek pótlását folyamatosan végezzük. Az elkészült anyagokat véleményezésre átadjuk
a szakszervezetnek és a Közalkalmazotti Tanácsnak. Véglegesítés után ismertetjük a
munkatársakkal. Ezt követően 2015-ben új Szervezeti Működési Szabályzatot fogunk
megalkotni. Ennek előmunkálatait elkezdtük.
Ugyancsak évek óta hiányzik múzeumunkban az érvényes Kollektív Szerződés. Ennek
megalkotását, véleményezését a fent leírtakkal párhuzamosan végezzük, amely szintén 2015.
év folyamán kerülhet aláírásra.

II.

Szakmai működés

1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései
(szöveges ismertetés és értékelés)
2014. júliusától számos fejlesztés történt a múzeum épületében
kiállító(telep)helyeken.
Laczkó Dezső Múzeum
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és

a

-

-

a bejárati teljes fogadótér újravakolása, festése;
bejárathoz vezető út térkövezése szponzor segítségével;
múzeumhoz vezető út és az épület környékének murvázása szponzor segítségével;
az I. emeleti állandó kiállítás területén az évek óta nem használt foglalkoztató
átalakítása, felújítása. A foglalkoztató eredeti funkciójának megőrzése mellett a
helységet kisebb kamara kiállítások fogadására is alkalmassá tettük. (Így az
előcsarnokban, a fogadótérben korábban rendezett kiállítási helyszínt megszűntettük,
amely mind műtárgyvédelmi, mind kiállítási, bemutatási szempontból nem volt méltó
intézményünkhöz). A helységet kifestettük, új padlószőnyeg került az elhasznált
helyére, korszerűsítettük a világítást, cseréltük a zárakat. Anyagiak függvényében a
továbbiakban a már évek óta nem működő projektort, vetítővásznat szeretnénk
lecserélni, illetve megújítani a hangtechnikai berendezéseket.
Az alagsorban a már évek óta befejezetlenül álló konyha rendbetétele. Új munkalap,
bojler beszerelése, konyhabútorok beépítése.

Bakonyi Ház
- Veszprém város által a Magyar Állam Vis major keretéből és a ház saját biztosításából
elkészült a Bakonyi Ház tetőszerkezete, az épület teljes felújítása;
- Veszprém MJV és a LDM közösen benyújtott ALFA pályázatának köszönhetően,
párhuzamosan a felújítással, elkészült az épület falfűtésének kiépítése is. Az átadást
követően a házba temperáló fűtés van, amelynek előnyei már most is jól látszanak. A
falak vizesedése megszűnt, az egyenletes hőmérsékletnek köszönhetően az új állandó
kiállítás műtárgyai nem lesznek veszélyben, illetve lehetőség nyílik a látogatók egész
éven át tartó fogadására.
Várkapu Látogatóközpont
- Tűztorony bejáratánál a látogatók biztonsága érdekében elektromos berendezésének
lezárása (villanyszekrény készítése);
- Hősök Kapuja külső homlokzati emléktáblák felújítása, Veszprém MJV
támogatásával;
- Várkapu Üzlet:
o új bútorzat beépítése az üzletrészen;
o Vár-Lak gyerek-foglalkoztató kialakítása két helységben, bútorzattal együtt;
LDM Igazgatóság
Török Ignác u. 7.
- bejárat és két iroda újrafestése;
Török Ignác u. 5.
- udvar rendezése;
További beruházások, beszerzések:
- új gépjármű beszerzése;
- mobil garázs vásárlása;
- szigetelt irodai konténer vásárlása átmenő raktár céljából (fertőzött műtárgyak,
régészeti leletek deponálása stb.);
- múzeumi zászló készítése;
- múzeumi logós ajándékzacskók készíttetése;
- egyes osztályok működéséhez elengedhetetlen eszközök, anyagok beszerzése.
1) Gyűjteménygondozás és feldolgozás
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Régészeti és őslénytani feltárások
száma és alapterülete (db és nm)
Gyűjteménygyarapítási alkalmak
száma és időtartama (kivéve
régészeti és őslénytani feltárások)
(db és nap)
Éves gyűjteménygyarapodás száma
(tétel, db, példány, stb.)

Gyarapodási naplóba vett tárgyak
száma (tétel, db, példány, stb.)

2013. tény
13 db 6813,26
nm
25 db/5nap

2014. terv
5 db 25.000
nm
15 db/5 nap

3000
Rég.
6.211 db
(részben
selejtezve)
Tört.–Nép.
671 db

Rég. 2.500
db
Tört.–Nép.
671 db

3000

2014. tény
14 db
96765 nm
70 nap

Rég.: 7158
db (részben
selejtezve);
Antropológia:
97 egyed;
Tört-Nép: 55
tétel/ 948 db
Adattár: 174
db
Könyvtár:
418 db
Rég.: 1796
tétel
Tört-Nép: 55
tétel/ 948

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak
száma (tétel, db, példány, stb.)

Rég. 11.381
db
Tört.–Nép.
3.042
db

5050

Szekrénykataszteri nyilvántartásba
vett tárgyak száma (tétel, db,
példány, stb.)
Elkészült, képi ábrázolással is
ellátott leírókartonok száma (db)

0

200

Rég.
9685 db,
valamint
korábbi, nem
saját
feltárások
(külsős)
leltározás:
353 tétel
3807 db.
Összesen:
13.492 db.
Tört-Nép.:
1078 tétel;
Adattár: 124
db;
Könyvtár:
418 db
0

Rég. 4.501
db
Tört.–Nép.
1.337

3000

1829 db
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Revíziózott tárgyak száma (tétel, db,
példány, stb.)
Tisztított, konzervált tárgyak száma
(tétel, db, példány, stb.)

Restaurált tárgyak száma (tétel, db,
példány, stb.)
a)

db
1200
Rég. 480 db
Tört.–Nép. 2.958 db
15000
Rég.
116.721
db
Tört.–Nép.
1.100
db
1.580 db
1500

Rég.: 330 db
Tört-Nép.:
2298 db
98.518 db

456 db

Gyarapodás és arányainak ismertetése, értékelése

A Régészeti Osztály 2014. évi gyarapodása jóval meghaladta a tervezetteket. Összesen: 14
darab, 88.055 nm felületű feltárás volt 2014-ben. Ez elsősorban a 8. sz. főút szélesítéséhez
kapcsolódó (próba- és megelőző) feltárásoknak köszönhető. (Bánd-Herend szakaszon 7
lelőhely, Öskű 1 lelőhely és Várpalota elkerülő út 3 lelőhely) Ez a korábban csak részben
tervezhető feltáró tevékenység nagymértékben igénybe vette az osztály munkatársait, akik
ugyanakkor a terepei munka mellett eleget tettek dokumentációs kötelezettségeiknek, a
leletanyag restaurálása, ezzel párhuzamosan a leltározása folyamatban van, illetve ezek a
feladatok a következő év munkatervét is előre vetítik.
Egy esetben került sor kisebb beruházáshoz kötődő feltárásra (Felsőörs-Templom: 118
nm), Felsőörs-Bárókert neolit telep (206 nm), míg 1 db nagyobb beruházást megelőző,
tervezett gyarapítás volt (8386 nm-.n Balatonfőkajár, római és Árpád-kori telep és
temető). Saját tervásatást nem terveztünk, így ilyen jellegű pályázatot sem nyújtottunk be.
E feladatok mellett az osztály minden munkatársa részt vett terepbejárások,
hatástanulmányok, régészeti szakfelügyeletek ellátásában. Az ezekhez kapcsolódó
dokumentációs kötelezettségnek folyamatosan eleget tettek/tesznek.
A Néprajzi-Történeti Osztály a munkatervben szereplő gyűjteménygyarapítási feladatok
közül Józsa Tivadar magángyűjteményének megvásárlására nem nyújtott be pályázatot.
Helyette babakelengye vásárlására pályáztak, sikertelenül
Ugyanakkor sikeres NKA pályázatnak köszönhetően sikerült megvásárolni:
- 17 db helytörténeti jelentőségű elektrotechnikai tárgyakat,
- Benkő Imre, Somogyi Márk és Szelényi Károly fotóművészek alkotásait (12 db);
valamint
- Gáspár György White Hole II. üvegművét.
Ugyancsak NKA pályázat keretében 21 szakkönyvvel és 6 periodikával tudtuk bővíteni a
múzeum Szakkönyvtárát.
Összességében elmondható, hogy a múzeum gyarapodása a tervezetthez képest
lényegesen magasabb volt, ami elsősorban a régészeti leletanyag nagyobb mennyiségének
köszönhető. Ugyanakkor nagyon fontos gyűjteményeket, műalkotásokat, szakkönyveket
sikerült vásárolni NKA pályázatok segítségével, illetve csere és ajándékozás révén is
gyarapítani a könyvállományunkat.
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b)

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése

- Kézzel írt vőfélyfüzet (1 db)
- Benkő Imre, Somogyi Márk, Szelényi Károly művészi fényképei (12 db)
- 8. sz. főút Várpalota déli elkerülő szakasz, 23+900-29+700 kmsz. építése kapcsán
végzett próbafeltárás leletanyaga: korai római hamvasztásos sírok, illetve III. századi
épített sírkamra;
- 8. sz. főút kelta házból előkerült bronz fibula és tál (Herend Téglaégető lelőhely)
- 8. sz. főút római kori edényrészletek, kulcs érmek (Bánd Sédre-dűlő lelőhely)
- 8. sz. főút Árpád-kori kiegészíthető edényrészlet III. Béla rézpénze (Herend
Téglaégető lelőhely)

c)

Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok teljesülése, különös
tekintettel a számítógépes nyilvántartásra

Leltározás:
Régészeti Osztály: szakleltárkönyvbe vett darabok száma jóval felül múlta a tervezetteket,
köszönhetően a régészeti múzeumi munka átszervezésének. Ugyanakkor az egyes
régészeti korok vonatkozásában - az őskori anyag javára - jelentős eltérések mutatkoznak.
Ezek kiküszöbölésére 2015. év elején intézkedési tervet dolgozunk ki.
A Történeti-Néprajzi Osztály ugyancsak teljesítette a tervezett.
Szakkönyvtár:
Vásárlás, csere és ajándékozás útján bekerült 481 darab tételt beleltározta.
Számítógépes nyilvántartás:
Régészeti Osztály: 6.256 tétel, régebbi leltárkönyvi adatok feltöltése a MONARI
Adatbázisba;
Őskori Régészeti Gyűjtemény: 5300 tétel
Ókori Régészeti Gyűjtemény: 4268 tétel (Ugyan ennyi nem digitális leltárkönyvben is)
Általános Régészeti Gyűjtemény: 117 db (nem digitális, adatbázisba nincs feltöltve)
Történeti-Néprajzi Osztály: 1173 darab digitális
16 db nem digitális leltározás, adatbázisba nincs feltöltve
Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag
becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2014. évben
előirányzott feladatok teljesülése.
A terveknek megfelelően a régészeti leletek múzeumba kerülését követően általában egy
éven belül nyilvántartásba vesszük. Különösen a nagyberuházásokhoz kötődő
terepbejárások és feltárások anyagát illetően, amely törvényi kötelezettségünk is. Kisebb
elmaradás tapasztalható a munkaigényesebb restaurálást igénylő fémtárgyak esetében. A
tervezett Pápa Fő téren előkerült párták restaurálása NKA és alapítványi támogatással
folyamatban van. A tervezett római kori leletek feldolgozása PhD munka keretében
megtörtént.
A Régészeti Osztályon, pontosabban a Felsőörsi Raktárbázison őrzött és 2013-ban felmért
anyagok közül sikerült a sikátori hamvasztásos császárkori temetőanyagát az ásató
segítségével beleltározni.
d)
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Az antropológiai anyag mosása napra kész. Sajnos szakember hiányában már évtizedek
óta nem sikerül az anyag nyilvántartásba vételét megoldani. Erre intézkedési tervet fogunk
kidolgozni.
Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült
mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2014. évben előirányzott
feladatok teljesülése

e)

A történeti, néprajzi, valamint könyvtári gyarapodás nyilvántartásba vétele a terveknek
megfelelően egy éven belül megtörténik.
A 2014. évi tervben feltüntetett feladatokat az osztály munkatársai a jelzett határidőre
elvégezték. Így sikerült felmérni a leltározatlan történeti, néprajzi műtárgyanyag
mennyiségét, valamint beleltározták a vörösiszap-tragédia kapcsán múzeumba került
műtárgyakat, 2013-ban múzeumba került vallásnéprajzi anyagot, 2012–2013-ban a
múzeumba került születés és játék témájú műtárgyakat, a 2010–2013-ban bekerült üveg,
porcelán, festmény és fotó műtárgyakat, valamint a korábbi régészeti ásatási leleteket,
illetve adattári tételeket.
Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2014.
évi feladatok teljesülése
2014. január 1-től a múzeum különböző osztályain, illetve az ezekhez tartozó
gyűjteményekben digitális leltározást folyik! A MONARI nyilvántartó programból
nyomtatható leltárkönyvek előkészítése érdekében a gyűjteményi felelősök folyamatos
egyeztetést folytatnak Országh György programozóval. Az év során digitálisan beleltározott
gyűjteményi egységek leltárkönyveit az év végén kinyomtattuk, oldalszámoztuk, előlappal
elláttuk, lezártuk.
f)

Adattár:
Az Adattár raktározási rendjében nyilvántartott gyűjteményi szerkezet reformja
halaszthatatlanná vált. Ennek keretében a továbbiakban a gyarapítás-leltározás a következő
gyűjteményekben folyik (digitális formában):


Adattári
dokumentáció
(szakágak:
műemléktörténet, múzeumtörténet)

régészet,

néprajz,



Forrásértékű fényképek (típusok: fotónegatív, pozítiv fénykép)



