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Intézményi stratégia
1. Az intézmény írott küldetésnyilatkozattal:
rendelkezik / nem rendelkezik.
A küldetésnyilatkozat elérési helye, közzététele:
www.ldm.hu – Információk-Közérdekű adatok-Küldetésnyilatkozat; valamint Szervezeti
és Működési Szabályzat, 3. melléklet
Kérjük a küldetésnyilatkozatot a beszámoló mellékleteként benyújtani.
Mellékelve, 3. melléklet
2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság
2016. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi fejlesztési programok
megvalósulásának szöveges bemutatása
Szakpolitikai cél 2016. évben
 A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének
érdekében
A közművelődés olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő program, amely a
polgárok aktív közösségi művelődésén alapul. A köznevelés és a felnőttképzés meghatározza
a művelődés helyzetét az országban. A lakosság műveltségi szintjének alakulásában a
köznevelés alapozó funkciója mellett a felnőttképzés befolyása jelentős.
Ennek tükrében a Laczkó Dezső Múzeum feladata a Bakony és a Balaton-felvidék kulturális
örökségének kutatása, gyűjtése, feldolgozása, védelme, megőrzése, közkinccsé tétele.
Közművelődési tervünk a múzeum tudományos koncepcióján alapul. Tartalmazza a
különböző célcsoportoknak szánt, a múzeum gyűjteményeire, állandó és időszaki kiállításaira
épülő szakmai, oktatási és szabadidős programtípusokat, múzeumpedagógiai órákat és
foglalkozásokat, közönségszolgálati és marketingtevékenységeket.
 A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai
célok elérése érdekében
Múzeumunk elsődleges feladata a kulturális örökség közvetítése. Ez nem jelenti azt, hogy a
múzeum kutató, gyűjtő és megőrző tevékenysége a második helyre szorul, csupán azt
kívánjuk ezzel jelezni, hogy a fent említett funkcióknak és feladatoknak a közvetítést, a
bemutatást kell szolgálniuk. Emberarcú múzeumban élő, „működő” kiállításokat,
rendezvényeket, eseményeket kell megvalósítani, ahol a múzeum élményforrás, szórakozási,
1

kikapcsolódási tér, ahol érzelmi és értelmi elveket követő ismeretszerzés, tanulás folyik, ahol
megvalósul az iskolán kívüli és az élethosszig tartó tanulás minden korosztály számára.
A Laczkó Dezső Múzeum célja a társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentése a felnőttképzés
eszköz- és intézményrendszerével.
Múzeumunk számos olyan szolgáltatást és programot kínált ebben az évben, amely csökkenti
a társadalmi esélyegyenlőtlenséget.
Rendezvények:
- Múzeumi Szabadegyetem előadásai, amelyek a nagy időszakos, gasztronómia témájú
kiállításunkhoz kapcsolódtak
- időszakos kiállítások megrendezése
- előadásokat szerveztünk időszaki kiállításainkhoz, kiemelkedő eseményekhez
kapcsolódva
- a Múzeumegylet ismeretterjesztő előadásai
- az állandó és az időszakos kiállításokhoz kapcsolódó tárlatvezetések
- kulturális nagyrendezvények: A Mi Ünnepünk, Múzeumok éjszakája
Szolgáltatások:
- adott életkorhoz és tantervi anyaghoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások
- a digitalizált gyűjteményekhez való hozzáférés biztosítása
- önálló kiadványok, tanulmánykötetek megjelentetése
- múzeumi adattár
- múzeumi fotótár
- múzeumi könyvtár kutatószolgálatának biztosítása.
Stratégiai célunk a közösségek létrejöttének, megerősítésének elősegítése, ösztönzése,
szakmai-módszertani támogatása
A Laczkó Dezső Múzeum számára fontos, hogy közösségi térként és közösségi bázisként
működjön Veszprém mindennapjaiban, valamint, hogy minél több közösség kapcsolódjon,
kötődjön az intézményhez.
Léteznek olyan közösségek, amelyek szervesen kapcsolódnak a múzeum működéséhez. Ilyen
a Veszprémi Múzeumegylet, amely havonta tartja összejöveteleit a múzeumban, ilyen a
Múzeumi Szabadegyetem, amely szintén havonta rendezi előadásait az intézményben. 2015ben a fiatalabb generáció felé is fordultunk, ezért létrehoztuk az Ifjú Muzeológusok Körét,
amely kéthetente tarja foglalkozásait, szakkörét az intézményben. Ezen túl a Laczkó Dezső
Pedagógus Nyugdíjas Klub is kétheti rendszerességgel tartja rendezvényeit a múzeum
épületében.
Emellett számos olyan egyesület, szerveződés található a városban, amellyel továbbra is
szoros együttműködésben áll az intézmény (helyszínt biztosít számukra, illetve közösen hoz
létre velük együtt rendezvényeket, eseményeket), pl.:
- Jeruzsálemhegyi Baráti Kör, Veszprém
- Kis-Bakony Táncegyüttes, Veszprém
- Tiszafa Fafaragó Műhely
- Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete
- Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
- Veszprém Turisztikai Egyesület
- Veszprémi Cserháti Kulturális Társas Kör, Veszprém
Az ifjúsági közművelődés terén kiemelkedő szerepet játszik múzeumunk életében a
múzeumpedagógiai tevékenység (múzeumpedagógiai órák, vetélkedők, táborok, pályázatok,
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témanapok, rendezvények, múzeumi osztályfőnöki óra), amelyet a 2016-os évben is
bővítettünk: új múzeumpedagógiai órák jelentek meg a kínálatunkban.
Ezen túl a Laczkó Dezső Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum, az állami feladat
ellátásban is szerepet játszik:
- módszertani szaktanácsadásokat tartunk a megyében műtárgyvédelmi és
állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és
közönségkapcsolati tevékenység körében
- módszertani műhelygyakorlatokat biztosítunk műtárgyvédelmi és állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási,
valamint
múzeumpedagógiai
és
közönségkapcsolati tevékenység körében, amelyek során biztosítjuk a szakmaimódszertani fejlesztés lehetőségét.
 A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése
A Laczkó Dezső Múzeum, elsősorban anyagi lehetőségeihez mérten, igyekszik korábban jól
működő nemzetközi kapcsolatait újra feléleszteni, illetve új kapcsolatokat kiépíteni.
Újra felvettük a már jó ideje stagnáló kapcsolatot a révkomáromi Duna Mente Múzeumával.
Ennek eredményeképpen a „Tulipán, pelikán, kígyó” című népművészeti kiállításunk 2016.
tavaszáig látható volt a komáromi múzeumban. Ugyancsak e múzeum kiállításához
(„Komáromi festett bútorok” c.) csatlakozva, a néprajzi gyűjtemény ún. komáromi ládáit
kölcsönöztük a tárlatra.
Amennyiben felkérés érkezik intézményünkhöz, csatlakozunk a nemzetközi kiállításokhoz,
elsősorban a régészeti gyűjteményünk jeles darabjaival.
3. Az intézmény szakmai stratégiájának 2016. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását
szolgáló intézkedések
A Laczkó Dezső Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum működési területe
Veszprém városa és Veszprém megye területére terjed ki. Szakmai tevékenységünk
meghatározó része a nemzeti kulturális örökség elemeinek gyűjtése, a nemzeti vagyon
védelme, az állami feladatellátás keretében ezek ellenőrzése. Tevékenységét a múzeumi
feladatkör négyes tagozódása alapján végzi: tudományos kutatás, a kulturális örökség
gyűjtése, védelme, tárolása, tudományos célú feldolgozása, illetve az előbbi
munkafolyamatok során megszerzett adatokra támaszkodva az ismeretek továbbadása a
társadalom minél szélesebb rétegei számára.
Jelenleg formálisan nincs az önkormányzat közgyűlése által elfogadott, kizárólag a múzeumra
vonatkozó szakmai stratégiai terv. Az Állami Számvevőszék által megfogalmazott javaslatok
alapján 2017-ben elkészítjük a múzeum stratégiai tervét. Ugyanakkor a fenntartó közgyűlésen
több alkalommal tárgyalta a múzeumot is érintő, 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó
fejlesztési javaslatokat, koncepciókat.
Kulturális Koncepcióban a Kulturális negyed program vázlata. A Kulturális negyed
programnak fontos része a múzeum és környezetének fejlesztése. lsd. 4.11.1-3. fejezetekben,
39-41.oldal. Közgyűlési határozat száma: 149/2014. (V.29.)
Integrált Településfejlesztési Stratégia, ezen belül Kulturális, rekreációs és sporttevékenység
fejlesztéséről szóló dokumentumban: 5-70. oldalig a Kulturális negyed program részletes
koncepciója olvasható. Ebbe a múzeum is beletartozik a következő konkrét tartalmakkal:
- Erzsébet-liget, Erzsébet-sétány,
- Szent Miklós-szeg és Kálvária-domb,
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- Bakonyi ház és Laczkó Dezső Múzeum épületének fejlesztése.
A teljes koncepcióból a múzeumot érintő részek elszórtan találhatók, de kiemelhető pl: 3639.o. és 51-57.o.Közgyűlési határozat száma: 184/2014. (VI.26.)
Integrált Területi Programban:
26. o. Vár u. 10. Kiállítótér kialakítása,
38. o. MJV Fejlesztési Csomagok tartalmában szerepel a Kulturális negyed I. és II. ütem,
46. o. Vár u. 10. és Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása.
Közgyűlési határozat száma: 288/2014. ((XI.27.) és felülvizsgálati: 3/2: 177/2016. (V.29.)
Az ITP-hez kapcsolódva az Önkormányzat a TOP-6.5. prioritás keretében az
„Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése” témában pályázatot nyújtott be a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása
céljából. Ennek eredményeképpen 2016.11.10-én megszületett a támogatói döntés. Az elnyert
támogatási összeg: 192.000.000 Ft. A pályázat megvalósítása 2017. második felében
kezdődik el.
A Laczkó Dezső Múzeumot érintő 2016. évi fejlesztések az alábbiak:
A Kubinyi Ágoston Program keretében a Bakonyi Ház 2014-15-re tervezett fejlesztése
lezárult.
A Magyar Építőipari Gyűjtemény városi fenntartásba vételének elindítása és ezzel
összefüggésben a múzeumi gyűjtemények körének egy országos gyűjtőkörű gyűjteménnyel
történő gyarapítása. A múzeum az év során, a Forster Központtal történt megállapodás és
engedélye alapján, előzetesen felmérte a gyűjtemény Házgyári úti telephelyén levő
műtárgyait, mindazok ellenére, hogy az intézmény még mindig nem tekinthető ezek
vagyonkezelőjének. Ennek oka, hogy az MNV Zrt-től még mindig nem érkezett meg a
szerződés tervezett.
A 2016. évi munkatervünkben három súlypontot határoztunk meg. Ezek megvalósítása az
alábbi módon teljesült:
A múzeum felé irányuló látogatói elvárásoknak is eleget tevő új állandó kiállítás előkészítését
terveztük, amely elsősorban a város történetét, a „Királynék városát” mutatja be majdan a
nagyközönségnek. Tekintettel a kiállító épületet érintő energetikai fejlesztés előrehaladására,
az új koncepció szerinti tárlattal a megújult épületben mutatkozunk be, előreláthatólag 2018ban. Az előkészítés tovább folyik (forgatókönyv véglegesítése, megírása, látványtervek
elkészítése stb.) és remény szerint a 2018. évben benyújtásra kerülő Kubinyi Ágoston
program keretében fog megvalósulni.
E mellett, az előzőhöz hasonlóan a 2016. év kiemelt feladata lett volna a fenntartói igényt
kielégítő, a „Magyar királynék és királynők” témáját feldolgozó állandó kiállítás létrehozása,
a koncepció kidolgozása, a forgatókönyv megírása. Tekintettel a kiállításnak helyet adni
tervezett épület felújításának elhúzódására, ezt a projektet a következő években tervezzük
megvalósítani.
A múzeum főépülete mellett, az 1935-ben felépített Bakonyi Ház fontos szerepet tölt be
intézményünknél. Az épület a Kubinyi-programnak köszönhetően új elemekkel bővítette
kínálatát: etnobotanikai kert, sütőkemence, sparhelt, interaktív megújuló és új állandó
kiállítás, életmód-rekonstrukció, hagyományőrzés a megújult tér hívószavai.
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Szervezeti kérdések

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)