Céhtörténeti dokumentumok

művészettörténet,

Restaurátor Osztály:
A tervezett feladatokat el tudtuk végezni, a tanulmányi és látvány raktárunk állományvédelme
megfelelő, de a helyhiány miatt kényszerraktározással elhelyezett tárgyak védelme jelen
körülmények között nem biztosítható. Ez a Régészeti gyűjtemény felét, valamint a rossz
helyzetben lévő tájházakból szintén kényszerűségből visszahozott nagyobb méretű néprajzi
tárgyakat és kő anyagot érinti.
Revízió
Régészeti Osztály: 330 db. A munkatársak a múzeum legnagyobb darabszámú
gyűjteményének revízióját a terepei, dokumentációs, nyilvántartási feladatok függvényében
tudják végezni. Intézkedési terv kidolgozása szükséges a feladat megoldására.
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Történeti-Néprajzi Osztály: 2298 db.
A revízió MONARI-adatfelvitellel, adatpontosítással egybekötve történik. A Képzőművészeti
Gyűjtemény revíziója raktárrendezéssel egybekötve folytatódik.
A konkrét gyűjteményi revízió mellett az osztály munkatársai Adattári revíziót is végeznek:
történeti dokumentumok (779 db), történeti fotótár (50 db), adattári dokumentáció
(pályamunkák 219 db)
A műtárgyakkal a múzeum minden gyűjteményében kiállítás, kölcsönzés, feldolgozás, fotózás
stb. céljából külön is foglalkoznak a munkatársak.
Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2014. évi feladatok teljesülése
34 helyszíni bejárás és állományvédelmi jelentés, emellett 11szakértői vélemény készült. 2
állományvédelmi műhelygyakorlat, fém és fa anyagok tárolása kezelése, állományvédelme.
g) Állományvédelmi tanfolyamon való részvétel
1fő 4 nap
1fő 5 nap.
i) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2014. évi feladatok teljesülése
A tervezett mennyiséget tisztítás és konzerválás szintjén felül teljesítettük, a restaurálás
viszont más munkálatok, főleg kiállítás építés és rendezvényen való segédkezés, valamint
hosszan tartó betegség miatt némileg alul maradt a tervezettől.
3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság:
a)

A digitalizálás helyzete 2014. év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának
szöveges bemutatása
Mutatók
2013. év
végéig
digitalizált
tételszám

Digitalizált objektumok
összesen (db)

2014-re
tervezett
digitalizálás
tételszáma
Összmúzeumr
a tervezett:

5500

202.708
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A 2014. év
végéig
2014. évi
digitalizált
digitalizálás
állományból
tételszáma
honlapon
hozzáférhető
Osztályhoz tartozó Látványkönyvtá
gyűjteményekben:
r és Tudástár
Rég.: összes:
anyaga:
73200 tétel http://ldm.hu/hu
/kiallitasok/alla
Tör-Nép.:
ndo/latvanykon
5724*tétel
yvtar-estudastar;
A múzeum
feldolgozás alatt
álló, részleges
digitális
adatbázisa

- ebből műtárgy (db)

5500
202.323

- írott dokumentum (oldal)
- audiovizuális (db, ill. perc)
Gyűjteményekre,
kiállításokra alapozott
múzeumpedagógiai
letölthető segédanyagok (db)

Tört-Nép.: 5008
tétel
0

167
218
0

Rég.: 73200
tétel

elérhető a
múzeum
honlapján,
a www.ldm.hu
oldal
gyűjtemények
menüpontjában.
0
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616 tétel 0
2653 db
12 db múz.ped.
(e-learninges)
segédanyag,
tananyag

0
0

* Fotótárral és Adattárral együtt
A revízió alatt álló gyűjteményekben muzeológus folytat adatfelvitelt és adatellenőrzést
(Képzőművészeti gyűjtemény, Történeti dokumentumok, Néprajzi gyűjtemény). A félévben
adatbevivők munkájának köszönhetően elkészült a Céhtörténeti dokumentumok digitális
leltárkönyve és folyamatosan bővül a Néprajzi, az Irodalomtörténeti dokumentumok, a
Műemlékvédelmi adattár valamint az Iparművészeti gyűjtemény digitális leltárkönyve.
Leltározással egyidejű adatfelvitel
Az osztályhoz tartozó gyűjteményekben 2014-ben áttértünk a digitális leltározásra. Ez alól
kivételt jelentett az Irodalomtörténeti gyűjtemény papír alapú leltárkönyvébe beleltározott 16
tétel, valamint az Ókori és Általános Régészeti Gyűjtemények leltározásai. Ezek részben
átkerültek, illetve át fognak kerülni a digitális leltárkönyvbe is (párhuzamos leltározás).
Az áttérés, az adattári gyűjteményeket leszámítva, a jogszabálynak megfelelően, több évi
párhuzamos leltározást követően történt meg. Az adattári gyűjtemények esetében a leltározási
hátralék olyan mértékű, hogy ezt ledolgozni a jelen körülmények között, gyűjteménykezelői
segédlet nélkül csak digitálisan van esély. Itt az elvárt párhuzamosságot az év végén
nyomtatandó papír alapú változat fogja jelenteni. Ennek takarékos megoldása és a
gyűjtemények áttekinthetőségének növelése érdekében egyetlen MONARI adatbázist
készíttetünk a különböző szakágak adattári dokumentációja számára, így ezek tételeiből egy
leltárkönyv nyomtatható. Ugyanakkor a múzeumtörténeti hagyományokat tiszteletben tartva
és a könnyebb kereshetőség érdekében megtartottuk a dokumentáció szakágankénti külön
tárolását.
Az egyes tudományágak papír alapú műtárgyainak a tárgyaktól elkülönített leltározását 2014.
január 1-től megszüntettük, ezek tehát a tárgyakkal közös digitális leltárkönyvbe kerülnek. A
Történeti dokumentumok valamint a Néprajzi és ipartörténeti dokumentumok gyűjtemények
ezzel lezárt gyűjteményekké váltak.
A változásokat a leltárkönyvek 2013. évi és/vagy 2014. lezárásának záradékában rögzítettük.
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Megjegyzés:
2014. január 1-től, mint az fenti adatokból, összefoglalásokból is kiderül, a múzeum egyes
gyűjteményi egységei a leltározást kizárólag MONARI adatbázisba végzik. Az adatok
mentése folyamatos, rendszeres. A 2012-2013. évi teszt-üzemmód során a hibákat
kijavították. A számítógépes nyilvántartás számtalan előnnyel rendelkezik (hozzáférés,
kereshetőség, fényképek feltöltése, restaurálási folyamatok rögzítése, kölcsönzések stb.),
illetve az év végén a fényképes leírókartonok és maga a leltárkönyv is kinyomtatható.
Ugyanakkor a múzeum egységes nyilvántartási rendjének kialakítása érdekében minisztériumi
állásfoglalás szükséges arról, hogy a múzeum minden gyűjteményi egysége az új anyagok
leltározása esetében rátérhessen a számítógépes nyilvántartásra azzal a feltétellel, hogy a
digitális adatokat köteles az év végén papír alapú leltárkönyvben is megjeleníteni. Utóbbi a
nyilvántartó program auditálása szempontjából is szükséges.
b)

Kutatószolgálat

Mutató
Kutatók száma

2013. tény

Kutatási alkalmak száma

2014. tény*
141 fő

2014. terv

61

100

70

150

195 alkalom

2013. tény
68

2014. terv
70

2014. tény
119

45
57
279

50
60
300

54
109
284

0

0

0

* Adattárban és gyűjteményekben kutatók együtt
c)

Múzeumi könyvtár

Mutató
Szaktájékoztatások száma (személyes,
tel., e-mail stb.)
Könyvtárhasználók száma
Könyvtárhasználatok száma
Helyben használt könyvek, folyóiratok
száma
Kölcsönzött könyvek száma
4) Tudományos kutatás:

Szöveges ismertetés és értékelés mellett a következő számszerűsített adatok feltüntetése
Tudományos munka mutatói

2013. tény

Tudományos munkatársak száma (fő)
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak
száma (fő)
Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok
száma (db)
12

2014. terv

21

21

4

5

0

2

2014.
tény
23 fő
4
0

Kutatónapot igénybe vehető tudományos
23 fő.
munkatársak száma (fő)
A tudományos munkatársak számára engedélyezett 14
n.a.
60 nap
kutatónapok száma
A múzeum által kiadott önálló tudományos2 db
muzeológiai kiadványok száma (monográfia,
magyar
1
0
3
0
tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi
katalógus, évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által írt, saját múzeumi
14
kiadványban megjelent tudományos tanulmányok,
magyar
7
0
5
1
közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen
nyelven)
A munkatársak által írt egyéb tudományos
25 db
kiadványban megjelent tudományos tanulmányok,
magyar
17
4
5
0
közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen
nyelven)
A munkatársak által tartott tudományos előadások,
32 itthon
összeállított poszterek száma (db) (itthon |
24
18
10
0
külföldön)
A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő,
1 magyar
pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar |
10
0
5
0
idegen nyelven)
A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb
6 magyar
kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások
2
8
5
0
(magyar | idegen nyelven)
Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| időszaki)
3 időszaki
(db)
1
6
0
3 2 állandó
Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki)
(db)

Hazai tudományos programokban való részvétel
(programok száma | résztvevő munkatársak száma)
Nemzetközi tudományos programokban való
részvétel (programok száma | résztvevő
munkatársak száma)
Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak
száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45
perc)
Felnőttképzésben oktatóként résztvevő
munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma
(óra, 1 óra = 45 perc)

13

0

12

0

12

8

12

5

3

1

1

1

1

1

4

0

0

–

–

–

–

10
időszaki
2 állandó
külső
helyszíne
n
1
program,
3 résztvevő
1
program,
1
résztvevő
0

0

a)

A 2014. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok,
feladatok, eredmények bemutatása)

2014-ben a Laczkó Dezső Múzeumnak a kitűzött konkrét célok nagy részét sikerült
megvalósítani. Így május 20-23 között megtartottuk a “Vallásos kultúra és életmód a Kárpátmedencében” c. interdiszciplináris konferenciát. Nem sikerült a tervezett 9. nyitrai kötett
kiadása, valamint az Öltöztetős vallásos ábrázolások a Kárpát-medencében c. kutatást és
digitalis kiadvány elkészítése. Ugyanakkor az I. világháború centenáriumának jegyében,
Veszprém város EVCE Bizottságának és külső szponzor jelentős anyagi támogatásával
elkészült az eseményhez kötődő kiállítás, illetve a Múzeumi Szabadegyetem előadás sorozata
is ennek jegyében zajlik. Bár az eredeti tudományos tervek között nem szerepelt, de végül is
sikerült megrendezni a magyarországi rendszerváltás 25. évfordulójához kötődő
kiállításunkat, amely téma tudományos feldolgozása, a kiállítási forgatókönyv megírása két
kollégánk áldozatos munkáját dicséri.
A részben megvalósult tervek ellenére fontosnak tartjuk, hogy a múzeum rendelkezzen
közép és hosszú távú tudományos stratégiával. Az igazgató pályázatban is kiemelt helyen
szerepelt, hogy a minőségi, színvonalas tudományos alapkutatásoknak, a tudományoknak
meghatározó szerepe van a múzeum életében, de ez nem lehet öncélú. E szempontból döntő
jelentőségű, hogy mi az intézmény küldetése, mit és kiket akar elérni. A múzeum feladata a
tudományos eredmények átadása, amelynek formái a kiállítástól a múzeumpedagógiáig
terjednek. Ennek érdekében gyűjtünk, raktározunk és dolgozunk fel. Csak ilyen alapállásból
lehet a múzeum fennmaradásához szükséges társadalmi elismerést kivívni, növelni
presztízsét. Ennek érdekében elengedhetetlenül szükséges a stratégia megalkotása. 2014. év
második felében elkezdtük a munkát, amely az osztályok vezetőiből álló Tudományos Tanács,
tudományos titkár közreműködésével elkészült, illetve a hosszabb kifutású tervek esetében,
ezek néhány elemében még pontosítani, finomítani szükséges az elképzeléseket. 2015. év
elején a hosszú távú terveket megvitatjuk a múzeum tudományos munkatársaival, kijelöljük a
felelősöket, határidőket, folyamatokat. Ezt követően a 2015. évi kutatási terveiket ennek
alapján fogjuk összeállítani, a gyűjteménygyarapítás, feldolgozás, közzététel ütemét is ehhez
fogjuk igazítani. Ugyanakkor ismerve a tudományos munkatársak eddig kutatott témáit, ezek
– ha nem is teljes egészükben -, de számos részeredmény vonatkozásban kapcsolódnak a
közép- és hosszú távú tervekhez. Így a kutatómunkában jelentős „törés” nem lesz.
Fontosnak tartjuk, hogy a munkatársak tudományos tevékenysége előadások, konferencia
részvételek és publikációk formájában is elérhető legyen. Utóbbi vonatkozásban, egyéb
kiadványozási szempontok mellett, fontos, hogy a Laczkó Dezső Múzeum Közleményei,
akárcsak a korábban elindított, elsősorban a római kori régészeti gyűjteményt feldolgozó
katalógusok, esetleg önálló kötetek, a továbbiakban is megjelenhessenek. Ennek érdekében
éves kiadói tervet készítettünk, amelynek szerves része, hogy felmérjük a pályázati
lehetőségeket, illetve a kiadással kapcsolatos költségek fedezetét tervezhetővé tegyük.
A tudományos munka, amely elsősorban tanulmányok és előadások formájában követhetők
nyomon, egyúttal alapja az ismeretterjesztő tevékenységünknek is. Ezek száma évről-évre
mindig több, mint a tényleges, általában szakmai közönségnek szóló tudományos munkák.
Múzeumunkban fontos hangsúlyt helyezünk és ezt a jövőben is folytatni szeretnénk, hogy a
tudományos ismereteket különböző, adott célcsoportok számára érthető, érdekes formában
tudjuk tovább adni. Ezt a cél szolgálják a kiállításoktól kezdve a szabadegyetemi, múzeum
egyleti, különböző eseményekhez kötődő előadások, programok, kiállítás megnyitók,
esetenként honlapon, digitálisan vagy nyomtatott formában közzé tett írásokig bezárólag
évenként teljesített feladatok.
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b) 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 teljesítmények bemutatása)
A kutatónapok, a 2012 óta érvényben levő törvényi szabályozás miatt, csak a kutató kérésére,
indokolt esetben, meghatározott ideig adható ki. Ennek módját a múzeum Kutatónapokra
vonatkozó szabályzata tartalmazza. Feltétele a kutatónapokon végzett tudományos
teljesítmény bemutatása.
2014. év során a legtöbb, összesen 52 kutatónapot, a Néprajzi-Történeti Osztály, pontosabban
Schleicher Vera használt fel PhD munka megírására, illetve anyaggyűjtéssel kapcsolatos
kutatásokra. A doktori munkát elkészítette, leadta. Bírálat 2015 első negyed évében várható.
5 kutatónapot a Régészeti Osztály dolgozója, dr. Regenye Judit kért tanulmány írására, illetve
előadás összeállítására. A közlemény elkészült, megjelentetésre leadta.
A Restaurátor Osztály szintén egy tagja, Egervári Márta kért 3 kutatónapot tanulmány írására,
illetve 3 napot előadás összeállításához. A vállalt feladatokat elvégezte.
Összességében a kiadott kutatónapok száma, kivéve a doktori munka megírásához
kapcsolódót, kevésnek mondható, de indokolt volt. Ugyanakkor az elvégzett kutatás
eredményei tanulmányok és előadások formájában nyomon követhetők voltak. A 2014. év
negyedik negyedévében összeállított és a Tudományos Tanács által is elfogadott tervek
szerint a jövőben a tudományos munkának nagyobb szerepet szánunk, amely alapja lesz a
múzeumi szakmai feladatok teljesítésének is. Indokolt esetben ezt a tevékenységet a
kutatónapokkal is szeretnénk támogatni.
c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda
kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése
Remittenda példány: nincs.
A múzeumban bizományosi és on-line kiadványértékesítés is folyik.
Kevésbe fogyó kiadványainkat hazai cserepéldányként hasznosítjuk.
Inkurrens kiadványok

Raktáron levő
mennyiség
2014. január

Eladott
mennyiség

Készlet
2015. január

Laczkó Dezső Múzeum
Közleményei 28
Népi vallásosság a Kárpátmedencében 9.
Veszprém Megyei
Múzeumok Közleményei 27.

n.a.

0

280

n.a.

0

420

12

0

20

12db ajándék
+20db bevételezés

Népi vallásosság a Kárpátmedencében 8.
Varázslatos porcelánvilágkiállítási katalógus
„Éltető alkotások-alkotó
élet”. Veszely Jelena
kiállítási katalógus

35

0

34

1db ajándék

379

0

369

10db a HK-ban

661

0

651

10db a HK-ban

15

Megjegyzés

Borlovagok. Szerk. Tóth G.
Péter (2008) 2024-0157

42

0

26

Csikász és kora. Szerk. Gopcsa
Katalin (2000) 2024-0082
Ékes tárgyak üzenete. Szerk.
Mészáros Veronika (2000)
2024-0078
Emlékezet, kultusz történelem.
Szerk. Tóth G. Péter (1999)
2024-0077
Gopcsa Katalin: Bognár Zoltán
(2006) 2024-0017
Háztörténetek – katalógus
(2004) 2024- 0115
Lackovits Emőke: Egyed-ház
(2000) 2024-0089

377

0

372

8db ajándék 5db a
HK-ban 3db a
Művészetek házában
5db a HK-ban

115

0

110

5db a HK-ban

93

0

88

5db a HK-ban

50

0

45

5db a HK-ban

238

0

233

5db a HK-ban

116

5

98

Múzeumok és kiállítóhelyek
Veszprém megyében (térkép),
magyar és német nyelvű (2001)
2024-0080
Népi vallásosság a Kárpátmedencében 5. 2024-0092-93
Népi vallásosság a Kárpátmedencében 7.2024-0126
Népvándorlás kori fiatal
kutatók… Szerk. Perémi Ágota
(1999) 2024-0081
Paletta: Sümegi művésztelep
1919–1931.
Szerk. Gopcsa Katalin (2006)
2024-0023
Samu Ágnes: Nagy László –
múz.ped.füzet (2009) 20240169
Schleicher Vera: Balatoni
halasfüzet (2006) 2024-0024

5649

0

5634

10db a HK-ban
3db Művészetek
házába
15db Balácán

492

0

338

154db ajándék

292

0

215

77db ajándék

27

0

27

-

164

0

160

5db HK-ban +1
leltárkor

317

0

317

476

20

426

Tihanyi mesék (1990) 20240036
Térjünk a tárgyra! (2003) 20240112
Regenye Judit: Sites and
stone… (2001) 2024-0096

1537

20

1433

214

5

174

20db a HK-ban,
10db a Művészetek
Házában
15 HK-ban, 69
ajándék
35db ajándék

461

0

451

10db a HK-ban

2779
3707

0
0

2729
3657

50 HK-ban

2752
1167
2391
2470

0
0
0
0

2702
1117
2391
2470

Képeslapok

Erzsébet királyné 2022-001
Laczkó Dezső Múzeum 20220002
Bakonyi Ház 2022-0003
Baláca – mozaik 2022-0005
Pávás lepedővég 2022-0006
Madaras lepedővég202-0007

Tájékoztató adat
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50 HK-ban
50 HK-ban
50 HK-ban

Bakonyi Ház (leporelló) 20240113

4922

0

4892

30db a HK-ban

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
A 2014. év tervei között szereplő „Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében”
konferencia sorozat (2014. május 20–23. között) egyik kiemelkedő célja volt a Kárpátmedencén belüli, különböző államokban élő tudományos kutatók közötti kapcsolatok
felvétele. Sajnos a konferencia felhívására „csak” magyar kutatók jelentkeztek.
A 2014. év tervei között szereplő és a nemzetközi kapcsolatok felvételére irányuló
további két esemény nem valósult meg.
- 2014-ben műtárgykölcsönzéssel kapcsolatban történt nemzetközi kapcsolatfelvétel. A
Prágában megnyitott „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300”
című kiállításra kölcsönöztünk régészeti műtárgyat.
- Anyagi lehetőségeinkhez mérten, valamint a szakmai kapcsolati hálónak köszönhetően
a kiadványainkat eluttatjuk nemzetközi cserepartnereinknek, illetve új kapcsolatokat
alakítottunk ki.
- A múzeum új tudományos titkárának az egyik legfontosabb feladata a múzeum
nemzetközi kapcsolatainak kiépítése: részben a korábbi partneri kapcsolat
újraélesztése, részben új partnerek felkutatása. Ennek során közös projektek
(kiállítások, régészeti ásatások, rendezvények, kutatások stb.) kidolgozása, pályázati
lehetőségek felmérése.
5) Kiállítási tevékenység
a) Nyitva tartás: 295 nap/év.
Ünnepek az év során: március 15., május 1., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23.
A látogatószámot befolyásolja a nyitva tartási napok száma, megválasztását a látogatók
szabadidejéhez alkalmazkodva kell megtenni. Éppen ezért március 15-re és augusztus 20-ra a
múzeum nagyrendezvénnyel készült.
b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő
új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök
A 2014-ben 8 időszaki kiállítással és 107 kulturális rendezvénnyel és 4 múzeumi
nagyrendezvénnyel vártuk a látogatókat, kiemelten a családokat. Célunk az volt, hogy a
múzeum a város kulturális életének aktív részévé váljon. Látogatólétszámunk emelkedése azt
mutatja, hogy e cél teljesült, ám továbbra is azon kell munkálkodni, hogy a városi polgárság
megismerje és magáénak érezze a múzeumot.
Veszprém városban kulturális rendezvény-túlkínálat tapasztalható. A látogatókért, nézőkért,
és a náluk lévő diszkrecionális jövedelemhányadért komoly harc folyik.
A rendezvények látogatottsága az elmúlt évben emelkedett, tehát egyre több múzeumba nem
járó személyt tudunk megszólítani. Sikerrel valósítottuk meg célunkat abban a tekintetben,
hogy számos városi rendezvénynek adtunk otthont, működtünk közre és dolgoztunk együtt a
város több intézményével (Kabóca, VMK, Petőfi Színház, Művészetek háza), szerveztük és
bonyolítottuk a város nevével fémjelzett rendezvényeket.
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Emellett erősítettük az iskolákkal fenntartott kapcsolatot, igyekeztük elérni a múzeumot nem
ismerő célcsoportokat, együttműködtünk számos esetben a városi kulturális intézményekkel,
egyesületekkel, turisztikai szervezetekkel, szállásadókkal.
Emellett a látogatószám növelését 2014-ben elősegítette az NKA-tól nyert kommunikációfejlesztő pályázat, mely a tervek szerint sikeresen kivitelezésre került.
Fontos tényező emellett, hogy a múzeum kezelésébe került a Hősök Kapuja Látogatóközpont,
amely új lehetőséget nyitott a látogatószám emelésére. A látogatóközpont az elmúlt év során
számos fejlesztésen ment keresztül, megnyitott a Várkapu bolt, melyben Veszprémhez
kapcsolódó ajándéktárgyakat, fagylaltot, frissítőt lehet vásárolni, ezzel is kedvezve a
látogatóinknak és a várba érkezőknek. A gyermekeknek és családoknak szeretnénk igényes
minőségi időeltöltést biztosítani a Hősök Kapujában, így a Várkapu bolt feletti egykori
irodahelyiségekben gyermekfoglalkoztató (Vár-Lak) került kialakítására, és havi
rendszerességgel gyermek kézműves foglalkozásokat és diavetítést tartottunk 2014 őszétől.
Intézményünk és a közönségkapcsolatok és marketing osztály különös figyelmet és munkát
fordít arra, hogy a Hősök Kapuja Látogatóközpontot a látogatók megismerjék és
megszeressék, és élményekkel gazdagodva vigyék intézményünk jó hírét. Így több esetben is
nyílt napokkal (ingyenes nyitva tartással) vártuk látogatóinkat, múzeumpedagógiai
foglalkozásokat szerveztünk, és ismeretterjesztő előadásokkal vártuk vendégeinket, hogy
megismerhessék a műemlék történetét, múltját és jelenét. Jövőbeni terveinkben szerepel, hogy
a Laczkó Dezső Múzeum nagyrendezvényeihez, mint új helyszínt, rendszeresen bevonjuk a
Hősök Kapuját, ahol a múzeumi rendezvényekhez kapcsolódva színes programokkal várjuk
az érdeklődőket. Ezt első alkalommal a Múzeumok Éjszakáján próbáltuk ki, mely a látogatók
véleménye és a látogatottsági statisztika tükrében pozitívnak tekinthető.
A Laczkó Dezső Múzeum megjelent a turam.hu internetes és web2-es applikációban mint
túrapont, ezáltal is erősítve a múzeum ismertségét.
Új és fenntartott kezdeményezések:
 Múzeumi honlap fejlesztése
 Múzeumi információs rendszer fejlesztése
 Múzeumpedagógiai tevékenység erősítése (holokauszt témanap, I. világháborús
vetélkedő szervezése)
 Szoros együttműködés a városi kiállítóhelyekkel, múzeumokkal: közös belépő
turistacsoportok számára
 Szoros együttműködés a Művészetek Házával
 Együttműködés a Bakony-Balaton Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel
 Együttműködés a Veszprémi Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel – nyertes 2013–
2014-es pályázatuk során a múzeum wifi-ponttá válása, információs táblák
kihelyezése múzeumról a városban
 Családbarát programok szervezése
 A Hősök Kapuja intézményegység beépítése a múzeumi szervezetbe
 Együttműködés a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesülettel
 Együttműködés az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel
c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája
Minőségi és diákok, családok számára érdekes kiállítások létrehozása
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Játékvilágok kiállítás
Az Alaptörvény illusztrációi kiállítás
Emberek aranyban
Ácsolt fatornyok - védelmező templomok
Megmentett örökség régészeti vándorkiállítás
Veszprémiek a világháborúban, a világháború Veszprémben
Lenin ligettől az Erzsébet sétányig – rendszerváltás 25 éve