2015. tény

2016. terv

2016. tény

51.8

51.8

51,8

6

6

6

32

32

35

13,8

13,8

10,8

a) 2016. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi
alapdokumentumokban történt változások: alapító okirat vagy szervezeti és működési
szabályzat módosításának szükségessége, indokai stb.
2016. évben a múzeumban jelentősebb szervezeti átalakítás nem volt Az intézmény vezetői
szintjén egy módosulás volt, augusztustól az igazgatóhelyettes személye megváltozott. A
három nyugdíjba vonuló kolléga munkakörét részben átszerveztük. A megszűnő
kiadványszerkesztői munkakört a gazdasági csoport létszámának bővítésére használtuk fel. A
szintén nyugdíjba vonulással felszabaduló Fotótári munkakört az Adattár vette át, a státuszra
pedig állandó régész-technikust vettünk fel, amit a múzeum régészeti feladatainak
mennyisége indokolt. A nyáron megüresedett néprajzos státuszt történésszel töltöttük be, az
érintett osztály munkájának megerősítésére. Az ugyancsak nyugdíjba vonuló fotós munkatárs
helyére fényképész munkatársat vettünk fel.
Már 2015-ben felmerült az új Szervezeti és Működési Szabályzat összeállításának igénye, de
a 2015. év júliusától és különösen szeptemberétől elkezdődött ÁSZ vizsgálat miatt
kénytelenek voltunk az időközben elkészült több változat véglegesítését elodázni. A munkát
2016-ban folytatunk, több átalakítás után, a KT és szakszervezet, valamint a munkatársak
észrevételinek figyelembevételével, egyúttal a fenntartó által kijelölt gazdasági
szolgáltatójának és a fenntartó jogi osztályának ellenőrzése után 2016. decemberében a
fenntartó is jóváhagyta a dokumentumot. A szabályzat módosítását indokolta, hogy a korábbi,
2013-ban elfogadott szabályzat nem felelt meg a múzeum stabil, jól nyomon követhető és
átlátható működésének, illetve számos hiányosság volt felfedezhető benne. Ugyancsak nem
tartalmazta a múzeum működésébe átadott, Várban található egységekkel kapcsolatos
szabályokat sem. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat elsősorban a szakmai
feladatellátás minél átláthatóbb, ellenőrizhetőbb, tervezhetőbb működését hivatott garantálni.
Ugyanilyen fontossággal bír a múzeum gazdálkodását, valamint részben ehhez kapcsolódóan
a múzeum megjelenését (kiállítóhelyek, múzeumépület) érintő feladatellátás szabályozása,
működésüknek megfelelő, magas szintű fenntartása. Ennek érdekében az intézmény két
nagyobb kiállítási egységét részlegvezetői irányítással, vezetéssel működteti a jövőben.
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Ugyanakkor a 2017. évben még további pontosításokat, kiegészítéseket tervezünk az
Szervezeti és Működési Szabályzat szövegében, illetve új, az állami ellenőrző szervek
számára is jobban nyomon követhető szempontok szerint átszerkesztjük.
b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk
elvégezni tervezett tevékenységek
A múzeumban a 2016. év folyamán, mint már évek óta, a teremőri, takarítói, adatrögzítői,
adminisztrátori, grafikusi, pénztárosi, restaurátor-, egyéb kisegítői munkakörökben
alkalmaztunk közfoglalkoztatottakat. Ezek száma, az igények szerint, 28 fő, ugyanakkor
átlagosan 21 fő alkalmazása történik. Belső megoszlás szerint fele-fele arányban képesített,
illetve képesítés nélküli munkatársakat alkalmazunk. A közfoglalkoztatási program keretében
foglalkoztatott munkatársak nélkül a múzeum működése ma már elképzelhetetlen, különösen
a nyári időszakban az „utánpótlás” hiánya miatt a múzeum kiállítóhelyein gyakran
fennakadások, szervezési nehézségek jelentkeznek.
Mindazok ellenére, hogy a közfoglalkoztatás fontos a múzeum életében, hosszabb távon nem
oldja meg a problémáinkat. Többek közt, mivel ezen munkatársak általában rövid ideig
vannak a múzeumban, miközben betanításuk igen nehéz; a műtárgyak, épületek
biztonságának garantálása körülményes; sok esetben a múzeumi munka színvonalának közel
sem megfelelő emberek kerülnek kiközvetítésre. Pl. teremőrként ők az elsők, akikkel a
múzeum látogatói, vendégei találkoznak. A látogatók által a múzeumról kialakuló első
benyomások nagyon fontosak, amelyet a sűrűn, egymást váltó, vegyes összetételű teremőr
gárda nagymértékben befolyásol. Fontos lenne a már bevált, jól dolgozó és a múzeum iránt
lojális munkatársak megtartása, lehetőség szerint minél hosszabb időn keresztül.
A kulturális közfoglalkoztatottak száma eddigi években átlagosan 2 fő körül mozgott, de
ebben az évben a többszöri igényjelzés ellenére sem tudtuk ezt a keretet kihasználni.
c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
Az intézmény a honlapon közzétett, leginkább a közfeladatokat érintő dokumentumokkal tesz
eleget a törvényi kötelezettségnek. Ezek az alábbiak:
alapito_okirat20130328.pdf
Működési engedély - Laczkó Dezső Múzeum
Működési engedély - Bakonyi Ház
ldm_2015_munkaterv_egyben.pdf
szakmaibeszamolo_2014.pdf
koltsegvetes_2015.pdf
ldm_kozbeszerzesi_terv_2016.pdf
eloiranyzat_2016.pdf
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elfogadott, a Veszprém Megyei Közjóléti
Bizottság által még nem tárgyalt
Munkaterv 2016
Küldetésnyilatkozat
A Laczkó Dezső Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2017
Szervezeti felépítés
Az intézmény működését ellenőrző Állami Számvevőszék javaslatinak megfelelően a jövőben
további közérdekű adatokkal töltjük fel az on-line felületet.
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Szakmai mutatók
Szolgáltatási feladatok

I.

1.

Közönségkapcsolatok:

Az intézmény 2016. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása
Múzeumunk feladata a Bakony és a Balaton-felvidék, Veszprém megye kulturális
örökségének gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, közzététele. Közművelődési tervünk
tartalmazza a különböző célcsoportoknak szánt, a múzeum gyűjteményeire, állandó és
időszaki kiállításaira épülő szakmai, oktatási és szabadidős programtípusokat,
múzeumpedagógiai órákat és foglalkozásokat, közönségszolgálati és
marketingtevékenységeket.
Közművelődési tevékenységünk célja:
a látogatószám növelése, a múzeumlátogatás ösztönzése;
a látogatók ismereteinek bővítése az iskolán kívüli, élethosszig tartó tanulás, illetve a
kompetenciaalapú ismeretátadás módszereinek és eszközrendszerének segítségével
élményalapú tanulás biztosítása,
az életminőség javítása a tanulás infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeinek
megteremtésén keresztül,
öntevékeny, önképző alkalmak biztosítása; önképző körök befogadása,
minőségi múzeumi programok sajátos szükségleteinek figyelembevételével minden
korosztály számára,
önkéntesek bevonása a múzeum tevékenységébe,
támogatók, szponzorok bevonása a programok megvalósításába,
együttműködések létrehozása a kulturális és profitorientált piac szereplőivel a sokrétű,
újszerű és minőségi programok megvalósítása érdekében.
A közművelődési munka jelenti a kapcsolatot a Laczkó Dezső Múzeum és a közönség között –
tevékenységünk biztosítja a múzeum társadalmi legitimációját.
Közművelődési tevékenység rendszere
-

állandó és időszakos kiállítások,
a kiállításokhoz, illetve múzeumi eseményekhez megnyitók, nyílt napok,
a kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények, előadások,
önálló kiadványok, tanulmánykötetek, évkönyvek, közlemények, katalógusok,
a digitalizált gyűjteményekhez való hozzáférés – a jelenlegi kínálat növelése,
információáramlás: kommunikációs és marketingtevékenység színvonalasabb,
hatékonyabb ellátása,
új médiumok (internet és referenciafilm) adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása,
kiemelt jelentőségű, nemzetközi, országos, regionális, megyei, helyi szintű kulturális
kampányok,
az élethosszig tartó tanulás folyamatában részt vevő korcsoportok számára
múzeumpedagógia órák, táborok, történelmi játékok, feladatlapok,
informális és nem formális tanulás biztosítása igény szerint,
önképzőkörök, szakkörök, klubok befogadása.
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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, fiatal felnőttek, diákok, egyetemisták
A célcsoportok megszólításának stratégiáját, a megvalósítás módjait lásd a mellékelt
táblázatban, 5. melléklet
2016-ben kiemelten foglalkoztunk:
- a veszprémi és Veszprém megyei óvodások,
- a veszprémi és Veszprém megyei diákok,
- a veszprémi egyetemisták,
- a középkorosztály,
- a családok,
- a turisták,
- a fogyatékkal élők megszólításával.
- A városi önkormányzat által kezdeményezett „Randi szerda” program keretében a
fiatal veszprémi párok kedvezményeket kapnak a városi múzeumok, kulturális
intézmények, a színházi és az állatkerti belépőjegyek árából. A kezdeményezés 2016ban Veszprém város által meghirdetett Fiatalok éve programsorozathoz kapcsolódik.
A program keretében a Lackó Dezső Múzeum, Tűztorony, Hősök Kapuja, Bakonyi
Ház minden hónap első szerdáján 80%-os kedvezménnyel látogatható meg. A Randi
szerda lehetősége beépült a múzeum kínálatába melyet saját csatornáinkon is
népszerűsítünk.
Megszólítás módja:
A veszprémi és Veszprém megyei óvodák
- megyei óvodák hírlevél címlista aktualizálása az év során folyamatosan, hírlevél lista
bővítése
- állandó hírlevél információ eseményekről, óvodapedagógiai lehetőségekről, ingyenes
múzeumlátogatási lehetőségeikről
A veszprémi és Veszprém megyei diákság
- megyei iskolák hírlevél címlista aktualizálása az év során folyamatosan, hírlevél lista
bővítése
- állandó hírlevél információ eseményekről, múzeumpedagógiai lehetőségekről
- az Klebersberg Intézményfenntartó Központtal évnyitó értekezletén személyes
tájékoztatás
- együttműködési megállapodás a Veszprémi Szakképzési Centrummal iskolabérlet
szolgáltatás kialakítása
- együttműködési megállapodás a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal
iskolabérlet szolgáltatás kialakítása
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Középkorosztály
- aktív információküldés a múzeumi hírlevélen, nyomtatott és digitális sajtón keresztül,
személyes szórólapozás, flash mob-ok a városban, kiemelt veszprémi programokon
való megjelenés, múzeumbemutatás
- speciális, a korosztálynak szóló programok kialakítása, boros estek
Családok
- aktív információküldés a múzeumi hírlevélen, nyomtatott és digitális sajtón keresztül,
helyi egyesületeken keresztül, személyes szórólapozás, flash mob-ok a városban
Turisták
- folyamatos információk a múzeum honlapján és internetes turisztikai információs
portálokon
- helyi TDM szervezet, helyi és megyei Tourinfom irodák reklámagyaggal való ellátása,
Veszprémi Turisztikai Egyesület reklám anyagiban való megjelenés, szóbeli ajánlásaik
- Családi Lapozóban való megjelenés
- Balaton Infóban való megjelenés Kul-Túra a Ligettől a Várig
Fogyatékkal élők
- közvetlen, személyes kapcsolatfelvétel
- fogyatékkal élőkkel foglalkozó egyesületekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás
- speciális, az igényeiknek megfelelő, előre egyeztetett programok kialakítása
Megvalósítás módja (amit kínáltunk, megvalósítottunk):
A veszprémi és Veszprém megyei óvodák
- rajzpályázatok óvodások számára
- kiajánlott kiállítás látogatási lehetőség
- meghirdetett Bakonyi ház látogatás óvodások nyelvére szabva
A veszprémi és Veszprém megyei diákság
- új tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások, ajánlatcsomagok kialakítása (2016ban 1956-hoz kapcsolódóan 3 féle program)
- időszaki kiállításainkhoz múzeumpedagógiai foglalkozások elkészítése
- Ifjú Muzeológusok Körének folytatása körülbelül havi 1-2 alkalommal
- Ifjú Muzeológusok köre szaktárlatvezetést tartott
- rajzpályázat szervezése –Rippl-Rónai, Széchényi Pál és Weöres Sándor kiállítás
kapcsán
- közös vers performance létrehozása a veszprémi általános iskolások és középiskolások
bevonásával, a Veszprémi Petőfi Színház együttműködésével
- a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal és a Veszprémi Szakképzési
Centrummal iskolai bérlet megvalósítása a Rippl-Rónai, Victor Vasarely, Étel/Élet
időszaki kiállításokhoz, amelynek értelmében a veszprémi iskolák diákjai ingyen
tekinthették meg a tárlatot,
- iskolai bérlet megvalósítása a veszprémi egyházi fenntartású iskolákkal a Rippl-Rónai,
Victor Vasarely, Étel/Élet időszaki kiállításhoz, amelynek értelmében a veszprémi
iskolák diákjai ingyen tekinthették meg a tárlatot,
- az új honlapon rendkívül látványosan és felhasználóbarát módon jelennek meg a
múzeumpedagógia órák, képek, tartalmak, folyamatosan aktualizálásra kerülnek,
- sikeresen üzemeltetjük a tavalyi évben bevezetett három múzeumpedagógiai bérletet,
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-

-

külső helyszíneken megvalósuló múzeumpedagógiai foglalkozások a megye egész
területén,
múzeumi nyári táborok 2 alkalommal a nemesvámosi VILLA ROMANA BALÁCA
kiállítóhelyen,
múzeumi nyári tábor a Bakonyi Házban,
első alkalommal szerveztünk múzeumi tábort az őszi szünet idején,
Témanapok a kiemelt programokhoz és kiállításinkhoz általános és középiskolás
diákok számára:
 radar témanap
 honvédelmi témanap
 geológiai témanap
 finnugor témanap
 régészet napja,
múzeumi rendezvényeken való szereplési lehetőség.