Családbarát rendezvények
Kiemelt célcsoportjaink felé megtettük a közönségkapcsolati és marketing lépéseket:
 családbarát rendezvényeket szerveztünk
 a Játékvilágok kiállítás a családokat, gyerekeket célozta meg
 a családi jegyünk rendkívül jutányos
Nagyrendezvényeink (Március 15., Múzeumok Éjszakája, Augusztus 20., Szent Mihály-nap)
során kimondottan a családok számára kínálunk igényes szórakozási lehetőséget, tehát
családbarát programokkal vártuk a látogatókat. Emellett mindig szem előtt tartottuk azt is,
hogy minden múzeumi programra érkező korosztály megtalálja a számára megfelelő igényes
szórakozást. Az idősebb korosztályt tárlatvezetésekkel, előadásokkal, a családtagok által
együtt megvalósítható kézműves tevékenységekkel vártuk.
Részvétel a városi programokban
 Magyar Kultúra Napja
 Március 15. a múzeumban
 Gizella napok
 Augusztus 20.
 Szent Mihály-nap
 Veszprém Expo
 Kulturális Örökség Napjai
A Laczkó Dezső Múzeum új arculatának kialakítása és megjelenítése – NKA pályázat
A 2014-ben megvalósított NKA pályázat minden eleme hozzájárult a látogatószám
növeléséhez:
 új, keresőoptimalizált honlap elkészítése
 új múzeumpedagógiai leporelló elkészítése – 5000 példány
 kisméretű múzeumi információs szóróanyag – 50 000 példány
 múzeumi információs megállító táblák a városban – 4 db
 idegenforgalmi jelzőtáblák Veszprém városába – 4 db
 molinók elhelyezése a múzeum épületén
 információs tábla újra fóliázása az Erzsébet sétányon
Jegyárak - pozícionálás
 Családbarát jegyárak megtartása
 Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel közösen értékesítjük a
Bakony-Balaton múzeumi bérletet: LDM, Bakonyi Ház, Tűztorony, Baláca
 Kombinált jegyek kialakítása
o Tűztorony – Hősök Kapuja
o Tűztorony- Hősök Kapuja – Laczkó Dezső Múzeum
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o Tűztorony – Hősök Kapuja – Laczkó Dezső Múzeum
Kiemelt együttműködések
 Közösségi szolgálat az iskolákkal – 4 iskola
 Együttműködés a Veszprémi Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel
o minden információnk eljut a turistákhoz
o veszpréminfo.hu
 Együttműködés a Bakony-Balaton Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel
A Bakony-Balaton múzeumi bérlet kapcsán szoros a két intézmény közötti
együttműködés. Emellett a TDM térítésmentesen teríti szóróanyagainkat a régióban.
 Veszpremiprogramiroda.hu
 HARIBO Magyarország Kft.
 Szoros együttműködés a Művészetek Házával – Múzeumok Éjszakája
 Együttműködés: Művészetek Háza, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény,
Szaléziánum,
 Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
 MAG Társaskör
 Tiszafa fafaragó műhely
 Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub
 Nyugdíjas idegenvezetők klubja
 Kis-Bakony Táncegyüttes, Veszprém
 Városi Művelődési Központ, Veszprém
 Veszprémi Cserháti Kulturális Társas Kör, Veszprém
 Jeruzsálemhegyi Baráti Kör, Veszprém
 Részvétel a MOKK Múzeumok Mindenkinek Program koordinátori hálózatában
 Médiatámogatók: Napló, VTV, Klubrádió, Méz Rádió, vehir.hu, Veszprémi 7 Nap
 Pannon Egyetem turizmus tanszék, gazdaságtudományok tanszék
 Veszprém Turisztikai Egyesület és tagok (50 intézmény, kulturális, szállásadó,
vendéglátó)
A múzeum turisztikai kiadványokban történő megjelenése
 Útitárs
 Balatoninfo
 Múzeum a' la Carte
 Fidelio (MúzÉj, MŐF. kapcsán)
 Magyarország Múzeumai, Képtárai és Emlékparkjai
 Örökség Kultúrpolitikai Intézet
 Indulhatunk
 Mozaik Múzeumtúra
 Turam.hu
d) Az épületen belüli információs eszközök
Folyamatosan frissítjük az aktuális információkat. Tájékoztató feliratok, plakátok segítik az
eligazodást.
e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó
A Laczkó Dezső Múzeum múzeumi boltja és ruhatár jelenleg nem felel meg a funkciójának.
A tervek szerint 2015-ben megtörténik a bolt felújítása.
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A „pénztár-porta” szintén nem megfelelő a funkciójának, nem biztonságos a vagyontárgyak
és kulcsok őrzése. Továbbá kevés a tájékoztatásra használható felület (pl.: aktuális kiállítások,
jegyárak feltüntetése szemmagasságban).
A Hősök Kapuja Látogatóközpont rendelkezik új, modern múzeumi bolttal, amely széles
árukínálatával kielégíti a várba érkező turisták igényeit.
f) Az akadálymentesítés helyzete
Anyagi források hiányában a Laczkó Dezső Múzeumban nincs rá lehetőség.
A Török Ignác utca 5. épület fejlesztése (Tanulmányi raktár kialakítása) az akadálymentesítés
előírásainak megfelelően történt (kivéve hallássérülteket segítő eszközök): lift, vezetősávok,
mozgáskorlátozott WC.
A Hősök Kapuja Látogatóközpont WC-jében kialakításra került fogyatékkal élők számára
használható mellékhelyiség, de a kiállítótérbe fogyatékkal élők (a sok lépcső miatt) csak
fizikai segítséggel juthatnak be.
g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban
A Laczkó Dezső Múzeumban technikai kialakításra nincs lehetőség. A teremőrök
közreműködésével tudjuk őket fogadni.
h) Kiállítások:
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
2013. tény
2014. terv
2014. tény
Szellem …a tárgyban, …a
2614
2650
3638
helyben, …a képben.
Látványkönyvtár és Tudástár
2614
2650
3638
Emlékező terek – helyek
n.a.
16000
22241
emlékezete (Hősök kapuja és
Tűztorony)
Bakonyi Ház
2044
0
0
Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját
épületben):
Kiállítás címe
2013. tény
2014. terv
2014. tény
Veszprém szegről szegre I.
2137
200
222
Cserhát – Szentivánszeg
városrész-történeti kiállítás
Játékvilágok
0
1800
4796
Ácsolt fatornyok - védelmező
0
800
2567
templomok – erdélyi műveltség c.
kiállítás
Veszprémiek a világháborúban, a
0
1200
872
világháború Veszprémben
Tervezett: 2014. június 28.
Megnyitás: 2014. szeptember 30
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Lenin ligettől az Erzsébet sétányig
0
300
194
– rendszerváltás 25 éve
Tervezett: 2014. október 23.
Megnyitás: 2014. október 26.
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló
kiállítások látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
2013. tény
2014. terv
2014. tény
Nyitott Műhely
78
200
280
Megmentett örökség – Kincsek
0
1000
1164
Európa szívéből
Emberek aranyban
0
n.a.
2640
Az Alaptörvény illusztrációi
0
300
423
Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében
megvalósuló kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen):
Kiállítás címe
2013. tény
2014. terv
2014. tény
Születés – a gyermekáldás
0
300
1887
kultúrája (Zirc – Reguly a.
Múzeum)
Játékvilágok
0
300
1785
Pápa - Kékfestő Múzeum
Játékvilágok
0
n.a.
191
Budapest
i) Látogatottság:
Laczkó Dezső Múzeum (Tanulmányi raktárral)
Az adatokat
muzeális

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

2013. tény
2014. terv
18010
18500
1623
1700

2014. tény
25123
3550

3695

3800

6921

12692
5052
10

13000
5200
10

14652
9375
10

intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján
nyilvántartani.

Hősök Kapuja Látogatóközpont (Tűztorony és Hősök Kapuja)
Mutatók
Összes látogatószám
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető

2013. tény
2014. terv
14 631
16 000
7369
8000

2014. tény
22241
8441

6026

8086

6700
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kérjük a

ingyenes
Diák látogatók
Ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

1236
5184
35%

1300
5200
35%

5714
7792
35%

Bakonyi Ház
Mutatók
Összes látogatószám

ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
Diák látogatók
Ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

2013.
tény
2044

2014. terv

2014. tény

165

A Bakonyi
0
Ház tűzeset
miatt egyelőre
nem üzemel,
ezért nem
tudunk
látogatószámot
tervezni
Nincs adat
0

662

Nincs adat

0

1217
488
10%

Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat

0
0
0

6) Közművelődési tevékenység
Mutatók
Tárlatvezetések száma (alkalom)
Ebből szakvezetések száma
(alkalom)
Ebből tanulmánytári/látványtári
vezetések száma (alkalom) |
látogatószám (fő)
Ebből szolgáltatással
(rendezvényekkel) egybekötött
vezetések száma (alkalom)
Ebből idegen nyelvű vezetések
száma (alkalom)
Múzeumpedagógiai foglalkozások
száma (alkalom) | látogatószám (fő)
Diákok részére tartott egyéb
rendezvények száma (alkalom) |

2013. tény
28
22

32
22

10

240

2014. tény

2014. terv

11

44
23
250

13
260

6

7

8

1

2

0

127

2326

120

2200

8

388

4

200

23

138
2656
1
283

látogatószám (fő)
Egyéb közművelődési rendezvények
száma (alkalom)| látogatószám (fő)

114

5629

100

5500

107
4875

a) Az intézmény 2014-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának
teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja,
eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./,
költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok,
együttműködések/).
A múzeumpedagógiai tevékenység erősítése
A múzeumpedagógia segítségével a hozzánk látogatók, csoportok játékos formában
kerülhetnek kapcsolatba kiállításainkkal, múzeumunkkal, gyűjteményeinkkel. A
múzeumpedagógia magában foglal tárlatvezetést, műhely-foglalkozásokat, ismeretterjesztő
előadásokat, múzeumi órákat: élményalapú tanórákat. Célja, hogy kézzelfoghatóvá,
élményszerűvé tegye az iskolákban tanultakat, résztvevői kipróbálhassanak olyan
tevékenységeket, amelyekről ez idáig csak olvasni volt lehetőségük. Ezzel együtt elsajátítják
azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik, hogy kiállításainkat akár
most, vagy majdan felnőttként önállóan élvezzék és megértsék.











az új honlapon rendkívül látványosan és felhasználóbarát módon jelennek meg a
múzeumpedagógia órák
a városi (és a város környéki) aktív kapcsolatunk van
a KLIK értekezletein tájékoztatjuk az iskolaigazgatókat a lehetőségekről
a MŐF keretén megrendeztük a tanárok éjszakáját
sikeresen üzemeltetjük a múzeumpedagógiai bérletet
megrendeztük a holokauszt témanapot
múzeumpedagógiai foglalkozásokat a kiállításokhoz kapcsoljuk
megrendeztük a német nemzetiségi témanapot
megrendeztük a húsvéti témanap a megye iskoláiban – külső helyszíneken
a múzeumpedagógiai órák és a múzeumba látogató diákok száma növekszik az alábbi
tevékenységek következményeként:
o Bérletrendszer tovább építése
o 7 veszprémi és környékbeli iskola élt az „Ötször a múzeumban” illetve a
„Tízszer a múzeumban” bérletek kínálta lehetőségekkel
o Több pedagógus is igénybe vette az „Egyet ingyen” bérletünket.
o A városi nyári táborokban résztvevő diákok közül számosan látogattak el a
múzeumba. Augusztus végéig 15 csoport, ebből 8 Balácán, 7 a LDM-ben.

Közösségi szolgálat
Sikeresen bővítettük a múzeum közoktatási intézményekkel való együttműködését. Több
intézménnyel, köztük az Öveges Szakközépiskolával, a Vetési Albert Gimnáziummal is
együttműködési megállapodás aláírására került sor. Továbbá a korábban kötött
megállapodás jegyében számos diák érkezett hozzánk az Ipari Szakközépiskolából és a
Lovassy László Gimnáziumból is a félév során közösségi szolgálatra. A hozzánk érkező
diákok a múzeum marketingtevékenységét, a rendezvények zavartalan lebonyolítását
segítették.
Kulturális, közművelődési, közösségi térként, helyszínként való megjelenés
 Nemezkészítő kézműves szakkör
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Tiszafa fafaragó műhely
Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub
Nyugdíjas idegenvezetők klubja

Állami és MOKK feladatok ellátása:
 szaktanácsadás - megyei múzeumi közművelődési koordinátor bevonásával
múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében – 8 alkalommal
 módszertani műhelygyakorlat múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység
témakörében – 3 alkalommal
Kiemelt közművelődési rendezvények
 Magyar Kultúra Napja
 Múzeumok Őszi Fesztiválja (Utazó múzeum, Tanárok éjszakája, kötetbemutató,
Tárgydoktor rendel, Rendszerváltás Veszprémben – előadás és kerekasztalbeszélgetés, Régészeti konferencia)
 Múzeumi Szabadegyetem – 10 előadás
 Veszprémi Múzeumegylet – 9 előadás
 Ez a mi ünnepünk – március 15. a Múzeumban
 Húsvéti témanapok a Laczkó Dezső Múzeumban
 Erdélyi napok – előadás
 Gizella-napok – előadás
 Hősök Napja - előadás
 Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról.
 Múzeumok éjszakája
 Kulturális Örökség Napjai – előadás
 Megyei múzeumpedagógiai szakmai nap
 Múzeumpedagógia képzés a Magyar Cserkészszövetség tanárainak
 Adventi kalandok a múzeumban
 A múzeumban működő szakkörök: fafaragó műhely, nemezkészítő szakkör
 Szent Mihály Nap a múzeumban
 Augusztus 20. a múzeumban
A Laczkó Dezső Múzeum részletes 2014-es rendezvény naptára a MELLÉKLETBEN
megtalálható.
Célcsoportok:
Veszprémi, Veszprém megyei lakosság: 25–40 éves, 40–65 éves, nyugdíjas korosztályok,
családok, veszprémi, megyei középiskolás és általános iskolás diákok, pedagógusok,
Veszprémben tanuló egyetemisták, Veszprémbe, Bakonyba, Balatonhoz és a Balatonfelvidékre látogató magyar és külföldi turisták.
Kiemelt célcsoport: családok, diákok
A célcsoportok megszólításának stratégiáját, a megvalósítás módjait lásd a mellékelt
táblázatban.
A látogatószám növeléséhez kapcsolódó marketing tevékenység
Kommunikáció:
ATL kommunikáció
Sajtókommunikáció
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A kapcsolat a helyi sajtóval jó, rendezvényeinkről beszámolnak, országos
médiumokban is egyre többet jelenünk meg.
Több múzeumi city light plakát is kikerült a városba
Jutai út – Budapest út aluljáróban állandó múzeumi plakát
Kossuth utca és belváros területén állandó „plakát-jelenlét”

BTL kommunikáció
Public Relations
◦ Erős közönségkapcsolat
◦ Saját honlap – megújult 5989 oldalmegtekintés 2014. októbertől
▪ Múzeumi honlapra cikkek írása kiállításokról, rendezvényekről, ügyfélbarát
szolgáltatások kialakítása, frissítése (pl. múzeumpedagógiai adatbázis)
◦ Facebook – folyamatosan karbantartva, fejlődik – 885 kedvelő
◦ Advertorial cikkek megjelenése a sajtóban
◦ Szakcikkek megjelenése
◦ Események – kiállításmegnyitók
◦ Egyéb internetes megjelenések: infoveszprem.hu, programturizmus.hu,
utitarskartya.hu, est.hu, port.hu, , napibalaton.hu, veszpremiprogramiroda.hu,
balatontipp.hu
 Bemutatók
◦ múzeumpedagógiai nyílt nap
◦ szakmai, mecénás nap
 Direkt Marketing /DM/
◦ múzeumi hírlevél minden rendezvényünkről, eseményünkről, hírünkről


Adatbázis építés:
 Iskolák, balatoni szállások, hírlevél, Veszprém megyei településújságok, összes országos
és megyei múzeum, LDM ex dolgozók, Veszprém VIP, Veszprém megye (képviselők,
alelnök stb.) VIP, Veszprémi szállásadók, TDM-tagok, Veszprémi Turisztikai Egyesület,
szórólap- és plakátterjesztési listák
EGYÉB, a fentiekben nem szereplő FELADATOK a közönségkapcsolati osztályon
 Pályázatfigyelés és pályázati anyagok összeállítása
 TÁMOP-pályázati projekt menedzsment
 Szakmai közreműködés TÁMOP-pályázatban
 Megyei múzeumi koordinátori tevékenység
Személyi feltételek:
Múzeumi menedzsment: igazgató, igazgatóhelyettes, tudományos titkár, osztályvezetők
Muzeológusok: régészek, történészek, néprajzosok, művészettörténész, irodalmi muzeológus
Szak- és fenntartási alkalmazottak: kiállításrendezők, fotós, kiadványszerkesztő,
rendszergazda, restaurátorok, pénz- és munkaügyi munkatársak
Frontszemélyzet: kommunikációs szakember, kulturális menedzser, múzeumpedagógus,
teremőr, pénztáros, gépkocsivezető-gondnok, takarító
Önkéntesek, szakmai gyakorlatosok bevonása
A múzeum életében fontos szerepet kapnak az önkéntesek, és közösségi szolgálatos diákok,
akik teremőri feladatokat látnak el, a rendezvényeken kisegítő szerepet kapnak, esetleg
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szórólapterjesztést is vállalnak, 2014-ban 46 diák 270 óra közösségi munkát végzett a
múzeumban.
b) Közművelődési programok bevételei (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.)
Mutatók
Jegyár-bevétel
Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai
programok bevétele

2013. tény
4.940.000
520.000

2014. terv
7.940.000
550.000

2014. tény
7.883.000
693.000

7) Pályázati tevékenység
a) Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete
Megjegyzés:
A táblázat tartalmazza mindazon pályázatokat, amelyek 2013-ban már megvalósultak, de
szakmai és pénzügyi zárásuk 2014-ben történt meg. Ugyancsak tartalmazza a 2013-ban
benyújtott és 2014-ben megvalósult pályázatokat. Ezek nagy része megvalósult, szakmai- és
pénzügyi elszámolásuk megtörtént, valamint a még folyamatban levő, illetve elutasított
pályázatokat.
Hazai pályázatok megnevezése
Nemzeti Kulturális Alap
Múzeumok éjszakája
megrendezésére a Laczkó Dezső
Múzeumban
Helytörténeti jelentőségű és
elektrotechnikai tárgyak
vásárlására
A Múzeum kortárs fotóművészeti
gyűjteményének gyarapítása
Benkő Imre, Somogyi Márk és
Szelényi Károly fotóművészek
alkotásainak megvásárlásával
A Laczkó Dezső Múzeum
üvegművészeti gyűjteményének
gyarapítására Gáspár György
üvegművész alkotásának
megvásárlására
Emléktábla állítására Éri István
régész, történész, muzeológus 85.
évfordulója alkalmából
Laczkó Dezső Múzeum
közleményei 28/2014
megjelentetésére
Vallásos kultúra és életmód a

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Felelős

Eredmény

300 000

200 000

Benkő
Gabriella

Megvalósult,
lezárt

400 000

300 000

Kákonyi
Anna

Megvalósult,
lezárt

656 000

400 000

Dohnál
Szonja

Megvalósult,
lezárt

1 500 000

1 000 00

Dohnál
Szonja

Folyamatban

600 000

600 000

Dr.
Limbacher
Gábor

Megvalósult,
lezárt

1.050.000

450.000

S. dr. Perémi
Ágota

Megvalósult,
lezárt

1.000.000

600.000

Dr.

Megvalósult,
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Kárpát-medencében című
konferencia megrendezése
Veszprém szegről szegre I.
Cserhát Várostörténeti időszaki
kiállítás megrendezésére és a
kapcsolódó kiadványokra,
pedagógiai programokra
Öltöztetős ábrázolások a vallási
életből c. országos gyűjteményi
katalógus megvalósítására

988320

2.200.000

Limbacher
Gábor,
Nagyné
Horák Anna
450000 Kákonyi
Anna

1.600.000

Élet a játék – Játék az élet c.
5.056.971
2.000.000
vándorkiállítás megvalósítására,
valamint kapcsolódó kiadványra
és múzeumpedagógiai programra
Vallási kultúra és Életmód a
800000
500000
Kárpát-medencében –
tanulmánykötet a 90 esztendős
Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére
című konferenciakötet
megjelenítésére
A Laczkó Dezső Múzeum
571500
400000
szakrális gyűjteménye című
katalógus kéziratának szakmai
előkészítése
Állományvédelmi műhelyek
457899
250000
tevékenységéhez szükséges
szakmai anyagok és eszközök
beszerzésére
A Laczkó Dezső Múzeum
794700
600000
Fémrestaurátor – Műhelyének
felszerelésére
A Veszprémi Laczkó Dezső
1499448
1000000
Múzeum Új arculatának
kialakítására és megjelenítésére
(Új honlap készítése, kiadványok,
kommunikációs eszközök
elkészítése)
A Laczkó Dezső Múzeum
300000
100000
Szakkönyvtárának gyarapítására
A Rendszerváltás negyedszázada
– Rendszerváltozás és Veszprém
megye címmel időszaki kiállítás
megrendezésére

2 696 910

1 000 000
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lezárt

Megvalósult,
lezárt

Mészáros
Vera

Elnyert összeg
fenntartó
váltás során
„eltűnt”,
múzeum
visszafizetésre
kötelezett!
Megvalósult,
lezárt

dr. Pilipko
Erzsébet

Megvalósult,
lezárt

Dr. Pilipkó
Erzsébet

Megvalósult,
lezárt

Farkas Attila

Megvalósult,
lezárt

Egervári
Márta, Farkas
Attila
Szaksz
Balázs

Megvalósult,
lezárt

Molnárné
Liszi
Erzsébet
Molnár Jenő
Friedl Dóra

Megvalósult,
lezárt

Dr.
Limbacher
Gábor

Megvalósult,
lezárt

Megvalósult,
hasznosítás
folyamatban

Magyarság és Kárpát-medence
870 100
munka című könyv kiadására. Az
I. bécsi döntés nemzetközi
konferencia tanulmányai.
Imádkozzék édes hazánkért! című 1 275 000
könyv kiadására (Laczkó Dezső
piarista házfőnökhöz, a
Veszprém vármegyei Múzeum
Igazgatójához írt levelek

500 000

Molnár Jenő

Folyamatban

700 000

Rainer Pál

A tulipántól a rozettáig. A
Bakony és a Balaton-felvidék
népművészetének motívumai
című kiállítás és a hozzá
kapcsolódó Motívum-Tár
rendezvény
Költészet napja

2.000.000

500.000

Mészáros
Vera

Folyamatban,
Veszprém
MJV EVCE
Bizottság és
LDM által is
támogatott
Folyamatban

628.000

300.000

dr. Pilipko
Erzsébet

Folyamatban

Szent Bálint ( Valentin ) napi
irodalmi rendezvény programjára
Veszprém megyei fehér hímzéses
babakelengye, pólyák, horgolt
ingecskék és sapkák
megvásárlására Győry Endréné
magángyűjteményéből
A Laczkó Dezső Múzeumban
országos jelentőségű céhtörténeti
gyűjtemény található – a
különleges jelentőségű és kötésű
dokumentumok restaurálására
A Felsőörsön rekedt
műtárgyállomány tárolási
körülményeinek javítására

290.000

0

Elutasított

273.000

0

Elutasított

399.000

0

Elutasított

960.000

0

Elutasított

Szent Iván ünnepének alkalmából
népművészeti nagy rendezvény
megvalósítására, valamint népi játék
kiállítás megrendezésére

1.400.000

0

Elutasított

Szent Mihály – napi folklór
fesztivál megrendezésére

1.610.000

0

Elutasított

Somogyi Márk fotóművész
Mintatermészet című időszaki
fotóművészeti kiállítása
megrendezésére és katalógusa
elkészítésére

2.470.722

0

Elutasított

Egyéb pályázatok, támogatások
Miniszterelnökségi keretből: A
Holokauszt témanap
megrendezésére
EVCE

300.000

0
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Király
András
Molnár Jenő
Rainer Pál

Megvalósult,
elszámolás
fázisában
Megvalósult

Az I. világháború kitörésének
100. évfordulójára emlékkiállítás

Baláca konferencia megrendezése

ALFA_9/2014.(II.3)EMMI
rendelet szerint előkészületi
szakasz

500.000

5.500.000

5.000.000

Veszprém MJV támogatása:
-március 15-i megemlékezés
120.000
augusztus 20-i rendezvény
250.000
MÖF_Szabadtéri Néprajzi
90.000
Múzeum_Múzeumok Őszi
Fesztiválja
Német nemzetiségi témanap Nívó
díjra felterjesztése

Művészeti Alap: Éltető alkotás –
alkotó élet. Veszely Jelena 97
évesen készülő szobrai a Laczkó
Dezső Múzeum Képzőművészeti
Gyűjteménye számára
Új Magyarország Fejlesztési
Tervhez vagy Új Széchenyi
Tervhez kapcsolódó pályázatok
megnevezése
TÁMOP3.2.1212/120120002
Virtualitás és többnyelvűség a
megújuló múzeumpedagógiában

120.000
250.000
90.000

1.054.000

0

LDM
Alapítvány
támogatásával
és Veszprém
MJV EVCE
Bizottság
támogatásával,
lezárt
Csirke
Megvalósult
Orsolya
Nemesvámos
Önkormányzat
támogatásával,
lezárt
Veszprém
Bakonyi ház
MJV és LDM fűtésének
helyreállítása,
megvalósult
Megvalósultak
Benkő
Gabriella

Megvalósult,
lezárt

Mészáros
Vera,
Schleicher
Vera, Király
András,
Trexler Judit
Dohnál
Szonja, Dr.
Limbacher
Gábor

Nívó díj
nyertes

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

29.988.850

29.637.520 Egervári
Márta

Elutasított

Felelős

Folyamatban

Fenntartási szakban levő
pályázatok
TÁMOP 3.2.11/10 Kézfogás. A

Csirke
Orsolya,
Király

balácai római kori villagazdaság
iskolabarát program fejlesztése
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MNM-al
közös

Iuvenalia (iskoláknak)és
Látogassuk meg Corneliust!
(óvodásoknak)
TÁMOP 3.2.8./10/B - 2010-0013

András

14.700.000

14.700.000 S. dr. Perémi
Ágota

34.502.000

34.502.000 Király
András

18.800.000

17.394.300 Kákonyi
Anna

24.975.624

24.866.912 Liszi
Erzsébet

99.386.459

99.386.459 Schleicher
Vera

38.862.263

38.862.263 Schleicher
Vera

Pályázott
összeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

VESZPRÉM MEGYE ÉVEZREDEI
A Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményeire
és kiállításaira épülő új múzeumpedagógiai
és közművelődési program

TÁMOP 3.2.11/10 Tanító múzeum –
a Laczkó Dezső Múzeum iskolabarát
programkínálatának fejlesztése
TÁMOP 3.2.11/10 Balatoni
kalandtúrák. Környezetvédelmi,
helytörténeti, népismereti nevelés a
múzeumban.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0130
Történelmi, irodalmi, néprajzi értékeink
nyomában
TIOP 1.2.2 -09 – 30. Múzeumok
iskolabarát fejlesztése és oktatásiképzési szerepének infrastrukturális
erősítése. Az LDM tanulmányi
raktárának kialakítása

TIOP 1.2.2.-08/1-2010-0003
A Lackó Dezső Múzeum oktatóterme

Egyéb, nem hazai forrásokra
épülő pályázatok megnevezése

Felelős

8) Kommunikációs tevékenység
Mutatók
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)