Középkorosztály - kimondottan a középkorosztály számára érdekes programot kínáltunk:
- borkóstolók, szaktárlatvezetések a Veszprémi Egyetemi Színpad közreműködésével
- múzeumandragógiai foglalkozás nagyrendezvényeken
- Szabadegyetemi előadások minden hónap második keddjén
- Múzeumegylet előadások minden hónap utolsó szerdáján
- Tudományos előadások
- kötetbemutatók
Családok - családi nagyrendezvények, programok megvalósítása:
- ´Ez a mi ünnepünk´ – március 15-ei nagyrendezvény a múzeumban
- Múzeumok Éjszakája
- Augusztus 20 - nagyrendezvény a múzeumban
- DIY-Karácsony – ünnepi workshop a múzeumban
Turisták
- aktuális ajánlataink Tourinform Irodákban elérhetőek Veszprém és annak
vonzáskörzetében,
- csatlakozás és bemutatkozás a város nagyrendezvényein, kísérő programok
szervezése,
- kedvezményes belépési lehetőség, több kedvezménykártya elfogadása,
- populáris, országos témát bemutató kiállítások.
Fogyatékkal élők
- tárlatvezetés és foglalkozás a Bakonyi Házban a Vakok és Gyengénlátók Veszprém
Megyei Egyesülete tagjainak,
- Érzékenyítő foglalkozás a múzeum dolgozói számára a Vakok és Gyengénlátók
Veszprém Megyei Egyesülete tagjainak segítségével.
Kiemelt közművelődési rendezvények
- Magyar Kultúra Napja – kiállítás-megnyitó
- Költészet Napja - versperformance
- Házasság Hete - előadás
- Múzeumok Őszi Fesztiválja - 8 programelem megvalósítása
- Múzeumi Szabadegyetem – 10 előadás
- Veszprémi Múzeumegylet – 10 előadás
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-

Gizella-napok
Veszprém 1704-es, (Rákóczi szabadságharchoz kapcsolódó esemény) feldúlásnak
emlékezete
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Múzeumok Éjszakája
Kulturális Örökség Napjai - városnéző séta, régész szemmel
Emlékhelyek Napja - várséta, hagyományőrző hadászati bemutató
Magyar Fotográfia Napja – fotókiállítás és ingyenes belépés
Magyar Festészet Napja - szaktárlatvezetés
Magyar Tudomány Napja - kiállítás-megnyitó

A Laczkó Dezső Múzeum részletes 2016-os rendezvény-naptára a 4. mellékletben
megtalálható.
Közösségi szolgálat
A program elindulása óta, az elmúlt 3 évben a múzeumban végezhető közösségi szolgálatos
tevékenység szervezése kiemelkedően meghatározó helyet foglalt el a Közönségkapcsolatok
és marketing osztály tevékenységei között. A fiatal korosztály bevonása a célunk, ám
nemcsak a programokon való részvételbe, hanem a programok lebonyolításában,
szervezésében is számítunk az ötleteikre, segítségükre. Mindaddig amíg passzív látogatói
csupán a kulturális intézményünknek nem tudjuk kialakítani a ,,mi múzeumunk” érzést.
2016-ban 6 intézmény diákjai tölthették nálunk közösségi szolgálatos idejüket. A nálunk
megfordult diákok lelkesen, lelkiismeretesen kapcsolódtak be a múzeum mindennapjaiba,
kiemelt rendezvényeinkhez számos alkalommal nemcsak jelenlétükkel, de ötleteikkel is
hozzájárultak.
A program elindulása óta a mennyiségi szemlélet helyébe a minőségi feladatkiosztás és az
adott diákkal való hosszú távú együttműködés vált meghatározóvá. Elmondhatjuk, hogy több
diákunk a kötelező órákon túl is visszajáró segítőnk, illetve személyes baráti körét is
beinvitálta a múzeum látogatónak sorába.
Együttműködő iskoláink:
-

Lovassy László Gimnázium, Veszprém
Padányi Katolikus Iskola, Veszprém
Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolája, Veszprém
Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium, Veszprém
Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
Balatonfűzfő
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém

Kulturális, közművelődési, közösségi térként, helyszínként való megjelenés
- Nemezkészítő kézműves szakkör
- Veszprémi Népművészeti Egyesület
- Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub
- Veszprémi Egyetemi Színpad
Kiemelt együttműködések
- Csalán Egyesület
- Dohnányi Zeneiskola
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-

-

-

Együttműködés a Bakony-Balaton Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel: BakonyBalaton kártya elfogadása, emellett a TDM térítésmentesen teríti szóróanyagainkat a
régióban.
Együttműködés a Művészetek Háza, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény,
Szaléziánum intézményekkel: kiállítások létrehozása, városi rendezvények kapcsán
Együttműködés a Veszprémi Tourinform Irodával, veszpréminfo.hu
Hungária Étterem
ICO Zrt.
Íródeák Kávézó
Kabóca Bábszínház
Képzelet Művészellátó Kft.
Kis-Bakony Táncegyüttes, Veszprém
Közösségi szolgálat az iskolákkal – 6 iskola
Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 3.
Toborzó és Érdekvédelmi Központja
Magyar Honvédség, 54. Veszprémi Radarezred
Magyar Természettudományi Múzeum - Bakonyi Természettudományi Múzeum
Médiatámogatók: Napló, VeszprémTV, Méz Rádió, vehir.hu, Veszprémi 7 Nap,
Regina Televízió
MH Bakony Honvédelmi Központ
MH Légierő Zenekar, Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar
Molnár Fotó, Veszprém
Pannon Egyetem Kultúraszervező csoport, plakátok kihelyezése, kölcsönös hírlevél
küldés
Pannon Egyetem turizmus tanszék, múzeumlátogatás
Részvétel a MOKK Múzeumok Mindenkinek Program koordinátori hálózatában
Szoros együttműködés a Művészetek Házával – Múzeumok Éjszakája
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete
Városi Művelődési Központ, Veszprém
VEMAFI
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
Veszprém Turisztikai Egyesület és tagok (50 intézmény, kulturális, szállásadó,
vendéglátó)
Veszprémi Cserháti Kulturális Társas Kör, Veszprém
Veszprémi Egyetemi Kollégiumért Alapítvány
Veszprémi Egyetemi Színpad
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület VENŐKE
Veszprémi Petőfi Színház
Veszprémi Programiroda: együttműködés a városi rendezvények kapcsán, citylight
kihelyezési
lehetőség
és
városi
szórólapokban
való
megjelenés
Veszpremiprogramiroda.hu
Veszprémi Törvényszék
Veszprémi Ügyészség

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
szórólapterjesztést is vállalnak, 2016-ban 54 diák és egy önkéntes 384 óra közösségi és
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önkéntes munkát végzett a múzeumban. 2016-ban az iskolai közösségi szolgálat elvárásainak
eleget tevő diákok kellő számban jelentkeztek és vettek részt az itt folyó munkában. Az ő
tevékenységük, közreműködésük mellett ebben az évben nem volt szükség az önkéntes
segítők előző években tapasztalt mozgatására. Ez a jövőre nézve semmiképp nem cél, a
jövőben továbbra is szem előtt tartjuk az önkénteseink számának növelését és frissítését. Ez a
frissítés két irányból várható. A középiskolai tanulmányaikat és így az Iskolaszolgálati
elvárásoknak eleget tevő diákok, a továbbiakban aktív önkéntesként vesznek részt a múzeum
életében. Ezen kívül számíthatunk a Múzeumhoz kapcsolódó Közösségek tagjaira is, hiszen a
falaink között működő Nyugdíjas Klub, különböző kézműves csoportok tagjai, valamint fiatal
színjátszók is nyitottak arra, hogy tevékenyen és segítő kézzel kapcsolódjanak be a Múzeum
nagyrendezvényeinek megvalósításába.
2015. tény
Közművelődési rendezvények és
a rendezvények
résztvevőinek
115/6 059
száma (db | fő)
A
hátrányos
helyzetűeket
(kiemelten a romákat), valamint
a fogyatékkal élőket célzó, a
társadalmi
együttélést
és 2/50
a felzárkózást
elősegítő
programok
és
a programok
résztvevőinek száma (db | fő)
Nemzetiségi közösségi identitást
erősítő
programok
és
7/218
a programok
résztvevőinek
száma (db | fő)
Ismeretterjesztő előadások és
31/1 169
a résztvevők száma (db | fő)
Ismeretterjesztő
kiadványok
száma,
példányszáma
és
5/1 804/351
a hasznosított példányok száma
(db | db)
Önkéntesek
és
az általuk
ledolgozott munkaórák száma
21/50
(fő | óra)
2015. tény
118 ezer Ft

Közművelődési programok bevétele
2.

2016. terv

2016. tény

115/6 100

113/7 895

2/60

3/35

8/220

7/220

32/1 200

25/829

6/1 200/300

22/52

2016. terv
120 ezer Ft

3/1 088/313

1/10

2016. tény
413 ezer Ft

Köznevelési hasznosítás:

Az intézmény 2016. évi múzeumpedagógiai tevékenységének szöveges bemutatása
 A tárgyév kiemelt feladatainak teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény
múzeumpedagógiai küldetéséhez.
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A Laczkó Dezső Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységét egy fő múzeumpedagógus látja
el. Az adott program sajátosságait figyelembe véve munkáját a kulturális menedzser és a
muzeológusi szakalkalmazottak segítik.
A 2016-os év kiemelt múzeumpedagógiai feladataiból a következőket valósítottuk meg:
1) sikeresen működtettük tovább a 2015-ben indult, kéthetente zajló Ifjú Muzeológusok Köre
szakkört, amelyhez új diákok is csatlakoztak
2) a múzeumpedagógiai foglalkozásokat bővítettük a történeti gyűjteményre alapozva –
megjelent az ötvenes évekkel és kiemelten 1956-al foglalkozó múzeumi óránk
3) időszaki kiállításainkhoz új múzeumpedagógiai órák, foglalkozások készültek
4) nyári múzeumi tábort szerveztünk 2016 júliusában, a Bakonyi Házban
5) 2 db múzeumi tábort valósítottunk meg 2016 júniusában és júliusában a nemesvámosi
VILLA ROMANA BALÁCA kiállítóhelyen
6) új kezdeményezésként őszi szüneti múzeumi tábort tartottunk a Laczkó Dezső Múzeumban
7) Az iskolai bérletrendszerhez új pedagógusok csatlakoztak
8) Szoros együttműködésben dolgoztunk a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal,
többek között a járásszékhelyi múzeumpedagógiai pályázatunk kapcsán is
9) Sikeresen pályáztunk az 1956-os emlékév kapcsán múzeumpedagógiai programokra is. A
megvalósítás során 10 csoportban több mint 150 diák vett részt a drámapedagógiai
foglalkozásokon
 Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok
bemutatása.
A Laczkó Dezső Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan több, mint két tucat
múzeumpedagógiai óra, foglalkozás volt elérhető 2016-ban. Minden időszaki kiállításunkhoz
készült múzeumpedagógiai program, de az állandó kiállításaink programkínálatát is sikerült
megújítani az ötvenes évekkel foglalkozó múzeumi órákkal. Két időszaki kiállításunkhoz
(Rippl-Rónai, Weöres Sándor) sikeres képzőművészeti pályázatot is hirdettünk.
 A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása.
1) múzeumpedagógiai hírlevelet küldtünk minden eseményről a veszprémi és megyei
iskoláknak, valamint a veszprémi óvodáknak is
2) minden programunk megjelent a múzeum honlapján
3) minden programunk megjelent a múzeum facebook oldalán
4) az iskolákat többször sikeresen vontuk be a múzeumi rendezvényekbe (pl: versperformance rendezvényünk)
5) Plakátokat, szórólapokat helyeztünk el az iskolákban
6) múzeumpedagógiai programjaink megjelentek
a. museum.hu oldalon,
b. museum a’la carte oldalon,
c. egyéb információs felületeken.
 Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés adatai.
A Laczkó Dezső Múzeum fenntartásban lévő TÁMOP pályázatai kapcsán 16 megyei oktatási
intézménnyel működik együtt. Az év során több mint 30 iskolából érkeztek múzeumi
foglalkozásokra diákok. Minden megyei általános és középiskolával élő kapcsolatban
vagyunk, hírleveleinket, felhívásainkat, a programjainkról szóló tájékoztatót minden esetben
megkapják. Az elnyert járásszékhelyi pályázatunkhoz kötődően 8, a veszprémi járásban lévő
általános iskolával kötöttünk szerződést, melynek értelmében 2017-ben mindegyik iskolába
egy vándorkiállítást, valamint a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást is viszünk.
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 Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása
A program elindulása óta, az elmúlt 3 évben a múzeumban végezhető közösségi szolgálatos
tevékenység szervezése kiemelkedően meghatározó helyet foglalt el a Közönségkapcsolatok
és marketing osztály tevékenységei között. A fiatal korosztály bevonása a célunk, ám
nemcsak a programokon való részvételbe, hanem a programok lebonyolításában,
szervezésében is számítunk az ötleteikre, segítségükre. Mindaddig amíg passzív látogatói
csupán a kulturális intézményünknek, nem tudjuk kialakítani a ,,mi múzeumunk” érzést.
2016-ban 6 intézmény diákjai tölthették nálunk közösségi szolgálatos idejüket. A nálunk
megfordult diákok lelkesen, lelkiismeretesen kapcsolódtak be a múzeum mindennapjaiba,
kiemelt rendezvényeinkhez számos alkalommal nemcsak jelenlétükkel, de ötleteikkel is
hozzájárultak.
A program elindulása óta a mennyiségi szemlélet helyébe a minőségi feladatkiosztás és az
adott diákkal való hosszú távú együttműködés vált meghatározóvá. Elmondhatjuk, hogy több
diákunk a kötelező órákon túl is visszajáró segítőnk, illetve személyes baráti körét is
beinvitálta a múzeum látogatónak sorába.
Együttműködő iskoláink:
-

Lovassy László Gimnázium, Veszprém
Padányi Katolikus Iskola, Veszprém
Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolája, Veszprém
Veszprémi
Szakképzési
Centrum
Táncsics
Mihály Szakgimnáziumája,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Veszprém
Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
Balatonfűzfő
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém
2015. tény
A gyűjteményre és a kiállításokra
alapozott
múzeumpedagógiai
foglalkozások és a foglalkozások
résztvevőinek száma (db/fő)
A
honlapon
elérhető
múzeumpedagógiai foglalkozások
száma (kiemelten
a kerettantervhez
illeszkedő
foglalkozásokra) (db)
A
tárgyévben
kiadott
múzeumpedagógiai
kiadványok
száma,
példányszáma
és
a hasznosított példányok száma
(db | db | db)
Iskolai tehetséggondozást segítő
programok
és
a programok
résztvevőinek száma (db | fő)
A
korai
iskolaelhagyás
csökkentését segítő programok és
a programok résztvevőinek száma
(db | fő)

131/2 818

23

0

3/210

0

15

2016. terv

2016. tény

120/2 600

123/2 720

25

25

2/1 500/200

2/4 500/400

3/220

4/295

0

1/10

Iskolai
közösségi
szolgálat
kapcsán
köznevelési
intézményekkel
kötött
megállapodások
száma
a
6 intézmény
tárgyévben, valamint összesen
54 diák
(db | db), illetve
354 óra
az iskolai közösségi szolgálaton
résztvevő diákok és az általuk
a múzeumban eltöltött órák száma
(fő | óra)

Múzeumpedagógiai programok bevétele

3.