2013.
tény
58
56

2014. terv

2014. tény

58
56

55
52

237

240

173

Nem
mérhető
10

Nem
mérhető
10

Nem
mérhető
1

Az írott sajtó megjelenés csökkent 2014-ben, viszont a látogatottsági adatok emelkedése
azt bizonyítja, hogy a múzeum sajtókommunikációs tevékenysége hatékonyabb volt, mint
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2013-ban. Ehhez hozzájárul az is, hogy a szokások megváltozásaként az interneten való
tájékozódás és a hírlevél-olvasás előtérbe kerül a célközönségünknél. Hírleveleink
segítségével, valamint honlapunkon és facebook oldalunkon számos érdeklődőt érünk el.
9) A megyei hatókörű városi múzeumok számára megítélt állami támogatás
szakmai felhasználása
A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott
támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 6. § (2)
bekezdése alapján az 5. § (3) bekezdésében szereplő támogatásrész felhasználására
vonatkozó szakmai beszámoló és a felhasználással kapcsolatos tapasztalatok
Az állami támogatást terv szerint használtuk fel. A dologi kiadások esetében, különösen
az állami tulajdonban levő műtárgyak vonatkozásában, a megelőző műtárgyvédelemre
fordítottunk nagyobb figyelmet, amit több közt jól jelez a tisztított, konzervált tárgyaknak
a tervezetnél háromszor nagyobb darabszáma (vegyszer és alapanyag költségek). Az
állami támogatásnak köszönhetően (pályázati vagy más szponzori támogatás mellett) a
kiállítások szakmai programjait is sikerült megvalósítani.
Folyattuk az elektronikus nyilvántartáshoz szükséges feltételek kialakítását. Kidolgoztuk
és a múzeummal szerződésben levő MONARI nyilvántartó rendszer megalkotójával
közösen megvalósítottuk azokat a fejlesztéseket, amelyek a különböző gyűjteményi
egységek digitális nyilvántartását segítik, előkészítve a nyilvántartó program auditálását
is.
Az állami feladatok ellátásában különösen is jól teljesítettek a megyei múzeumi
közművelődési koordinátor, múzeumpedagógus, közönségkapcsolati munkatársak
(részletes ismertetés feljebb), valamint az állományvédelmi feladatokat ellátó
munkatársak. Az általuk teljesített feladatokat lejjebb ismertetjük, értékeljük. Mindazok
ellenére, hogy az EMMI rendeletben meghatározott megyei hatókörű állami feladatok
ellátása, különösen az állami tulajdonban levő műtárgyak esetében, nélkülözhetetlen,
összességében, illetve a költségvetés ismeretében, csak nehezen teljesíthető.
A megyei hatókörű városi múzeumok számára a 13/2013. EMMI rendelet által meghatározott
állományvédelmi feladatok ellátása:
a) szaktanácsadás legalább havonta egyszer,
b) módszertani műhelygyakorlat szervezése, módszertani műhely működtetése
restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval
egybekötve legalább évente kétszer,
c) a múzeum állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a megye
területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente kétszer.
Értékelés:
A megvalósításban részt vettek a feladatokkal megbízott szakmai munkatársai, MOKK
koordinátor, Közönségkapcsolati Osztály munkatársai, állományvédelmi felelősök. (2014.
szeptemberétől a feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében két állományvédelmi
felelőse van a múzeumnak.)
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1. Megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység körében tíz esetben adott
szakmai tanácsadást a múzeum állományvédelmi felelőse. Ezek között is különösen fontosnak
tartjuk, hogy a zirci Reguly Antal Múzeum Látványraktárának létrehozás, építés előtt, illetve
a folyamat során tanácsokat adhattunk az anyag megfelelő bemutatására.
2014. év folyamán szakáganként 14 esetben nyújtottak a kollégák szaktanácsokat Veszprém
megye különböző múzeumaiban, kiállítóhelyein a gyűjtemények megfelelő kiállítása,
gyarapítása, nyilvántartása, digitalizálása, illetve üzemeltetés területén. Egy-egy esetben ezek
megvalósulását nyomon lehetett követni, ellenőrizni.
Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében nyolc alkalommal tartottak
tájékoztatót, adtak tanácsot elsősorban a megyei MOKK koordinátor, valamint a
közönségkapcsolati munkatársak. Ennek részletes bemutatása a közönségkapcsolati
tevékenységgel kapcsolatos részben található.
2. Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely területen két egész napos előadással
összekapcsolt foglalkozást, gyakorlatot tartottak a kollégák. Megelőző műtárgy-.
állományvédelmi foglalkozásokon idén az újkori fémek és a fa tárgyak állagvédelme és
kezelése témáját dolgozták fel. Az két alkalomról (Időpontok 2014. október 27. és 2014.
december 08.) e-mailben értesítettük a Veszprém megyében működő, állami vagyont kezelő
gyűjtemények üzemeltetőit, valamint a múzeum honlapján is közzétettük az eseményt. Ennek
ellenére csekély számú érdeklődő jelent meg az eseményen.
Az újkor fémtárgyak témájában a résztvevők előadását hallgattak meg. A múzeum tanulmányi
raktárában a raktározás során kialakítandó műtárgykörnyezetről, a helyes tárolási
módozatokról és csomagolóanyagokról esett szó. Az fémtárgyak restaurálásakor alkalmazott
eljárások bemutatása után a hallgatók megismerkedhettek a gyakorlatban is azokkal a
kezelőanyagokkal és módszerekkel, melyekkel az újkori fémtárgyak megóvhatóak a további
romlástól. A tájékoztatás hangsúlyozottan kitért azokra a helyzetekre, amikor szakemberre
kell bízni a tárgyak kezelését.
A faanyagok témájában a megjelent érdeklődők megismerkedhettek a gyűjteményekben
leggyakrabban előforduló fafajtákkal és jellegzetességeikkel. Meghallgathatták a fa alapú
műtárgyak környezeti károsítóiról és a helytelen tárolási és kiállítási körülményekről szóló
előadást. Gyakorlat közben sajátíthatták el az alapvető tisztítási és konzerválási eljárásokat. A
múzeum raktárának bejárása során a felmerülő problémákra és kérdésekre kaptak választ a
résztvevők. A módszertani nap hasznos és fontos ismereteket nyújtott a hallgatóságnak.
Sikeres volt a Játék világok kiállításhoz kapcsolódó szakmai nap, valamint a RAK-TÁRLAT-ban (Látványraktár) megrendezett előadásokkal bővített műhelygyakorlat a nép
iparművészek számára. Az év során négy múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
műhelygyakorlatot tartottak a kollégák, amelyek közül különösen a „Tanárok éjszakája”
(Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében) rendezvénynek volt nagyon jó visszhangja és a 2015.
évben mindenféleképpen újra megrendezzük.
3. Tízhét alkalommal került sor Veszprém megye területén található múzeumok és
kiállítóhelyek szakfelügyeletére, amelyen nem csak az állományvédelmi felelős, hanem az
adott, kiállított műtárgyak szakterületének felügyelője is jelen volt. A kiszállásokról
fényképekkel ellátott jelentések készültek. Sajnos a kép nagyon vegyes. Több esetben kiváló
körülményeket lehetett dokumentálni, de ezek száma csekély. Más esetekben kisebb-nagyobb,
de könnyen orvosolható hiányosságokat tapasztaltak a felügyelők, míg jó pár extrém esettel is
találkozta. (Példaképpen említhető az egeraljai helytörténeti múzeum, ahonnan végül is az
EMMI határozata értelmében a bezárás óta erősen sérült, penészes, szuvas műtárgyainkat el
kellett szállítani, a kiállítóhely működését visszavonták.) A szakfelügyeletek során
ellenőrizték a kiállítóhely működésének egyéb feltételeit is. (Működési engedély, személyi
feltételek, eszközök, leltárkönyvek stb.) Ugyanakkor feltűnő volt, hogy a kollégák által
leadott jelentések végül is csupán a múzeum Adattárába kerültek. Ezek még az érintett
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fenntartókhoz sem jutottak el. Éppen ezért 2015 elején, áttekintve a teljes anyagot, intézkedési
tervet dolgoztunk ki a helyzet megoldására, amely magába foglalja a fenntartók értesítését,
bevonását a problémák megoldásába, szaktanácsadás, a folyamatok ellenőrzése, illetve
végesetben javaslat tétel a kiállítóhely bezárására. Ennek eredményeiről a 2015. évi
jelentésben tudunk majd beszámolni.

SZAKTANÁCSADÁS
a) megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység körében
Dátum

1
2
3

Szaktanácsadást
igénybevevő
intézmény/ek
2014. 03.13. Reguly Antal
Múzeum, Zirc
2014.05.05. Reguly Antal
Múzeum, Zirc
2014.06.18. Reguly Antal
Múzeum, Zirc

4

2014.06.21.

Reguly Antal
Múzeum, Zirc

5

2014.03.12.

Thury Vár,
Várpalota

6

2014.06.24.

Tájház, Paloznak

7

2014.07.15.

8

2014.07.23.

9

2014.04.11.

10

2014.06.24.

Boldog Gizella
Főegyházmegyei
Gyűjtemény,
Veszprém
Boldog Gizella
Főegyházmegyei
Gyűjtemény,
Veszprém
Egry József
Emlékmúzeum,
Badacsony
Balatonfüred,
Borászati
Gyűjtemény

Téma

Szaktanácsadó neve,
beosztása

Látványraktár
kialakítása
Látványraktár
kialakítása
Ideális
csomagolóanyagok
a grafikai
gyűjtemény
számára
Néprajzi gyapjúés fatárgyak
kezelése
Ideális
műtárgykörnyezet
kialakítása
Penészfertőzés
megszűntetése

Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős
Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős
Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős

Ideális
műtárgykörnyezet
kialakítása

Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős

Magas
páratartalom
csökkentésének
lehetőségei
Ideális
műtárgykörnyezet
kialakítása
Ideális
műtárgykörnyezet
kialakítása

Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős
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Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős
Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős
Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős

Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős
Ludvai Zsuzsanna
állományvédelmi felelős

b) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási,
különösen digitalizálási tevékenység körében
Dátum

Szaktanácsadást
igénybevevő
intézmény/ek

Téma

Szaktanácsadó neve,
beosztása

1

2014-04-23 Egry József
Emlékmúzeum

Gyűjteménykezelési és Dohnál Szonja
kiállítási
muzeológus
szaktanácsadás

2

2014-04-25 Ajka Városi Múzeum

Gyűjteménygyarapítási, Dohnál Szonja,
kiállítási
Kákonyi Anna
szaktanácsadás,
muzeológusok
pályázati
segítségnyújtás

3

2014-04-16 Csopak Önkormányzat Szaktanácsadás
Schleicher Vera,
gyűjtemény és kiállítás Mészáros Veronika
létesítése tárgyában
muzeológusok

4

2014-06-06 Bakonynána
Önkormányzat

Tájház
Kákonyi Anna
gyűjteménykezelésével, muzeológus
üzemeltetésével
kapcsolatos
szaktanácsadás

5

2014-03-14 Balatonfüred Városi
Múzeum

Nyilvántartással
kapcsolatos
szaktanácsadás
(helytörténeti gy.)

6

2014-07-11 Reguly Antal Múzeum Nyilvántartással
és Népművészeti
kapcsolatos
Alkotóház
szaktanácsadás
(képzőművészeti gy.)

Dohnál Szonja
muzeológus

7

2014-05-07 Alsóörs
Önkormányzat

Helytörténeti
gyűjtemény és tájház
létesítésével
kapcsolatos
szaktanácsadás,
pályázati
segítségnyújtás

Schleicher Vera
muzeológus

8

2014-08-06 Ajka Városi Múzeum

Gyűjteménygyarapítási, Dohnál Szonja,
kiállítási
Kákonyi Anna
szaktanácsadás,
muzeológusok
pályázati
segítségnyújtás
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Kákonyi Anna
muzeológus

9

2014-10-06 Egry József
Emlékmúzeum

Gyűjteménykezelési és Dohnál Szonja
kiállítási
muzeológus
szaktanácsadás

10

2014-10-10 Balatonfüred Városi
Múzeum

Segítségnyújtás
műtárgyak
meghatározásában

Rainer Pál
muzeológus

11

2014-01-16 Gyulafirátót
Önkormányzat

Szaktanácsadás
muzeális intézmény
üzemeletetése
tárgyában

Mészáros Veronika
muzeológus

12

2014-04-08 Reguly Antal Múzeum Szaktanácsadás
és Népművészeti
látványraktár
Alkotóház
üzemeltetése és
műtárgyraktározás
tárgyában

Mészáros Veronika
muzeológus

13

2014-06-11 Városlődi Német
Nemzetiségi Tájház

Mészáros Veronika
muzeológus

14

2014-10-27 Gróf Esterházy Károly Szaktanácsadás
Mészáros Veronika
Múzeum Pápa
nyilvántartási, digitális muzeológus
nyilvántartási és
digitalizálási témákban

Pályázati
szaktanácsadás

c) múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében
Dátum
2014. január
29

Szaktanácsadást
igénybevevő
intézmény/ek
Kékfestő
Múzeum, Pápa

Téma

Szaktanácsadó
neve, beosztása

SZÜLETÉS
kiállítás
múzeumpedagógiai
hasznosítása

Mészáros Veronika
néprajzos
muzeológus,
MOKK
koordinátor
Mészáros Veronika
néprajzos
muzeológus,
MOKK
koordinátor
Mészáros Veronika
néprajzos
muzeológus,
MOKK
koordinátor
Király András
múzeumpedagógus

2014. április
8.

Reguly Antal
Múzeum és
Népművészeti
Alkotóház, Zirc

SZÜLETÉS
kiállítás
múzeumpedagógiai
hasznosítása

2014. június
2.

Reguly Antal
Múzeum és
Népművészeti
Alkotóház, Zirc

ŐSZI fesztivál –
múzeumpedagógiai
szaktanácsadás

2014. július
2.

Balatoni Múzeum

Villa Romana
Baláca
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2014. június
11.

Városlődi Német
Nemzetiségi
Tájház, Városlőd

2014.
augusztus
16.

Művelődési Ház,
Alsóörs

2014.
augusztus
26.

Eötvös Lóránd
Tudományegyete
m

2014.
október 13.

múzeumpedagógiai
hasznosítása
A Városlődi Német
Nemzetiségi
Tájház
hasznosítása
Népi iparművészeti
programok,
rendezvények

Villa Romana
Baláca
múzeumpedagógiai
hasznosítása
A
veszprémi A Laczkó Dezső
tankerületi
Múzeum
általános
és kínálatának
középiskolái
múzeumpedagógiai
hasznosítása és
közönségkapcsolati
tevékenysége az
iskolák
elvárásainak
tükrében - A
veszprémi
tankerületi
igazgatói
értekezleten

(LDM)
Mészáros Veronika
néprajzos
muzeológus,
MOKK
koordinátor
Mészáros Veronika
néprajzos
muzeológus,
MOKK
koordinátor
Király András
múzeumpedagógus
(LDM)
Szaksz Balázs,
közönségkapcsolat
ok és marketing
osztályvezető

MÓDSZERTANI MŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI MŰHELY

Alka
lmak
1

2

a) megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység körében
Időpont
Helyszín, intézmény Téma
Szervező,
működtető
neve, beosztása
2014.10.27.
Laczkó Dezső
Újkori fémtárgyak Ludvai
Múzeum, Veszprém, állagmegóvása
Zsuzsanna,
Török Ignác u.7.
Farkas Attila
restaurátorok
2014.12.08.
Laczkó Dezső
Fatárgyak
Ludvai
Múzeum, Veszprém, állagmegóvása és
Zsuzsanna,
Török Ignác u.7.
kezelése
Farkas Attila
restaurátorok
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b) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási, különösen digitalizálási tevékenység körében
Alkalmak Időpont
Helyszín, intézmény Téma
Szervező,
működtető neve,
beosztása
1

2014-06-05 Laczkó Dezső
Múzeum

2

2014-06-11 Laczkó Dezső
Műhelygyakorlat:
Múzeum Tanulmányi kutatási lehetőségek
raktára
népi iparművészek
számára

alkal
mak

Játékvilágok kiállítás
szakmai napja

Mészáros
Veronika
muzeológus
Mészáros
Veronika
muzeológus

c) múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenységek
Időpont
Helyszín,
Téma
Szervező, működtető
intézmény
neve, beosztása

1

2014.
június 11.

Városlődi Német
Nemzetiségi
Tájház

2

2014.
október 10.

Laczkó Dezső
Múzeum,
Veszprém

3

2014.
október 13.

Laczkó Dezső
Múzeum,
Veszprém

Német Nemzetiségi Schleicher Veronika
Múzeumpedagógiai muzeológus, a
Évzáró
néprajzi-történeti
osztály vezetője
(LDM)
Mészáros Veronika
muzeológus, MOKK
koordinátor (LDM)
Tanárok éjszakája
Mészáros Veronika
muzeológus, MOKK
koordinátor (LDM)
Szaksz Balázs,
közönségkapcsolatok
és marketing
osztályvezető
2014. évi
Mészáros Veronika
Múzeumpedagógiai muzeológus, MOKK
műhelygyakorlat
koordinátor (LDM)

BEJÁRÁSOK

Alk
alm
ak

a) megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység körében
Időpont
Helyszín, intézmény Téma
A feladatot
Megállapítás
elvégző neve, ok
beosztása
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Balatonfüred, Városi
Helytörténeti
Gyűjtemény
Balatonfüred, Jókai
Mór Emlékház

éves helyszíni
bejárás

2014. 06.24.

Paloznaki Tájház

éves helyszíni
bejárás

4

2014.06.24.

Tihany, Szabadtéri
Néprajzi Múzeum

éves helyszíni
bejárás

5

2014.04.11.

Badacsony, Egry
József Muzeális
Kiállítóhely

éves helyszíni
bejárás

6

2014.07.23.

Veszprém, Hősök
Kapuja

éves helyszíni
bejárás

7

2014.09.22.

Veszprém, Bakonyi
Ház

éves helyszíni
bejárás

8

2014.09.22

Veszprém, Laczkó
Dezső Múzeum

éves helyszíni
bejárás

9

2014.11.10.

Balatonkenesei
Tájház

éves helyszíni
bejárás

Farkas Attila
restaurátor,
dr. Regenye
Judit régész

10

2014.11.11.

Kővágóörs-Pálköve,
Bajcsy-Zsilinszky
Endre Emlékház

éves helyszíni
bejárás

Farkas Attila
restaurátor

1

2014. 06.24.

2

2014. 06.24.

3

éves helyszíni
bejárás
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Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor
Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor
Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor
Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor
Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor

Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor
Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor
Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor

igényes,
gondozott
igényes,
gondozott
gondozott

nagyobb
odafigyelést
igényelne
korszerűtlen
épület több
gondot okoz,
világítás
nem
megfelelő a
műtárgyakna
k
páratartalom
csökkentése
megoldandó
felújítás alatt
raktárak
bővítése
elengedhetet
len a
közeljövőbe
n
igényes,
gondozott.
A tárgyak
hiánytalanul
megvannak
és tárolási
körülményei
k mind
állományvéd
elmi, mind
biztonsági
szempontból
jónak
mondhatók
elhanyagolt

11

2014.11.12.

Szigliget, Tanítóház

éves helyszíni
bejárás

dr. Regenye
Judit régész

12

2014.11.18.

Ajkai Bányászati
Kiállítás

éves helyszíni
bejárás

13

2014.11.18.

Ajkai Helytörténeti
Kiállítás

éves helyszíni
bejárás

Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor
Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor,
dr. Regenye
Judit régész

14

2014.11.18.

Tüskevári
Helytörténeti
Kiállítóhely

éves helyszíni
bejárás
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Ludvai
Zsuzsanna
restaurátor,
dr. Regenye
Judit régész

Műtárgylistá
t kell
készíteni, a
kölcsönzési
listákat
kellett
összevetni a
kiállítási
tárgyakkal.
Új kiállítás,
jó
körülmények
között
gondozott

gondozott,
műtárgylista
pontosítása a
jövőre lejáró
kölcsönzési
szerződés
újrakötéséhe
z, valamint a
tablókon
elhelyezett
cseréptöredé
kek pontos
korhatározás
a és
rendezése
gondozott.
Feladat: a
már évekkel
ezelőtt lejárt
műtárgykölc
sönzési
szerződés
újrakötése
esetén a
fényképes
műtárgylista
elkészítéséhe
z vitrint kell
nyitni – ez
egyben a
takarítást is
szolgálja

15

2014.11.19.

Várpalota-Thúry vár

éves helyszíni
bejárás

Rainer Pál
történész

16

2014.11.20.

Veszprém, Szent
György-kápolna

éves helyszíni
bejárás

Dr. Regenye
Judit régész

17

2014.11.24.

Budapest, ELTE,
Ásványtár

éves helyszíni
bejárás

Dr. Regenye
Judit régész

Gondozott
kiállítás,
ugyanakkora
műtárgyak
szempontjáb
ól, a magas
páratartalom
miatt nem
túl alkalmas
helységek.
Kiállított
kőemlékek
azonosítása.
A
kőfaragvány
ok csak
részben
azonosítható
k leltári
szám
alapján, a
beépített
darabokon a
szám nem
látszik.
gondozott,
a lejárt
kölcsönzési
szerződés
előkészítése,
a
műtárgylista
pontosítása.

Megjegyzés:
Egeralja-Helytörténeti a kiállítóhelyet EMMI határozat értelmében bezárták. A gyűjteményi
anyagot a múzeum Felsőörsre szállította.

III)

Munkatervben nem szereplő többletfeladatok teljesítése

2014-ben a tervezett 5 db régészeti feltárás helyett (25.000 nm) 15 lelőhelyen végeztünk
feltárásokat, összesen 96.559 nm felületen. Ezek elsősorban a 8 sz. főút szélesítési
munkálataihoz kapcsolódtak. Ennek köszönhetően a régészeti feladatok ellátására szolgáló
bevételek is megnőttek. Ugyanakkor ennek eredményeképpen a gyarapodásunk is jelentősebb
volt az eredetileg tervezettnél.
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Célcsoportos kommunikációs terv Laczkó Dezső Múzeum 2014.
Potenciális látogatói célcsoportok megszólítása – kommunikációs terv
Célcsoport
Konkrét marketing eszközök
Veszprémi lakosok, akik érdeklődnek Múzeumi hírlevél
a múzeum, városuk történelme, a Direct mail
művészetek iránt
Szórólapok
Plakátok, city light plakátok
A múzeumi események meghirdetése
programajánló portálokon
Városi nyomtatott sajtó
Veszprémi televíziók: Veszprém Tv, Regina
Tv
Helyi rádió: Méz Rádió
Helyi internetes orgánumok: Veol.hu,
vehir.hu
Múzeumi honlap
Internetes közösségi portálok: facebook
Turisztikai kártya – együttműködések
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott
kiadványaiban
Vendégek, turisták, akik azért Szórólapok
érdeklődnek múzeum iránt, mert Megyei napilapokban és helyi lapokban
abban azt keresik, ami „máshol nincs” történő megjelenések.
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai: Veszprém Tv, Regina TV, Öböl
Tv
Médiatámogatóink magazinműsorainak
ajánlataiban
Internet pl. saját és osztálykirándulások
honlap
Rádióműsorok ajánlatai: pl. MÉZ Rádió,
Rádió 1; Lánchíd Rádió
Országos off-line média, országos on-line
média
Imázsplakátok, rendezvényplakátok
City light felületek
Idegenforgalmi információs táblák
Múzeumi honlap
A regionális és helyi Tourinform irodák
hagyományos
és
elektronikus
kiadványaiban
Regionális
és
helyi
programajánló
portálokon
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott
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Családok

Különleges értékélményre vágyók

Internethasználók, a múzeumi
gyűjtemény iránt érdeklődők, a
gyűjtemény egyes darabjait a neten
kereső laikusok és kutatók
Múzeumba nem járók csoportja

kiadványaiban
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Szórólapok
Plakátok, city light plakátok
A múzeumi események meghirdetése
programajánló portálokon
Városi nyomtatott sajtó
Veszprémi televíziók: Veszprém Tv, Regina
Tv
Helyi rádió: Méz Rádió
Helyi internetes orgánumok: Veol.hu,
vehir.hu
Országos off-line média
Országos on-line média
Múzeumi honlap
Internetes közösségi portálok: facebook
Turisztikai kártya – együttműködések
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott
kiadványaiban, internetes felületeiken
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő hirdetések
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai
Rádióműsorok ajánlatai
Imázs és rendezvényplakátok
Televíziós közszolgálati és kereskedelmi
csatornák.
Országos on-line és off line sajtó
Kulturális és szabadidős rendezvényeket
ajánló televíziós műsorok közszolgálati és
kereskedelmi csatornákon.
Hírlevél
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott és
internetes felületein
Elektronikus címlista
Weboldal
Banner
Múzeumi Hírlevél
Virtuális múzeumi oktatási pontok a
múzeumban
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő hirdetések
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai
Rádióműsorok ajánlatai
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Oktatási intézmények

TDM irodák

Kulturális intézmények

Egyesületek, civil szervezetek

Turisztikai, kulturális, vendéglátóipari
vállalkozások

Imázsplakátok
Rendezvényplakátok
Országos on-line és off line sajtó
Televíziós közszolgálati és kereskedelmi
csatornák
Rendezvény- és kiállításplakátok
Idegenforgalmi információs táblák
segítségével
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek hagyományos
és elektronikus kiadványaiban.
Múzeumi honlap
Direct Mail eszközökkel
Szaklapok
(pedagógiai
szaklapok)
segítségével
Címlista alapján elektronikus múzeumi
hírlevél
Szakmai portálok
Szórólapok
Plakátok
Múzempedagógiai bérlet
Múzeumi tanévnyitó
Múzeumi nyílt nap
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Szórólapok
Plakátok
Múzeumi honlap
Közös pályázatok
Turisztikai kártya
Közös kedvezményrendszer – pl. BakonyBalaton Kártya
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Közös pályázatok
Közös rendezvények
Közös jegyértékesítés
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Közös projektek
Közös pályázatok
Egyesületi működési helyszín a múzeum
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
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Szponzorok

Közös kedvezményrendszer
Múzeumi csomag a szállásadók részére
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Bérleti rendszer
Múzeumtámogatói nyílt nap
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Laczkó Dezső Múzeum
(8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Kiállítások és rendezvények
2014
Állandó kiállítások
Kiállítóhely
Laczkó
Dezső
Múzeum

Kiállítóhely
Állandó kiállítás címe
címe
Veszprém,
Szellem …a tárgyban, …a helyben, …a képben. Válogatás
Erzsébet sétány Veszprém megye kulturális örökségéből.
1.
Látványkönyvtár és tudástár

Tanulmányi Veszprém, Török RAK-TÁR-LAT
raktár
Ignác u. 5.
Hősök
Veszprém, Vár u. Emlékező terek – helyek emlékezete
Kapuja
2.
Látogatóköz
pont és
Tűztorony
Bakonyi Ház Veszprém,
TŰZESET MIATT ZÁRVA!!!
Erzsébet sétány
3.

Időszakos kiállítások 2014
2014. január 22. –
2014. augusztus 20.

Játékvilágok
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Rendező: Mészáros Veronika, Schleicher Veronika
2014. február 13. ‒ Házasság – család
2014. május 11.
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Rendező: Dr. Limbacher Gábor
2014. március 6. –
Az Alaptörvény illusztrációi kiállítás
2014. március 30.
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Rendező: Dr. Limbacher Gábor
2014. március 31. - Ácsolt fatornyok – védelmező templomok – erdélyi műveltség
2014. szeptember 30. Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
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Rendező: Dr. Limbacher Gábor
Emberek aranyban
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
2014. augusztus 5. - Megmentett örökség régészeti vándorkiállítás
2014. október 31.
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Rendező: S. dr. Perémi Ágota
2014. szeptember 30. Veszprémiek a világháborúban, a világháború Veszprémben
– 2015. november 10. Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
2014. április 3. 2014. június 31.

2014. október 26. –
2015. június 7.