7 intézmény
55 diák
360 óra

2015. tény
259 ezer Ft

6 intézmény
54 diák
374 óra

2016. terv
250 ezer Ft

2016. tény
362 ezer Ft

Oktatási tevékenység:

Felsőoktatási intézményekkel megvalósult együttműködés, különös tekintettel
tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben
2015. tény
Felsőoktatási
tevékenységben
oktatóként résztvevő munkatársak
száma (fő)
Felnőttoktatásban
oktatóként
résztvevő munkatársak száma (fő)
A múzeum által akkreditált
képzések
és
a képzések
résztvevőinek száma (db | fő)
4.

2016. terv

2016.
tény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hozzáférés:

a) Kutatószolgálat tevékenységének bemutatása
Feladat

Felelős

Határidő

A múzeum kutatási
szabályzatában leírtak
szerint,
előre
egyeztetett időpontban

Az
adott 2016. 12. 31.
szakterületért
felelős
muzeológus, az
érintett
gyűjteménykezelő
bevonásával
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A
teljesülés
státusza
folyamatos

a

b) Múzeumi könyvtár tevékenységének bemutatása
Feladat

Felelős

Határidő

Múzeumnak átadott
hagyatékok, ajándékok
tisztítása, fertőtlenítés
utáni leltározása
Cserekapcsolatok
kiszélesítése
Lehetőség szerint
könyv és periodikák
vásárlása

Liszi Erzsébet

2016. 12.31.

A
teljesülés
státusza
folyamatos

Liszi Erzsébet

2016. 12. 31.

folyamatos

Liszi Erzsébet

2016. 12. 31.

Kapcsolatfelvétel a
Megyei Könyvtárral a
könyvállomány
nyilvántartó
programjának ügyében

Liszi Erzsébet

2016. 12. 31.

az intézmény
anyagi
helyzete
szerint
folyamatos
lezárult

Kutatószolgálatot igénybe vevő
kutatók és a kutatási alkalmak
száma (fő | db)
Múzeumi könyvtár használóinak
száma
és
a múzeumi
könyvtárlátogatások
száma
(fő | db)
Honlap-látogatások száma

2015. tény

2016. terv

125/135

130/140

2016.
tény
114/120

45/116

50/120

50/93

53 829

55 000

59 777

Az intézmény Szakkönyvtárának a helyzete az elmúlt évekhez hasonlóan, immár 10 éve,
2007-óta, változatlanul megoldatlan. A Megyei Levéltárban (egy eredetileg raktárnak
kialakított szobában), valamint a Török Ignác u. 7. épület egyik restaurátor műhelyből
átalakított helységben tároljuk az állományt, összezsúfolva különböző polcokon, külső
kutatók számára hozzáférhetetlenül. Mára a gyűjtemény gyarapítása, a hagyatékok fogadása is
egyre nehezebb, tovább növeli a zsúfoltságot.
A kutatók nagy része egy-egy gyűjteményben végzett célirányos kutatásokat, amelyek során
szinte jellemző módon az adott anyaghoz kapcsolódó adattári anyag áttekintésére is sor került.
Zömében BA és MA hallgatók, valamint PhD képzésen résztvevők folytattak kutatásokat, de
jelentős a helytörténeti kutatásokat végzők száma is. Ugyancsak gyakori az intézmény
fotótárában végzett kutatások száma is, a fényképek felhasználása kapcsán jelentkező igények
kielégítése is folyamatos.
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5.

Módszertani szolgáltatások:
2015. tény
Közönségkapcsolat
és múz.pedagógia:
8 darab

2016. terv
Közönségkapcsolat
és múz.pedagógia:
8 darab

2016. tény
Közönségkapcsolat
és múz.pedagógia:
5 darab

Szaktanácsadások
száma
(műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési, Műtárgyvédelmi és Műtárgyvédelmi és Műtárgyvédelmi és
digitalizálási,
állományvédelmi,
állományvédelmi,
állományvédelmi,
valamint
gyűjteménykezelési, gyűjteménykezelési, gyűjteménykezelési,
múzeumpedagógiai
digitalizálási:
digitalizálási:
digitalizálási:
és
8 darab
13-15 darab (fellépő
7 darab
közönségkapcsolati
igény szerint)
tevékenység
Összesen: 16 darab
Összesen:12 darab
körében)
Összesen:21-23
darab
Közönségkapcsolat Közönségkapcsolat Közönségkapcsolat
Módszertani
és múz.pedagógia:
és múz.pedagógia:
és múz.pedagógia:
műhelygyakorlatok
2 alkalom
2 alkalom
2 alkalom
száma
(műtárgyvédelmi és Műtárgyvédelmi és Műtárgyvédelmi és Műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
állományvédelmi,
állományvédelmi,
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési, gyűjteménykezelési, gyűjteménykezelési, gyűjteménykezelési,
digitalizálási, valamint
digitalizálási:
digitalizálási:
digitalizálási:
múzeumpedagógiai és
2 alkalom
2 alkalom
24 alkalom
közönségkapcsolati
tevékenység körében)
Összesen:4 alkalom Összesen:4 alkalom
Összesen: 26
alkalom
Kéjük, hogy a 2016-ban elvégzett módszertani műhelygyakorlatokról, valamint az
állományvédelmi felelős helyszíni bejárásairól a beszámolóhoz mellékelt dokumentum
kitöltésével tájékoztatni szíveskedjenek.
Mellékelve, 1. melléklet

II.

Kiállítási tevékenység

Állandó kiállítások
száma
és
látogatószáma
- hazai (db | fő)
- külföldön
megrendezett
(db | fő)
Időszaki kiállítások
száma
és
látogatószáma

2015. tény

2016. terv

2016.
tény

4/24 635

4/25 000

4/27.185

0/0

0/0

0/0
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-

-

saját épületben
(db | fő)
más
intézményben
( db|fő)
külföldön
megrendezett
(db | fő)

9/8 700

12/8 800

9/5.428

4/533
(egy
esetben
n.a.)
1/615

Vándorkiállítások
száma
és
látogatószáma
- hazai (db | fő)
- külföldön
megrendezett
(db | fő)
Befogadott
kiállítások száma
és látogatószáma
(db | fő)
A
nemzetiségek
anyaországában
megrendezett
kiállítások száma
és látogatószáma
(db | fő)
Virtuális kiállítások
száma
és
látogatószáma
(db | fő)
A
hozzáférhető
műtárgyállomány
mutatói:
- teljes
műtárgyállomá
ny száma (db)
- kiállításban,
látványtárban,
tanulmányi
raktárban
bemutatott
tárgyak száma
(db)
- interneten
hozzáférhető
tárgyak száma
(db)
- a
teljes
műtárgyállomá

4/5 487

3/2 300
2/700
1/1166

2/1 159

4/4 800

8/11.004

0

0

0

2/n.a.

3/30 000.

2/ n.a.

-722 287 db (könyvtárral,
adattárral együtt)
- kb. 40.000 db
- Látványkönyvtár és Tudástár
anyaga:

- 723 287 db
- 1000 db új;
összesen: kb.
41.000 db

http://ldm.hu/hu/kiallitasok/allando/latvanykonyvtar-

;
A múzeum feldolgozás alatt
álló, részleges digitális
adatbázisa elérhető a múzeum
honlapján,
a www.ldm.hu oldal
gyűjtemények menüpontjában
Összesen: 36 254 db.
-5%

- 778 524 db
- kb. 800 db
új;
összesen:
kb. 40 800
db

es-tudastar
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- 800 darab,
összesen 37
054 db

- 5%

- 893 darab,
összesen
összesen:
37 147 db

ny és a fentiek
értelmében
hozzáférhető
műtárgyállomá
ny aránya (%)
A
tárgyévben
megjelent
tárgykatalógusok
és kiállítási vezetők
száma (magyar és
idegen
nyelven),
példányszáma és a
hasznosított
példányok száma
(db | db | db)
Múzeumpedagógiai
foglalkozással
kiegészített
kiállítások száma