Lenin ligettől az Erzsébet sétányig – rendszerváltás 25 éve
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

LDM kiállítások külsős helyszíneken
2014. április 30. –
Születés – kiállítás
2015. január 31.
Helyszín: Zirc – Reguly Antal Múzeum
Rendező: Mészáros Veronika
2014. augusztus 28. – Játékvilágok kiállítás
2014. november 17. Helyszín: Pápa – Kékfestő Múzeum
Rendező: Mészáros Veronika, Schleicher Veronika
2014. november 28. - Játékvilágok kiállítás
2015. január 30-ig
Helyszín: Széphárom Közösségi Tér, Budapest
Rendező: Mészáros Veronika, Schleicher Veronika

Nyilvános rendezvények 2014
január.14 .
(kedd)
16.30

Múzeumi Szabadegyetem 110 éves a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
Muzeológusként Veszprémtől Pápáig
Előadó: dr. László Péter muzeológus
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

január 22.
(kedd)
17 óra
január 28.

Játékvilágok kiállítás megnyitó
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Veszprémi Múzeumegylet
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(kedd)
16.30
február 11.
(kedd)
16:30

Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

február 22.
(szombat)
14-17 óra
február 25.
(kedd)
16.30
március 6.
(csütörtök)
15 óra
március 11.
(kedd)

Kézműves délután a Laczkó Dezső Múzeumban
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Múzeumi Szabadegyetem 110 éves a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
Múzeum a köznek. Találkozási pont a Múzeum
Előadó: Vidi Nándorné
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Veszprémi Múzeumegylet
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Az Alaptörvény illusztrációi kiállítás
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Múzeumi Szabadegyetem 110 éves a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

március 15. „Ez a mi ünnepünk” – Március 15. a múzeumban
(szombat) Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
10.00-13.00
március 15.
(szombat)
17 óra
március 25.
(kedd)
16.30

A Hősök Kapuja ünnepélyes megnyitója
Helyszín: Hősök Kapuja

március 26.
(szerda)
10 óra
március 31.
(hétfő)
10 óra

Kerényi Imre rendhagyó történelemórája az Alaptörvény kiállításban
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

április 3.
(csütörtök)
16.30
április 4.
(péntek)
15 óra

Emberek aranyban kiállításmegnyitó
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Veszprémi Múzeumegylet
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Ácsolt fatornyok- védelmező templomok- erdélyi műveltség
kiállításmegnyitó
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

S. Dr. Lackovits Emőke néprajzkutató szaktárlatvezetése az ÁCSOLT
FATORNYOK – VÉDELMEZŐ TEMPLOMOK – ERDÉLYI MŰVELTSÉG
című időszaki kiállításban
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
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április 4.
(péntek)
15.45

Koncz Pál restaurátor előadása zajlik a múzeum foglalkoztató termében
„Székelyföldi és szász erődtemplomok – útiképek Erdélyből”
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

április 15.
(kedd)
16.30

Múzeumi Szabadegyetem 110 éves a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
Előadó: Rainer Pál
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Április 2324.
14-17.00
Április 26.
14-17.00

Pannon várszínház TÁMOP foglalkozás
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

április 29.
(kedd)
16:30
Május 8.
(csütörtök)
16.30

Veszprémi Múzeumegylet
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

május 11.
(vasárnap)
13-16.00

Turisztikai évadnyitó rendezvény
Helyszín: Hősök Kapuja

Gizella királyné kultusza
Előadó: Rainer Pál történész muzeológus
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)
Szervező: Benkő Gabriella, Szaksz Balázs
GIZELLA NAPOK
Hadtörténeti családi vetélkedő
Helyszín: Hősök Kapuja

május 13.
(kedd)
16.30

Múzeumi Szabadegyetem 110 éves a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
A veszprémi múzeum 1093-tól 1949-ig
Előadó: Rainer Pál
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

május 16.
(péntek)
14 óra
május 18.
(vasárnap)

Múzeumi világnap - Éri István emléktábla-avató ünnepség
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Múzeumi világnap
Játék kiállítás rajzpályázat eredményhirdetés
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

május 20-23 Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében című konferencia
Helyszín: Veszprémi érsekségi Hittudományi Főiskola
május 25.
(vasárnap)
14 óra

Hősök Napja - Rainer Pál történész muzeológus „A veszprémi 31-es honvédek
nyomában a Kárpátokban és Galíciában” című előadása
Helyszín: Hősök Kapuja

május 27.

Veszprémi Múzeumegylet
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(kedd)
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
16.30
május 30-31. Régészeti témanap
(péntekHelyszín: Török I. u. 7, LDM – Erzsébet sétány
szombat)
2014. június NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA - Limbacher Gábor előadása
4 (szerda) Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
16.30
június 5.
Játékvilágok – szakmai és közönség-nap
(csütörtök) Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
június 10.
(kedd)
16.30

Múzeumi Szabadegyetem 110 éves a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
A veszprémi múzeum 1949-től 2009-ig
Előadó: Molnár Jenő
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

június 21.
(szombat)
15.00 –
24.00
június 21.
(szombat)
15.00 –
24.00
július 16-20

Múzeumok éjszakája
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Múzeumok éjszakája
Helyszín: Hősök Kapuja, Veszprém

Veszprémfeszt
Programhelyszín: Hősök Kapuja
július 24.
Fonók világa – Szakmai nap a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
(csütörtök) közreműködésével
Helyszín: LDM Török I. u. 5.
július 16-20 Utcazene Fesztivál
Helyszín: Hősök Kapuja, Veszprém

augusztus 5.
(kedd)
16.30
augusztus
20.
(szerda)

Megmentett örökség kiállítás megnyitó
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

augusztus
20.
(szerda)

Államalapítás ünnepe, JÁTÉKVILÁG a múzeumban
Helyszín: Hősök Kapuja

Államalapítás ünnepe, JÁTÉKVILÁG a múzeumban
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
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augusztus Csillagles a Hősök Kapujában
29. (péntek) Helyszín: Hősök Kapuja
szeptember
9.
(kedd)
16.30

Múzeumi Szabadegyetem A Nagy Háború
„A levegő lovagja”. Kutatás Ittebei Kiss József után Lamon (É-Olaszország)
környékén
Előadó: Magó Károly zászlós
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

Szeptember
16.
(kedd)
15 óra
Szeptember
20.
(szombat)

Szaktárlatvezetés az Erdély kiállításban
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

szeptember
27.
(szombat)
14-18 óra
szeptember
29.
(hétfő)
16.30
szeptember
30. (kedd)
16.30

SZENT MIHÁLY-NAPI PROGRAMOK A LACZKÓ DEZSŐ
MÚZEUMBAN és a Hősök Kapujában
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Hősök, Kapuja, Veszprém

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA - Veszprém az I. világháborúban, az I.
világháború Veszprémben – Rainer Pál előadása
Helyszín: Hősök Kapuja

Veszprémi Múzeumegylet
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Kulturális Örökség Napja Veszprémiek a világháborúban, a világháború
Veszprémben
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

október 7. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
(csütörtök) Utazó múzeum
9 óra
Holokauszt minta múzeumpedagógiai foglalkozás
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
október 10. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
(péntek)
Tanárok éjszakája
19-22 óra Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
október 13.
(hétfő)
9-16 óra
október 14.
(kedd)

MOKK Megyei múzeumpedagógiai szakmai nap
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
Múzeumi Szabadegyetem A Nagy Háború
Három testvér az I. világháborúban (nagyapám, bátyja és öccse)
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16.30

Előadó: Rainer Pál történész
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

október 16. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
(csütörtök) „Imádkozzék édes hazánkért!” kötetbemutató
16.30
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
2014.
október 18.
(szombat)
14-17 óráig
október 25.
(szombat)
14-17 óra

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Tárgydoktor rendel
Helyszín: Török I. u. 7.

október 27.
(hétfő)
9-13 óra
2014.
október 28.
(kedd)
16.30
október 30.
(csütörtök)
16:30

Állományvédelmi műhelygyakorlat
Helyszín: Török Ignác u. 7.
Szervező: Egervári Márta
Veszprémi Múzeumegylet
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

VÁR-LAK
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
Helyszín: Hősök Kapuja Látogatóközpont
8200 Veszprém, Vár u. 4.

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Múzeumi őszbúcsúztató
Rendszerváltás Veszprémben – előadás és kerekasztal-beszélgetés
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

október 31. 200 éves a Fecskendőház és a Tűztorony
(péntek)
Előadás, szakvezetés és tűzoltóautó-bemutató
15:00
Helyszín: Tűztorony
november 3. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
(hétfő)
Régészeti konferencia
Helyszín: VEAB
november
11.
(kedd)
16.30

Múzeumi Szabadegyetem A Nagy Háború
Az első világháborús osztrák-magyar jelvények a propaganda és a hadsereg
szolgálatában
Előadó: Sallay Gergely főtanácsos, osztályvezető, Hadtörténeti Intézet és
Múzeum
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

november
21.

Diavetítés
Helyszín: Vár-lak foglalkoztató, Hősök Kapuja
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(péntek)
16.00
november
22.
(szombat)
14-17 óra
november
25.
(kedd)
16.30
november
26.
(szerda)
16.30
november
28.
(péntek)
16.00
november
28-29-30.

VÁR-LAK
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
Helyszín: Hősök Kapuja Látogatóközpont
8200 Veszprém, Vár u. 4.
Veszprémi Múzeumegylet
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Rendszerváltás Veszprémben kiállítás megnyitója
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Diavetítés
Helyszín: Vár-lak foglalkoztató, Hősök Kapuja

Karácsonyi vásár a múzeumban a Veszprém Megyei Népművészeti
Egyesület szervezésében
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
december 3. Szaktárlatvezetés a Bárczi Gusztáv iskola tanulóinak
13.00
Helyszín: Hősök Kapuja
december 3. Múzeumpedagógia képzés a Magyar Cserkészszövetség tanárainak
Helyszín: Hősök Kapuja
december 4. Szaktárlatvezetés a koronaőrök részére az I. vh-s kiállításban, valamint
előadás
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
2014.
Szaktárlatvezetés a koronaőrök részére a Hősök Kapuja Múzeumában
december 4. Helyszín: Hősök Kapuja Múzeum
december 5- Karácsonyi vásár a múzeumban a Veszprém Megyei Népművészeti
6-7.
Egyesület szervezésében
Hősök Kapuja Várkapu Ajándékbolt részvétel
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
2014.
Mikulás nap a Hősök Kapujában
december 5. vendég: Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalok
16.30
Helyszín: Hősök Kapuja
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december 8.
(hétfő)
9-14 óra
2014.
december 9.
(kedd)
13 óra
2014.
december 9.
(kedd)
16.30

Állományvédelmi módszertani nap
Helyszín: LDM – Török Ignác u. 7.

december
11.
(csütörtök)
16.30
december
12. (péntek)
9-16 óra

Moszkva tér – filmvetítés és beszélgetés Török Ferenc Filmrendezővel
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

december
12.
(péntek)
16.00
december
12.
(péntek)
9-16 óráig

Diavetítés
Helyszín: Vár-lak foglalkoztató

december
12-13-14.

Karácsonyi vásár a múzeumban a Veszprém Megyei Népművészeti
Egyesület szervezésében
Hősök Kapuja Várkapu Ajándékbolt részvétel
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
VÁR-LAK
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
Helyszín: Hősök Kapuja Látogatóközpont

december
19-20-21.

Nyitott hivatal – nyílt nap előadás a múzeum működéséről
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Múzeumi Szabadegyetem A Nagy Háború
Osztrák-magyar egyenruhák a nagy háborúban
Előadó: Bálint Ferenc ka. Főmuzeológus, Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

Szakmai és mecénás nap
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

Szakmai Nap
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum

december
20.
(szombat)
14-17 óra

VÁR-LAK
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
Helyszín: Hősök Kapuja Látogatóközpont
8200 Veszprém, Vár u. 4.

december

Karácsonyi vásár a múzeumban a Veszprém Megyei Népművészeti
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19-20-21.

Egyesület szervezésében
Hősök Kapuja Várkapu Ajándékbolt részvétel
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub rendezvényei a Laczkó Dezső Múzeumban
január 21. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
január 28. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
február 25. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
március 11. (kedd) Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
március 25. (kedd) Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
április 8. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
április 15. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
április 29. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
május 6. (kedd) 14-16 Előadás- klubfoglalkozás
óráig
május13. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
május 20. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
szeptember 4. (kedd) Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
szeptember 23. (kedd) Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
október 7. (kedd) 14- Előadás- klubfoglalkozás
16 óráig
október 14. (kedd)
Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
október 21. (kedd)
Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
október 28. (kedd)
Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
november 11. (kedd) Előadás- klubfoglalkozás
14-16 óráig
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Veszprém Megyei Idegenvezetők Klubjának rendezvényei a Laczkó Dezső Múzeumban
február 20.
(csütörtök) 16:1517:45.
március 20. 16:1517:45
április 17. (csütörtök)
16:15-17:45.
május 15. (csütörtök)
16:15-17:45.
május 22. (csütörtök)
16:15-17:45.

Előadás-klubfoglalkozás
Előadás-klubfoglalkozás
Előadás-klubfoglalkozás
Előadás-klubfoglalkozás
Előadás-klubfoglalkozás

MAG társaskör rendezvénye a Laczkó Dezső Múzeumban
május 17. (vasárnap) Nemezelés
10-18 óráig
Tiszafa fafaragó szakkör a Laczkó Dezső Múzeumban
január 26. (vasárnap)
10:00-18:00
február 2. (vasárnap)
10:00-18:00
február 9. (vasárnap)
10:00-18:00
március 2. (vasárnap)
10:00-18:00
november 9.
(vasárnap)
10:00-18:00

Klubfoglalkozás
Klubfoglalkozás
Klubfoglalkozás
Klubfoglalkozás
Klubfoglalkozás

57