- 5%

0/0/0

4/6 000/500

0/0/0

9

9
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a) Az intézmény 2016. évi kiállítási tevékenységének szöveges bemutatása, illeszkedése az
intézmény küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához.
Az intézmény küldetésnyilatkozatában valamint a középtávú stratégiájában foglaltak szerint a
múzeumi szervezet működésének elsődleges célja, hogy tudásközpont és élményszerző
közösségi tér legyen. Ennek értelmében a múzeum kiállítási stratégiájának ezt a célt kell
szolgálnia. Középpontjában a saját gyűjteményeit kell állítania, ugyanakkor a vándor és
cserekiállítások lehetőséget adnak arra is, hogy olyan kiállításokat, gyűjteményeket
mutassunk be Veszprém város és a megye nagyközönségének, amelyek egyébként számunkra
talán elérhetetlenek lennének. Ennek volt kiváló példája a 2015. évben megnyitott és 2016
tavaszán zárt Rippl-Rónai művekből összeállított kiállítás, illetve a cserébe Kaposváron
megnyitott Egry József kiállítás. Mindkét megyeszékhelyen rendkívül nagy volt az érdeklődés
a tárlatok iránt, amelyekhez több rendezvényt is szerveztünk, illetve különleges
marketingeszközöket is kipróbáltunk, nagy sikerrel.
A 2016. évi munkatervünkben három súlypontot határoztunk meg. Ezek megvalósítása az
alábbi módon teljesült:
A múzeum felé irányuló elvárásoknak is eleget tevő új állandó kiállítás előkészítését
terveztük, amely elsősorban a város történetét, a „Királynék városát” mutatja be majdan a
nagyközönségnek. Tekintettel a kiállító épületet érintő energetikai fejlesztés előrehaladására,
az új koncepció szerinti tárlattal a megújult épületben mutatkozunk be, előreláthatólag 2018ban. Az előkészítés tovább folyik, az új állandó kiállítás megvalósítását Kubinyi-program
pályázat segítségével szeretnénk megvalósítani.
E mellett, az előzőhöz hasonlóan a 2016. év kiemelt feladata volt a fenntartói igényt kielégítő,
a „Magyar királynék és királynők” témáját feldolgozó állandó kiállítás létrehozása, a
koncepció kidolgozása, a forgatókönyv megírása. Tekintettel a kiállításnak helyet adni
tervezett épület felújításának elhúzódására, ennek a projektnek a megvalósítását egy későbbi
időpontra tervezzük.
A múzeum főépülete mellett, az 1935-ben felépített Bakonyi Ház fontos szerepet tölt be
intézményünknél. Az épület a Kubinyi-programnak köszönhetően új elemekkel bővítette
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kínálatát: etnobotanikai kert, sütőkemence, sparhelt, interaktív megújuló és új állandó
kiállítás, életmód-rekonstrukció, hagyományőrzés a megújult tér hívószavai.
A 2015-ben a múzeum kezdeményezésére kialakított Várbörtön kiállítóhely a 2016-os évben
új, eredetileg nem tervezett, kiállítási egységgel is gazdagodott. Az „Élet a Mínusz
Harmadikon” kiállítás részeként, az 1956-os Emlékbizottság által meghirdetett Büszkeségpont
pályázatnak köszönhetően, elkészült a „Büszke nők Veszprémben” című új kiállítási részünk.
A kiállítási anyag összegyűjtésében, a kiállítási forgatókönyv elkészítésében a múzeum
történészei, külső kutatók, valamint a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület tagjai vettek
részt. A kiállítás témája az 1956-os események egy sokáig elfeledett, de ma már egyre
ismertebbnek számító eseménye: az 1956. december 6-ai „néma nőtüntetés”, mely a két
nappal korábbi budapesti eseményhez hasonlóan az 1956-os eseményekben elesettek
emlékére, és a Szovjetunióba hurcolt magyar foglyok hazahozataláért folyt. A kiállítás az
esemény 60. évfordulójára időzítve, december 6-án nyílt meg. Maga a Várbörtön kiállítóhely
2016-ban bekerült a megyei értéktárba, illetve felterjesztették az országos értéktárba is.
Az intézmény a két állandó kiállítási forgatókönyvek összeállítása mellett egy, a saját
gyűjteményeire alapozott két termes kiállítással lépett a látogatók elé 2016-ban. Régi terv
valósult meg, amikor a táplálkozás, gasztronómia témakörében egy minden korszakot,
gyűjteményt átfogó tárlatot nyitottunk novemberben. A téma minden korosztály, társadalmi
réteg számára vonzó, idén több múzeumpedagógiai, egészségmegőrző rendezvényt,
programot szerveztünk kísérőrendezvényként, amelyeknek sorát 2017-ben is folytatjuk, mivel
a kiállítás 2017 áprilisában zárul majd. A 2016-2017. évi Múzeumi Szabadegyetem tíz
előadásának témája is a kiállításhoz kötődik, zömében saját kutatásaink bemutatásával, illetve
speciális témák esetében meghívott előadókkal. Az előadásokat a negyed évenként megjelenő
Séd folyóiratban publikáljuk.
A többi, nagy termes időszaki kiállítás a korábbi években már „lefoglalt” vándorkiállítások
volt:
Ezek közé tartozik a „A megmozdult szótár” Weörös Sándor munkásságát bemutató, a PIM
nagysikerű vándorkiállítása. A költő versei, művei minden korosztály számára kedveltek, jól
ismertek, a kiállítás interaktív részei még vonzóbbá, érdekessé tették a tárlatot.
„Szerzetes, főpap, hazafi – Széchényi Pál nagycenki múmiájának titkai” nagytermes, minden
elemében interaktív időszaki kiállítás, amely a múlt évben Győrben volt látható első ízben. A
kiállítás elsősorban helyi vonatkozásai miatt volt érdekes, ugyanis a kiállítás egyik
leghangsúlyosabb része Veszprém város 1704. évi pusztításáról szólt. Kapcsolódó
programokkal: rendezvénnyel, előadásokkal emlékeztünk meg az eseményről, felhívva a
figyelmet városunk e tragikus napjaira. A kiállítás másik nagyon vonzó része a főpap
múmiájának kutatását mutatta be, kiegészítve az eredeti koncepciót, bemutatva az
antropológusok munkáját is. Múzeumpedagógiai órák keretében, a múzeum Antropológiai
gyűjteményéből válogatva, ismertettük meg a diákokkal az antropológusok tevékenységét, az
emberi csontok vizsgálatát, az ezeken felfedezhető rendellenségek, betegségek jellegzetes
tüneteit, illetve ezek alapján a résztvevők a korabeli életmódra, étkezési szokásokra vonatkozó
következtetéseket vonhattak le.
Az időszaki kiállításaink sorából külön is érdemes megemlíteni a „Finnugor hagyományok”
című kiállítást, a Finnugor Néprajzi Park vendégkiállítását. Múzeumunk többek közt ezzel is
csatlakozott Veszprém finnugor kulturális főváros rendezvényeinek sorához.
Az időszaki kiállításokon elsősorban a helyi igények alapján a helyi témák, évfordulók, jeles
események kerülnek előtérbe. A fenntartó hosszú távú „női téma” terveihez kapcsolódott a
„Női lélek ecsettel. Magyar nőfestészet 1892-1935. Válogatás a Saphier Dezső
Gyűjteményéből” kiállítás, míg Somogyi Márk fotográfiai kiállítása a múzeum
gyűjteményezési stratégiájának része.
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A képzőművészeti kiállítások sorát a cserekiállítással bővítettük, amely a nagy sikerre való
tekintettel idén is folytatódott. Ezúttal Victor Vasarely munkásságának különleges darabjait
láthatja a nagyközönség, amely kiállítás egyúttal megemlékezik 110-el ezelőtt született és 20
évvel ezelőtt elhunyt művészről. A csereprogram részeként az év elején még Kaposváron
bemutatkozó Egry-tárlatunk ezúttal Pécs városának nagyközönsége előtt nyílt meg.
Tudománytörténeti kiállítás a Bay Zoltán életét és munkásságát bemutató kamara-kiállítás,
amely elsősorban a középiskolások körében volt népszerű. A „Papírsárkányok és pörgettyűk”
japán sárkányok és babák kiállítással a különböző korosztályok képviselőit, de különösen a
családokat vártuk tavasszal.
b) Kiállítások:
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
Szellem… a tárgyban, …a
helyben, …a képben
(Látványkönyvtár és Tudástár,
RAK-TÁR-LAT)
Bakonyi Ház - Református
paraszti és kisnemesi lakáskultúra
a Bakonyban és a Balatonfelvidéken
Etnobotanikai oktatókert
„Időtlen idők” kiállítás
Emlékező terek – a helyek
emlékezete
Hősök Kapuja
A Tűztorony története
Élet a mínusz harmadikon – ’56
után a bitófák árnyékában és
Büszke nők Veszprémben

2015. tény
3 169

2016. terv
3 170

2016. tény
3 520

2 611

3 000

2 875

16 432

16 500

16 582

2 423

2 800

4 208

Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
TULIPÁN, PELIKÁN, KÍGYÓ –
A népművészet motívumvilága

2015. tény
1 716

2016. tény
508

2016. terv
350

Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
2016. terv
Magyar nőfestészet 1895–1950
600
Válogatás a Saphier Gyűjtemény
anyagából
Kapcsolatok (Kádár Tibor 70)
n.a.
„rénnyáj haladtában…”Válogatás
200
szibériai nyelvrokonaink tárgyi
világából
70 éves visszhang a Holdról – Bay
200
22

2016. tény
506

507
1414

713

Zoltán emlékére
Nyitott szemmel – Somogyi Márk
fotóművész gyűjteményes
kiállítása
A szecesszió világa –
képzőművészeti pályázat kiállítás
Az utolsó ítélet angyala –Szent
Mihály alakja a művészetekben
Étel/Élet – Ízek és terek a
gasztronómia évszázadaiból
Országos és nemzetközi kiállítási
látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
-

programok

1500

607

200

141

200

377

1300

655

keretében

2015. tény

megvalósuló

kiállítások

2016. tény

2016. terv

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok
keretében megvalósuló kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen):
Kiállítás címe
A II. világháború
emlékezete – LDM
vándorkiállítása
A fény festője – Egry
József gyűjteményes
kiállítása Kaposvárott
A II. világháború
emlékezete - – LDM
vándorkiállítása
TULIPÁN, PELIKÁN,
KÍGYÓ – A népművészet
motívumvilága, LDM
vándorkiállítás
Szent Márton és Pannónia
„Fölteszik a tulipános
ládámat…”
A fény festője – Egry
József gyűjteményes
kiállítása Pécsen, 2017.
évre áthúzódó
In memoriam 1914-1918.
Az I. világháború
emlékezete

Helyszín
Deák Ferenc
Általános
Iskola
Rippl-Rónai
Múzeum

2015. tény
383

370

2016. terv
200

2016. tény
250

300

323

Vetési Albert
Gimnázium

400

450

Duna Mente
Múzeum,
Komárom

500

1166

Pannonhalmi
Főapátság
Duna Mente
Múzeum,
Komárom
Janus
Pannonius
Múzeum

2000

n.a.

400

615

2000

112

Hajmáskéri
Önkormányzat

n.a.

98

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal
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Kiállítás címe
110 éves a MTM Bakonyi
Természettudományi
Múzeum geológiai
gyűjteménye
Weöres Sándor: A
megmozdult szótár
A szépség vonzásában –
Rippl-Rónai József világa
SZERZETES, FŐPAP,
HAZAFI: Széchenyi Pál. A
nagycenki múmia kutatása
Papírsárkányok, pörgettyűk
és babák Japánból
A tarnowi kézilabda úttörő
évei
A Mi Forradalmunk Plakátkiállítás
Victor Vasarely 110-20.
2017-re áthúzódó

2015. tény
432

2016. terv
96

2016. tény
219

Felelős
Katona Lajos
Tamás
Dr. Pilipkó
Erzsébet
Dohnál
Szonja
Rainer Pál

-

1800

1551

1059

2000

3951

-

2200

3681

-

1000

691

-

n.a.

141

-

n.a.

134

Barati
Piroska,
Szántó Attila
Király
András
Szántó Attila

636

Sipos Anna

-

1000

c) Látogatottság:
Összesített:

Mutatók
Összes látogatószám
(kiállítások,
foglalkozások,
rendezvények)
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből: diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

2015. tény 2016. terv
43 005
44 000

2016. tény
50 499

11 674

11 950

12 491

13 047

13 600

17 373

18 284
15 158
15%

18 450
15 600
15%

20 635
16 263
15%
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Ebből:
Laczkó Dezső Múzeum + Tanulmányi Raktár
Mutatók
Összes látogatószám
(kiállítások,
foglalkozások,
rendezvények)
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből: diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

2015. tény
21 539

2016.
terv
21 600

2016.
tény
26.834

3 622

3 650

3 349

5 116

5 200

7 950

12 801
9 237
10%

12 750
9 300
10%

15 535
9 699
10%

2015. tény
2 611
370

2016.
terv
3 000
600

2016.
tény
2 875
354

842

900

855

1 399
596
10%

1 500
600
10%

1 666
594
10%

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

Hősök Kapuja Látogatóközpont (Hősök Kapuja és Tűztorony)
Mutatók
Összes látogatószám
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből: diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

2015. tény
16 432
7 090

2016.
terv
16 600
7 100

2016.
tény
16 582
7 316

5 912

6 000

6 676

3 430
4 670
35%

3 500
5 000
35%

2 590
4 630
35%
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Várbörtön
Mutatók
Összes látogatószám
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből: diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

2015. tény
2 423
592

2016.
terv
2 800
600

2016.
tény
4 208
1 472

1 177

1 500

1 892

654
655
5%

700
700
5%

844
1 340
5%

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján
nyilvántartani.
d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a
muzeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban.
Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a
továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos
személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi
szakmai szervezet tagja,
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGTállampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által
meghatározott napján, amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes
belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.
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(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken,
állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul
látogathatók.
Ingyenes látogathatóság
 2016. január 30. szombat
 2016. február 27. szombat
 2016. március 26. szombat
 2016. április 17. vasárnap
 2016. május 21. szombat
 2016. június 18. szombat
 2016. július 31. vasárnap
 2016. augusztus 21. vasárnap
 2016. szeptember 24. szombat
 2016. október 22. szombat
 2016. november 27. vasárnap
 2016. december 18. vasárnap
Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken,
állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul
látogathatók.
 2016. március 15. napja, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére;
 2016. augusztus 20. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király
emlékére;
 2016. október 23. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.
e) Nyitva tartás: 305 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői)
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 immár hagyományos módon.
A karácsonyi időszak sajátosságait figyelembe véve alakítottuk ki ünnepi nyitva tartásunk
rendjét. Tapasztalatainkra alapozva, az ünnep előtt 3 nappal az intézmény (LDM, BH) bezárja
kapuit, majd a két ünnep közötti időszakban újra látogatható a múzeum. Számos látogatót
vonz a kulturális kikapcsolódás lehetősége az ünnepi időszakban.
A múzeum Hősök Kapuja, Tűztorony és Várbörtön részlege 2016. december 24-től 2017.
január 11-ig zárva tart, ennek oka, hogy a turisztikai szempontból előnyös helyen található
részleg iránt a kereslet a nyári időszakban meghatározó.
f) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új
kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök
A 2016-ban 4 állandó kiállítással, 3 áthúzódó időszaki kiállítással, 10 új időszaki kiállítással,
5 új kamara kiállítással, 109 kulturális rendezvénnyel - melyből 5 múzeumi nagyrendezvényvártuk a látogatókat, kiemelten a családokat. Továbbá 7 intézményközi kapcsolatok keretében
megvalósuló kiállításban vettünk részt.
Emellett figyelmet fordítottunk arra, hogy általános és középiskolás diákok számára több
anyagilag elérhető, ismeretterjesztő tematikus foglalkozási napot és programot hozzunk létre.
Kiemelten foglalkoztunk idei programjaink megalkotásakor a középkorosztály igényeinek
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felmérésére és a számukra megfelelő programelemek kialakítására, hiszen intézményünk
számára az ő csoportjuk a leginkább nehezen megszólítható szegmens.
Célunk az volt, hogy a múzeum a város kulturális életének aktív részeseként igényes, kultúrát
átadó és emellett könnyedebb kikapcsolódási lehetőséget is biztosítson látogatóinak. A
rendezvények elsősorban a múzeum kiállításaihoz, a múzeum szellemiségéhez kapcsolódtak.
Másodsorban igazodtak a városi tematikus programokhoz és projektekhez. A rendezvények
látogatólétszámának emelkedése azt mutatja, hogy e cél teljesült, ám továbbra is azon kell
munkálkodni, hogy a városi polgárság még jobban megismerje és magáénak érezze a
múzeumot. Az eddig nehezen megszólított látogatói szegmensek elérése jövőbeli nagy
feladatunk. Gondolunk itt az egyetemisták, fiatalfelnőttek és középkorosztály tagjaira.
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
városban működő több intézménnyel (Kabóca Bábszínház, VMK, Petőfi Színház, Művészetek
Háza, Veszprémi Programiroda, Veszprémi Törvényszék, Pannon Egyetem), szerveztünk és
lebonyolítottunk a város nevével fémjelzett rendezvényeket.
Emellett erősítettük az iskolákkal fenntartott kapcsolatot, aktualizált hírlevél listák,
rendezvényeinken való közreműködések révén. Tapasztalatunk, hogy a diákok szívesen
szerepelnek megnyitó ünnepségeinken és alkotnak képzőművészeti munkákat
kiállításainkhoz. Ezzel is célunk a múzeum megszerettetése, és a jövő múzeumlátogatóinak
kinevelése.
Törekedtünk arra, hogy elérjük a múzeumot nem ismerő célcsoportokat (internetes
információs felületek, internetes közösségi oldalakon való erősebb részvétel, flash mob
megmozdulások a városban), együttműködtünk számos esetben a városi kulturális
intézményekkel,
egyesületekkel,
civilszervezetekkel,
turisztikai
szervezetekkel,
szállásadókkal. Ennek jegyében két ízben is kilátogattunk a város legforgalmasabban
közterére ahol sajtótájékoztatóval, képzőművészeti tárlattal és alkotó foglalkozásokkal
kapcsolódtunk a város hétköznapi forgatagába nem hétköznapi módon.
Fontos tényező emellett, hogy a múzeum kezelésébe került 2015-ben (a Veszprémi
Törvényszékkel együttműködve) a Várbörtön kiállítóhely, amely előre történő
bejelentkezéssel csoportosan látogatható. A 2016-os évben a kiállítóhely kimagasló
látogatószámmal került hasznosításra. Illetve 2016-ban új kiállítási egységgel is gazdagodott
Büszke Nők Veszprémben címmel. Emellett a Törvényék 2 alkalommal is otthont adott és
közös szervezésben valósított meg intézményükkel rendezvényt.
A Hősök Kapuja Látogatóközpontban lehetőség nyílt a magasabb szintű kereskedelmi
szolgáltatás bevezetésére (múzeumi ajándékbolt, fagylalt, frissítő árusítása) mely
szolgáltatások 2016-ban is beváltották a hozzájuk fűzött bevétel emelkedést. Emellett plusz
bevételi forrást és együttműködést jelent a várkapu terasz egy részének bérbeadása, ahol a
látogatók ásványokat és abból készült ajándéktárgyakat vásárolhatnak.
A Hősök Kapuja Látogatóközpont a Múzeumok Éjszakáján és az Emlékhelyek Napján is
kiemelt eseményhelyszín volt, kiemelkedő programkínálatával, mely kimagasló
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látogatószámokat eredményezett. Mindezeken kívül csillagászati bemutatókkal, tűzoltóautó
bemutatóval, ismeretterjesztő előadásokkal vártuk vendégeinket a Hősök Kapujában.
A Hősök Kapuja látogatottsága 2016-ban emelkedett. Ebben jelentős szerepe van a Várbörtön
kiállítóhely unikalitásának. Ez a tendencia azért is pozitív, mert a veszprémi várban egymást
érik a kiállítóhelyek és a látogatóközpontok (Csikász Galéria, Modern Képtár - Vass
Gyűjtemény, Várgaléria, László Károly Gyűjtemény, Szaléziánum Látogatóközpont, Boldog
Gizella Múzeum, Szent György-kápolna, Gizella-kápolna, Érseki Palota, Szent Mihályszékesegyház), és a turisták ezek közül választanak. A hangsúly a Hősök Kapuja
Látogatóközpont esetében is a szolgáltatások erősítésére kerül. Hiszen frekventált turisztikai
központban helyezkedik el, a meghatározó célcsoport pedig a turisták. A korábbi évek
tapasztalatai is arra utalnak, hogy a minőségi és folyamatosan elérhető szolgáltatások és
lehetőségek azok, melyek a Látogatóközpont erősségét jelentik. A turisták a főszezonban és
nagy városi rendezvények alkalmával széles programkínálattal találkoznak, melyekhez a
Hősök Kapuja Látogatóközpont nyitva tartásával és különleges ajánlataival kapcsolódik.
g) Látogatószám növelésének stratégiája
Minőségi és diákok, családok számára érdekes kiállítások létrehozása
 Weöres Sándor: A megmozdult szótár
 Szerzetes, főpap, hazafi – Széchényi Pál nagycenki múmiájának titkai
 70 ÉVES VISSZHANG A HOLDRÓL – Bay Zoltán emlékére
 Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia évszázadaiból
 Victor Vasarely 110-20
Kommunikáció:
ATL kommunikáció - Sajtókommunikáció
 A kapcsolat a helyi sajtóval jó, rendezvényeinkről beszámolnak, országos
médiumokban is egyre többet jelenünk meg,
 Valamennyi időszaki kiállításhoz nagyméretű city light plakát került ki a városba
 Jutasi út – Budapest út aluljáróban állandó múzeumi plakát
 Kossuth utca és belváros területén állandó „plakát-jelenlét”
 Autóreklám a múzeumi gépjárművön kiállításokhoz kapcsolódóan
 Rendszeres rádiónyilatkozatok, Kossuth Rádió, Lánchíd Rádió, Mária Rádió, Part Fm
BTL kommunikáció
 Public Relations
o Erős közönségkapcsolat – állandó információáramoltatás
o Saját honlap
 emelkedő látogatószámok
 Múzeumi honlapra cikkek írása kiállításokról, rendezvényekről,
ügyfélbarát szolgáltatások kialakítása, frissítése (pl. múzeumpedagógiai
adatbázis)
o Facebook
 folyamatosan karbantartva
 1317 látogató
 saját facebook-kampány új kiállításaikhoz kapcsolódóan
o Advertorial cikkek megjelenése a sajtóban
o Szakcikkek megjelenése
o Események – kiállításmegnyitók
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o Egyéb internetes megjelenések: infoveszprem.hu, programturizmus.hu,
utitarskartya.hu, est.hu, port.hu, napibalaton.hu, veszpremiprogramiroda.hu,
balatontipp.hu, kulturpontok.hu
Bemutatók
o MOKK Veszprém megyei tagjainak nyílt nap
Direkt Marketing /DM/
o múzeumi hírlevél minden rendezvényünkről, eseményünkről, hírünkről

A múzeum turisztikai kiadványokban történő megjelenése
 Útitárs
 Artkalauz
 Balatoninfo
 Múzeum a' la Carte
 Fidelio (MúzÉj, MŐF. kapcsán)
 Örökség Kultúrpolitikai Intézet
 Mozaik Múzeumtúra
 Turam.hu
 Pesti Est
 Családi Lapozó
EGYÉB, a fentiekben nem szereplő FELADATOK a közönségkapcsolati osztályon
- Pályázatfigyelés és pályázati anyagok összeállítása
- TÁMOP-pályázati projektek fenntartási teendői, elszámolások, múzeumpedagógiai
órák megtartása
- Megyei múzeumi koordinátori tevékenység
- Szaktanácsadás a megye múzeumaiban
h) Az épületen belüli információs eszközök
Az aktuális információkat folyamatosan frissítjük. A látogatók eligazodását tájékoztató
feliratok, plakátok segítik, de meghatározó a közfoglalkoztatott munkatársakból álló
frontszemélyzet munkája is.
i) Múzeumi bolt, büfé, kávézó
A Laczkó Dezső Múzeum múzeumi boltja és a ruhatár napjainkban már nem tölti be
maximálisan a funkcióját. Ennek ellensúlyozására az intézmény készített rekonstrukciós
tervet, amelynek kivitelezését a várható felújításhoz kapcsolódó egyéb pályázati forrásból
szeretnénk megvalósítani. Részeredmény, hogy az árukészletet felfrissítettük, helyi és saját
arculattal rendelkező, eladhatóbb ajándéktárgyak kerültek a boltba.
A Hősök Kapuja Látogatóközpont rendelkezik új, modern múzeumi bolttal, amely széles
árukínálatával kielégíti a várba érkező turisták igényeit.
j) Az akadálymentesítés helyzete
Anyagi források hiányában a Laczkó Dezső Múzeumban nem volt lehetősége a hiányosság
kiküszöbölésére. Az épületet érintő, 2017 nyarán elinduló energetikai szempontú felújítás
azonban megoldja az épület akadálymentes megközelítését és a szintek közti közlekedést.
A Török Ignác utca 5. épület fejlesztése (Tanulmányi raktár kialakítása) az akadálymentesítés
előírásainak megfelelően történt (kivéve hallássérülteket segítő eszközök): lift, vezetősávok,
mozgáskorlátozott WC.
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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.
k) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban
A Laczkó Dezső Múzeumban technikai kialakításra anyagi források hiányában nincs
lehetőség. A teremőrök aktív közreműködésével tudjuk fogyatékkal élő látogatóinkat fogadni
A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete számára a Tanulmányi raktárban
szerveztünk speciális tárlatvezetést. Ugyanakkor az egyesület ún. „érzékenyítő nap,
foglalkozás” keretében felkészítik a hasonló fogyatékkal élő sorstársak fogadására,
kalauzolására a teremőröket.
Műtárgykölcsönzések
(Kérjük, hogy az alábbi összegző adatok mellett a 2016. évi Ász ellenőrzésre figyelemmel a
mellékelt dokumentum kitöltésével a kölcsönzésekről részletes tájékoztatást adni
szíveskedjenek.)
2016
Kölcsönzési szerződések száma
25
- ebből muzeális intézménnyel kötött 16
szerződések száma
- ebből nem muzeális intézménnyel 9
kötött szerződések száma
kiadott miniszteri hozzájárulások száma
4
Megjegyzés: Az intézmény a kulturális javak kölcsönzésével kapcsolatosan 2015-től
kezdődően, visszamenőleg a 2014. évtől hosszabb időre, valamint a jogszabályok
hatálybalépése előtt már jóval korábban kikölcsönzött műtárgyak esetében is folyamatosan
felül vizsgálja a műtárgykölcsönzésekkel kapcsolatos anyagait. Belső igazgatói utasítás
rételmében az újonnan kötendő szerződéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően
készítjük, a korábbi időszak hiányosságait pótoljuk, a külső kiállítóhelyek fenntartóival való
együttműködés ütemében.

III.

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

Feladat (szerzemény, szakág,)
Történeti-Néprajzi: A
balatonakarattyai Rákóczi-szilfa
egy darabja. Hasáb alakú fadarab
vésett ábrával és felirattal
Történeti-Néprajzi: 1 db polaroid
fényképezőgép, 1 db brossúra (A

Gyarapodás
módja és forrás
ajándék

Felelős

ajándék
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Határidő

Kákonyi Anna

2016.01.27.

A
teljesülés
státusza
teljesült

Kákonyi Anna

2016.01.28.

teljesült

Veszprémi Építő Ipari
Szövetkezet c.), 2 db textil
zsebkendő, 1 db kontyfésű
Történeti-Néprajzi: Császár
István érdemei és oklevelei a
szocializmus időszakból,
valamint porcelán emlékplakett
Történeti-Néprajzi: Tűzcsiholó
acélok
Történeti-Néprajzi: Darabos
Anita: Kompozit I.
Történeti-Néprajzi: Bodor
Miklós (Üllő, 1931-Budapest
1984) veszprémi bv.börtön
felcser hagyatéka: keresztlevél,
iskolai bizonyítványok,
munkakönyv, gépelt
életrajz,fényképe, valutalap,
fogszabályozási kezelőlap,
testsúly lap, címjegyzék, halotti
anyakönyvi kivonat, fénykép
börtönről stb.
Történeti-Néprajzi: Háztartási
eszközök és viseleti darabok a
Kádár-korból (alumínium
evőeszközök, konyhai reszelők,
nylon fehérneműk és ingek,
orkánkabát, táska, Sokol rádió,
vekkerórák, újságok,
dísztányérok, fali díszek) és 2 db
fűrész
Történeti-Néprajzi: Ábel
Tamás’4000 gr tolerance’ című
üvegszobra
Történeti-Néprajzi: Gáspár
Gábor: A fiúk a lányokkal
táncolnak reggelig című
fotósorozata
Történeti-Néprajzi: Három
részes, zománcozott éthordó
Történeti-Néprajzi: Háztartási
textilek Káptalanfáról Kovács
Irma (sz.1922.), Bakos Teréz
(sz.1890 körül) és bakos
Lujza(1895-1978) egykori
középparaszti háztartásból. 1 db
úttörőnyakkendő 1 db kisdobos
nyakkendő (ajándékozó
gyermekeitől)
Történeti-Néprajzi: Kerámia

ajándék

2016.02.04.

teljesült

ajándék

Törő Balázs

2016.02.11.

teljesült

NKA vásárlás

Dohnál Szonja

2016

teljesült

ajándék

Rainer Pál

2016.02.25.

teljesült

ajándék

Kákonyi Anna

2016.03.04.

teljesült

vásárlás, NKA
pályázat

Dohnál Szonja

2016

teljesült

vásárlás NKA
pályázat

Dohnál Szonja

2016

teljesült

ajándék

Kákonyi Anna

2016.05.20.

teljesült

ajándék

Schleicher Vera

2016.04.27.

teljesült

ajándék

Schleicher Vera

2016

teljesült
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tárgyak, készítette: Szabó
Adrienne fazekasmester,
múzeumi néprajzi
gyűjteményben őrzött szentgáli
mázas kerámia mintáját
felhasználva 2 db csupor, 1 db
teáskanna, 1 db tányér
Történeti-Néprajzi: 1 db
konyhaasztal és 1 db bekeretezett
családi kép
Történeti-Néprajzi: Vegyes tárgy
együttes: Veszprémi
diafilm(szemléltető anyag VP. 3.
sz. iskola) Veszprémi
Egyházmegyei Gyűjtemény
ötvösmunkák (szemléltető diák,
Vp. 3.sz.
iskola)kukoricamorzsoló(Szőllősi
László tulajdona volt eredetileg.
Ajándékozó a házzal együtt
örökölte, annak padlásán találta.
Sz.L. veszprémi apja
kőművesmester volt, a Madách
utcai házát is ő építette)
Régészet: Neolitikus és újkori
kerámiatöredékek, őrlőkő
töredéke
Régészeti: Rendőrségi bűnjel: 5
db fém baltafej, 3 db csillag
alakú tárgy, 2 db gubó szerű fém
tárgy, 14 db fém nyílhegy, 14 db
fém csat, 18 db vas gyűrű/karika,
2 db fém állat figura, 2 db fejsze,
20 db fémtárgy, 1 db brossszerű
tárgy(fibula?), 34 db érme, 11 db
ragasztott, mosott edény, 1 db
kőfaragvány(pecséthenger), 4 db
szúrószerszám, 13 db fém csat
Történeti-Néprajzi: 7 db képeslap
Lovászpatonáról
Történeti-Néprajzi: A 19.század
végéről és a 20.szaázadból
származó tárgyak (textília,
cserép, üveg stb)
Régészeti: Neolitikus és
bronzkori kerámia, pattintott
kőeszköz, kőtöredék, állatcsont
és patics.
Történeti-Néprajzi: I.
világháborús levelezőlapok (25

ajándék

Kákonyi Anna

2016.06.20.

teljesült

ajándék

Schleicher Vera

2016.jún

teljesült

ásatás

Regenye Judit

2015.11.9-23.

teljesült

lefoglalás

Barati Piroska

2016.07.06.

teljesült

ajándék

Kákonyi Anna

2016.08.03.

teljesült

2016

teljesült

2016.06.20.07.29.

teljesült

2016.09.21.

teljesült

ajándék

ásatás

Regenye Judit

ajándék
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db) és két db imaszöveg
Történeti-Néprajzi: Karszalag
(Veszprém vármegyei
törvényhatóság Nemzeti Munka
Védelme)
Történeti-Néprajzi: Templomi
zászló, kárpit
Történeti-Néprajzi. zászlótartó
rúd,anyaga:aranyozott fa
Történeti-Néprajzi: Mária
kegyszobor, hordozó szerkezet,
anyaga részben festett fa
Történeti-Néprajzi: Horgolt
zászló
Történeti-Néprajzi: festett selyem
zászló ( 1 db nagy és 2 db
kisméretű)
Történeti-Néprajzi: Kisméretű
horgolt zászló: 2-2 db párban)
Történeti-Néprajzi: áttört fehér
abrosz
Történeti-Néprajzi: Zászló
bojtok, leszerelve a rúdról
Történeti-Néprajzi: Aranyszállal
horgolt, 50-15 cm-es csipke
Történeti-Népajzi: Miseruhák a
20. századból. Casulák (a
liturgikus ruha felső díszített
része)
Történeti-Néprajzi: stóla (fekete,
zöld)
Történeti-Néprajzi: kehelytartó
(zöld)
Történeti-Néprajzi: Manipulus (
fekete, zöld)
Történeti-Néprajzi: alba, alul
csipkedíszítéssel, vállnál és
gallérnál hímzett, áttört
rátétdísszel
Történeti-Néprajzi: oltárterítők a
20. századból
Történeti-Néprajzi: baldachin
tartozékok
Történeti-Néprajzi: gyertyatartók
Történeti-Néprajzi: Keresztút,
keretezve
Történeti-Néprajzi: Liturgikus
imádságok keretezve
Történeti-Néprajzi: kandalló

ajándék

Rainer Pál

2016.09.23.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék
ajándék

Fogl Krisztián
Fogl Krisztián

2016.04.21.
2016.04.21.

teljesült
teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült
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tisztításához szolgáló eszköztartó
Történeti-Néprajzi: egyházi
szobrok
Történeti-Néprajzi: Hajóláda,
tálalószekrény, csiszolt
üvegtárgyak, kenderfonálgombolyagok
Régészeti: a vár keleti és déli
oldalán végzett próbafeltárás
leletanyaga.
Régészeti: Újkori kerámia és
üvegtöredékek
Régészeti: bronzkori kerámia és
állatcsont
Régészeti: A BakonybélSzentkút melletti sziklakiemelkedésen végzett tervásatás
leletanyaga
Régészeti: kelta kori
kerámiatöredékek
Történeti-Néprajzi: Faragott
emlékkereszt, a szokásos hármas
tagozódással. A gerenda oldalán
Krisztus szenvedéseinek
eszközei. 1894.
Történeti-Néprajzi: használati
tárgyak írógép, szemüvegtok,
borotva, számológép) az 1980-as
évekből. A Nehézvegyipari
Kutatóintézet plakettjei. A
Magyar Természetvédelmi
Szolgálat karszalagjai.
Túrajelvények. Ruhadarabok.
Történeti-Néprajzi: Az
Építőgépgyártó Vállalat tárgyi
emlékei: Szocialista
Munkaverseny emlékzászlója. 3
db üveg cégtábla. 2 db
filmtekercs.
Történeti-Néprajzi: Kisméretű
puhafa lisztmérő kanál
Történeti-Néprajzi: Különböző
használati eszközök, valamint
dísztárgy, úgymint: porozó, kézi
fújtató, famozsár, petróleum
mécses, fém kupa
Történeti-Néprajzi:
Természetjáró jelvények és
emlékkitűzők. Különböző
munkahelyi és megyei

ajándék

Fogl Krisztián

2016.04.21.

teljesült

ajándék

Kákonyi Anna

2016.09.28.

teljesült

feltárás

Nagy Szabolcs
Balázs

2016.05.09.2016.06.08.

teljesült

szakfelügyelet

Barati Piroska

2016.07.15.

teljesült

szakfelügyelet

Barati Piroska

2016.09.19.

teljesült

feltárás

Nagy Szabolcs
Balázs

2016.09.262016.10.17.

teljesült

próbafeltárás

Barati Piroska

teljesült

ajándék

dr. Pilipkó
Erzsébet

2016.10.1810.25.
2016.10.17.

ajándék

Barta Tamás

2016

teljesült

ajándék

Barta Tamás

ajándék

Törő Balázs

2016

teljesült

ajándék

Törő Balázs

2016

teljesült

ajándék

Barta Tamás

2016

teljesült
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teljesült

teljesült

kitűntetések, emlékplakettek és
elismerő oklevelek a
Nehézvegyipari Kutatóintézettől
és Veszprém megye hivataliból.
A Veszprém Megyei
Anyakönyvi Hivatal
házasságkötési szertartáshoz
használt textiltárgyai (2 szalag,
anyakönyvezetői vállszalag,
anyakönyv textil borítója,
díszzászló)
Történeti-Néprajzi: Textil
tárgyak (terítő, csipke, falvédő,
párnahuzat), különböző
ruhaneműk (szoknya, kötények,
kabát, kombiné, párta, sapka,
usanka), családi hagyatékból, az
1930-as évekből (kisebb részben
az 1960-as évekből)Történeti-Néprajzi: Különböző
férfi és női ruhadarabok és
használati tárgyak az 1950-es
évekből
Történeti- Néprajzi: Orosz
nyelvű diafilmek főként a
Szovjetunió föld-és vízrajzáról és
élővilágáról. (Oktatási
segédanyag földrajz és biológia
órákhoz.) Az 1980-as évekből.
Régészeti: Őskori
edénytöredékek
Régészeti: Nagyrészt újkori,
kisebb részt őskori és középkori
kerámia-és állatcsont töredékek,
kisebb fémtárgyak stb.

ajándék

Barta Tamás

2016

teljesült

ajándék

Barta Tamás

2016

teljesült

ajándék

Barta Tamás

teljesült

ajándék

Barta Tamás

teljesült

régészeti
szakfelügyelet
régészeti
megfigyelés

Nagy Szabolcs
Balázs
Nagy Szabolcs
Balázs

2016.07.28.

teljesült

2016.04.102016.05.03.

teljesült

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése
Feladat

Felelős

Határidő

Dörgicse, 05/42 hrsz
(lelőhely-azonosító:
7829)
megelőző feltárás
késő bronzkori
műhelynegyed
Bakonybél-Szentkút
(lelőhely-azonosító:
7829)
megelőző feltárás

Csirke Orsolya

2016. július

Nagy Szabolcs

2016. ősz
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A
teljesülés
státusza
gyarapodási
naplóba vett

gyarapodási
naplóba vett

144 db 12-13. századi
ezüst éremkincs
Gáspár Gáborfotósorozat
Darabos Anita és Ábel
Tamás üvegszobra

Dohnál Szonja

2016.03.1.

megvalósult

Dohnál Szonja

2016.03.1

gyarapodási
naplóba vett

Tárgyévi
régészeti
és
őslénytani
feltárások
alapterületének
várható
nagysága (m2)
Az
éves
gyűjteményfejlesztési tervben
meghatározott
egyéb
gyűjteménygyarapítási
alkalmak száma

A régészeti és őslénytani feltárás
nyomán feldolgozandó állomány
nagysága
- összesen (db, vagy egyéb
jellemző mutató)
- tárgyévben (db, vagy
egyéb jellemző mutató)

2015. tény
46 694 m2.
Ebből 24.372
m2
elszámolható
felület.
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2016. terv
15 000 m2

- összesen:
101 300 db;
- tárgyévben:
3 513 db (16
tétel)

- összesen:
104 817 db
- tárgyévben
várható: 500 db

numizmatika:
0

numizmatika: 0

24

-összesen:
109.248 db
- tárgyévben:
11 590 db

antropológia: 0
antropológia:
11 000 egyed;
Tárgyévben 3
részleges
egyed

6000 db
A
feldolgozandó
egyéb
feldolgozandó
műtárgyállomány nagysága
1749 db
- összesen (db)
tárgyévben
- tárgyévben (db)
A tárgyévben régészeti és
őslénytani feltárás nyomán
múzeumba került tárgyak
száma (db, vagy egyéb
jellemző mutató)

6

2016. tény
13 635 m2

selejtezés előtt.
3.500 db;
antropológia: 3
db részleges
csontváz

422 db tárgy /
A tárgyévben ajándékozással
4000 db
bekerült tárgyak száma (db)
dokumentum,
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5800 db
feldolgozandó;
1990 db
tárgyévben

- összesen:
5460 db
- tárgyévben:
115 db

500 db
Selejtezés előtt:
numizmatika:0 11 590 db
antropológia:
0
100 db tárgy
kb. 700 db könyv
(Vajkai

549 db
történeti és
néprajzi

56 db könyv,
201 db
periodika
Összesen:
4.679 db

hagyaték)
kb. 1000 db
könyv
(Nagy István
hagyaték)
Összesen:
kb. 1800 db

3 db

90 db

anyagok

Összesen:
549 db
38 db könyv
1 db periodika
történetinéprajzi
gyűjtemény:
164 darab

A tárgyévben adásvétellel
bekerült tárgyak száma (db)

Csere: 96 db
A tárgyévben egyéb, a könyv; 118 db
fentieken
kívüli periodika
gyűjteménygyarapodással
Összesen:
bekerült tárgyak száma (db)
214 db

Összesen: 203
db
128 db könyv
116 db
periodika

50 db könyv;
50 db
periodika
Összesen: 100
db
Összesen: 244
db

2. Nyilvántartás
a) A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM
rendelet előírásainak teljesülése
 Gyűjtemények nyilvántartása (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes)
Gyűjtemény
megnevezése
képzőművészeti
gyűjtemény
néprajzi
gyűjtemény
iparművészeti
gyűjtemény
történeti
gyűjtemény
régészeti
gyűjtemény
irodalomtörténeti
gyűjtemény
numizmatika
forrásértékű

Gyarapodási
napló
N/H/Sz
Sz

Szakleltár
könyv
N/H/Sz
H + Sz

Leírókarton
N/H/Sz
H + Sz

Szekrényka Duplumnapló
taszter
N/H/Sz
N/H/Sz
N
Sz

Sz

H + Sz

H + Sz

N

Sz

Sz

H + Sz

H + Sz

N

Sz

Sz

H + Sz

H + Sz

N

Sz

Sz

H + Sz

H + Sz

N

Sz

Sz

H + Sz

H + Sz

N

Sz

Sz
Sz

H + Sz
H + Sz

H + Sz
H + Sz

N
N

Sz
Sz
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fényképek
 Segédgyűjtemények (N: nincs, H: hagyományos, Sz:számítógépes)
Segédgyűjtemény Adattári
megnevezése
leltárkönyv
N/H/Sz
Adattár

H + Sz

Adattári
fényképleltárkönyv
N/H/Sz
N

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

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

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

Sz
Sz

Megjegyzés: A táblázat adatait külön mellékletben csatoljuk. (6. melléklet)
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Megjegyzés

A kezelő muzeológus
neve/aláírása

Oldalszám/terjedelem

A végső lezárás dátuma

A megnyitás dátuma

záró
A nyilvántartás
száma

A nyilvántartás kezdő
száma

Gyűjtemény

A
nyilvántartás
megnevezése és formája
(hagyományos
vagy
számítógépről
kinyomtatott)

Sorszám

Az adattár nyilvántartása valamennyi használatban lévő, illetve már használaton kívül
helyezett szakmai nyilvántartásról (20. §)

 Törlés a nyilvántartásból
A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása

1.

Törlés
oka
Képzőművészeti restitúció

2.

Iparművészeti

Ssz. Gyűjtemény

restitúció

Törölt kulturális javak Miniszteri
engedély
száma
száma, kelte
9 db festmény
20957-12/2016
KOZGYUJT
2016. szeptember 7.
1 db íróasztal
20957-12/2016
KOZGYUJT
2016. szeptember 7.

b) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok, különös tekintettel a
számítógépes nyilvántartásra
Feladat

Felelős

Határidő

2015-ben gyarapodási
naplóba vett tárgyak
beleltározása
Korábbi leltárkönyvek
digitalizálása

muzeológusok

2016. 09. 01.

közfoglalkoztatott 2016. 12.15.
munkatársak,
muzeológusok
ellenőrzésével

A
teljesülés
státusza
részben
teljesült
folyamatos

2015. évben a múzeum elindította a MONARI Nyilvántartó program auditálását szinte
minden gyűjteményünkben, illetve a restaurátor osztályon is. Az 2016. második felében
megtörténtek az első szakfelügyelői ellenőrzések, amelyek során különösebb hibát, észrevételt
nem tettek. A leltározás a nyilvántartó programba történik, amelyet az év végén
kinyomtatunk, hitelesítünk és lezárjuk. Remény szerint az auditálási folyamat 2017-ben
befejeződik.
Ugyanakkor a MONARl Nyilvántartó program nem alkalmas a Szakkönyvtár
nyilvántartására. A már régen elavult Ariadne program alig használható, lassú. Az új,
korszerű könyvtári nyilvántartó programok sajnos igen nagy költséget jelentenek. A helyzet
rendezésére felvettük a kapcsolatot 2016-ban a megyei könyvtárral, de az előzetes tárgyalások
arra utalnak, hogy nem tudunk az altalunk tervezett módon integrálódni a könyvtári
nyilvántartási rendszerbe.
A Régészeti Osztály terepbejárások és feltárások során gyűjtött leletanyagát a régészeti leletek
múzeumba kerülését követően általában egy éven belül nyilvántartásba vesszük. Még mindig
elmaradás tapasztalható a munkaigényesebb restaurálást igénylő fémtárgyak esetében.
2016-ban hagyományos leltárkönyvben 426 db, míg digitálisan 2 243 db az osztály
gyarapodása. A közfoglalkoztatott adatrögzítők közreműködésével digitalizált anyag (a régi,
papíralapú leltárkönyvek) 13 293 tétel. A revízió során készült, feltöltött fényképállomány 3
482 db. Az osztály adattári gyarapodása 101 rekord.
A Történeti-Néprajzi Osztályhoz tartozó mindegyik gyűjteményi anyag leltározása
egységesen a Monari online adatbázisba történik. Az auditálási eljáráshoz kapcsolódó
szakfelügyeleti javaslat alapján 2016. évben az irodalomtörténeti gyűjteményben
összevonásra került a dokumentum és tárgyi anyag. Ezt követően egy leltárkönyvbe kerül a
korábban megkülönböztetett gyűjtemény.
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A 2016. évben is megtörtént az online szakleltárkönyvek kinyomtatása, hitelesítése, lezárása.
Terveink szerint 2017-ben befejeződik a nyilvántartó program auditálási folyamata.
c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag
becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016. évben elvégzett
feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

Nagyvázsony-Vár
60—as évek
leletanyaga
Kádárta-TSZ, római
hamvasztásos
temetkezések 1979-es
évek feltárása

Nagy Szabolcs

2016. 12. 15.

Csirke Orsolya

2016. 12. 15.

Várpalota-Inota,
Halmok, 2015. évi
leletanyaga

Csirke Orsolya

2016. 12. 15.

Kádárta-Gelemér
római telep 1982-es
feltárás

Csirke Orsolya

2016. 12. 15.

Népvándorlás kori
Kiss Róbert
temetkezések állatcsont
leletei
BalatonudvariS. Perémi Ágota
Fövenyes anyaga
Bakonygyepes-Halmok Kiss Róbert

2016. 12. 15.

Veszprém-Jutas 8., 9.
épület
Balatonfüzfö-Delta
bronzkori temető
Korábbi régészeti
feltárások
leletanyagának
leltározása (100)
BalatonudvariFövenyes,
antropológiai anyaga

2016. 12. 15.

Regenye Judit

2016. 12. 15.
2016. 12. 15.

2016. 12. 15

A
teljesülés
státusza
nem valósult
meg
aktuális
terepmunkák
és a 2015. évi
terepi
dokumentáció
rendezése
miatt
nem
teljesült
295 tétel,
a
munka
folyamatban
van
aktuális
terepmunkák
és a 2015. évi
terepi
dokumentáció
rendezése
miatt
nem
teljesült
megvalósult

folyamatban
van
nem valósult
meg
1930
darab
megvalósult
283 darab

Rainer Pál

2016. nov. 1

nem
meg

Tobishka
Katalin

2016. 12. 15.

előkészítő
munka,
rendszerezés
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valósult

A terepi feladatok függvényében, terveztük egy-egy korábbi anyag leltározását. Különösen a
középkori feltárások anyagaiban mutatkozik elmaradás, zömében a 60-as, 70-es és 80-as évek
feltárásaiból származó anyagokról van szó. Ezek egy részét felajánlottuk, leltározással
egybekötötten, feldolgozásra a Régészeti Tanszékeknek:
- nagyvázsonyi vár reneszánsz kőfaragványai, Maros Borbála BA szakdolgozat,
- Nagyvázsony-Csepely feltárásából származó leletanyag, Jőrös Bence MA szakos
záródolgozat ,
- Nemesvita középkori templom, Gömöry Judit,
- Taliándörögd és Várpalota-Széhely késő középkori temetői, Hege Fruzsina MA szakos
záródolgozat,
- a cseszneki várban feltárt középkori és kora újkori fémleletek, Feld István vezette MA
szakos záródolgozat írása céljából.
Jelenleg mindegyik szakdolgozó az előkészítő fázisban van, tényleges leltározás még nem
történt.
A korábban gyűjteménybe került leltározatlan leletanyag egy jelentős része a balácai
villagazdaság ásatásaiból származik. Az anyag leltározására, elsősorban az ásató régész
lehetőségei miatt, egyre kevesebb a remény. További tárgyalásokkal megpróbáljuk a helyzet
rendezését.
A MONARI Nyilvántartó program auditálása miatt a külső leltározásokat kénytelenek
voltunk megszakítani. Ezeket a nyilvántartó program elfogadása után a feltárást végző
kollégák folytatni fogják.
Az évtizedek során felhalmozódott embertani anyag feldolgozása folyamatban van. Doktori
képzés keretében folytatódik a balatonudvari avar és honfoglalás kori embertani anyag
kutatása. Nehézséget jelent, hogy a MONARI Nyilvántartó programban egyelőre nincs
lehetőség az embertani anyag leltározására. Hagyományos módon történik a leltározás.
Ugyancsak folyamatban van az archeozoológiai anyag feldolgozása is, de ennek gyorsítása
érdekében a múzeum saját munkatársát is be kívánja vonni.
d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége
és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016. évben elvégzett feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

Raktárrendezés során
feltárt leltározatlan
tárgyak leltározása (50)
Adattári raktárrendezés
során feltárt
leltározatlan fotók
nyilvántartásba vétele
(100)

Kákonyi Anna
Borbás Levente

2016. nov. 1

A
teljesülés
státusza
teljesült

Kákonyi Anna
Rainer Pál

2016. nov. 1

teljesült

2009-2013 között
Kákonyi Anna,
keletkezett forrásértékű Molnár Jenő
fényképek feltöltése a
Digitális Fotótárba

2016. nov. 1

folyamatban

2009-ben a múzeumba
került elektrotechnikai
gyűjtemény leltározása

2016. nov. 1

elmaradt

Molnár Jenő
Borbás Levente
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(400)
Gyüre Attila-féle
katonafotók leltározása
(100)

Rainer Pál

2016. nov. 1

teljesült

e) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2016.
évi feladatok teljesülése
Feladat

Felelős

Határidő

A
teljesülés
státusza
A szekrények
beszerzésére
2016.
decemberében
került sor, így
a
raktárrendezés
elmaradt
folyamatos

Grafikai gyűjtemény új
raktári rendjének
kialakítása
(térképtároló
szekrények
beszerzésének
függvényében)

Dohnál Sz.,
Borbás L.

2016.
november 1

Iparművészeti és
történeti bútorraktár
rendezése
Felsőörsi régészeti
raktár anyagának
átszállítása
Török Ignác utcai
régészeti raktár
folyamatos rendezése,
portalanítás,
átcsomagolás
Felsőörsi Raktárban
római anyag rendezése

Kákonyi Anna
Borbás L.

2016. július
30.

Régészeti
Osztály

2016.
augusztus 31.

Ritecz Tímea

folyamatos

anyagiak
hiányában
nem teljesült
folyamatos

Csirke Orsolya

2016. 08. 15.

nem teljesült

A gyűjteményi stratégia egyik meghatározó része a gyűjtemények raktározási körülményeinek
folyamatos korszerűsítése, a felmerülő raktározási problémák megoldása. Különösen sürgető
lenne a régészeti gyűjtemény sorsának mielőbbi rendezése, mivel a Török Ignác utcai
raktárunk teljesen megtelt. A régészeti anyag elhelyezésére még számításba vehető felsőörsi
Raktárbázis épületeinek állapota évről-évre romlik. Bár 2016-ra terveztük a legrosszabb
állapotú, régészeti raktárépületből a leleteknek és az embertani anyagnak az átvitelét a
Raktárbázis jobb állapotú, részben üresen álló épületeibe, ennek anyagi feltételeit nem tudtuk
biztosítani.
A raktárgondokat súlyosbítja, hogy áttekintve a megyei tájházak anyagát, több esetben a
műtárgyak visszaszállítását kellett kezdeményezi. A bejövő anyagok fertőzöttek, szuvasak,
penészesek stb., azaz a raktározási helyükre nem helyezhetők vissza. Ezeket is ki kell
szállítanunk Felsőörsre, elkülönítve tárolni, ami többlet költséget jelent, amely összeget a
restaurálás költségei is tetéznek.
A raktárgondok orvoslására több lehetőség kínálkozik, de ezeket anyagiak hiányában
önerőből a múzeum nem tudja megvalósítani.
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f) Az intézmény 2016. évi revíziós tervének végrehajtása érdekében tervezett lépések
részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is
Feladat

Felelős

Határidő

2015-ben lebontott
egeraljai és kékkúti
kiállítások revíziója
tárgyainak 2. ütem
(100)
Csapó- és szűrszabó
mesterséggel
kapcsolatos
céhtörténeti
dokumentumok
revíziója (220)
Tihanyi Apátságban
kiállított tárgyak
revíziója (100)

Schleicher Vera
Törő Balázs

2016. 09. 1.

A
teljesülés
státusza
nem készült el

Schleicher Vera

2016. 03.1.

50 tétel

Törő B, Borbás
L,
Schleicher V

2016. 02. 1.

lezárult

Forrásértékű fényképek muzeológusok
revízió (600)

2016. 11. 30.

140 db

Történeti és
iparművészeti
bútoranyag revízió
(250)

Kákonyi Anna
Borbás Levente

2015. 07.01.

660 db

Molnár mesterség
céhtörténeti
dokumentumainak
revíziója (100)

Molnár Jenő

2016. 05.1..

50 db

Történeti gyűjtemény
revízió 2. ütem (200)

Molnár Jenő

2016. 11..1.

nem
meg

történt

Kapolcsi
kovácsműhely revízió
(100)

Törő Balázs
Borbás Levente

2016. 08. .1

nem
meg

történt

Kályhacsempe
gyűjtemény revízió
(50)

Törő Balázs
Borbás Levente

2016. 08. .1

nem
meg

történt

A kővágóörsi tájház
tárgyainak revíziója
(250)

Törő Balázs
Borbás Levente

2016. 08. 1.

nem
meg

történt

Magyar Építőipari
Gyűjtemény (volt

Barati Piroska,
Nagy Szabolcs

2016. 02.29.

1201 darab,
megvalósult
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MÉM) Teguláriumban
levő anyaga (kb. 1200
db), egyedi számmal
ellátva, fotózva,
leírással
Várpalota-Gimnázium
temető anyaga

Ritecz Tímea

S. Perémi
Ágota, Barati
Piroska, Ritecz
Tímea

2016.12.15.

Az elrendelt
teljes
gyűjteményi
revízió
kapcsán került
ellenőrzésre

2016. szeptember 1-től igazgatói utasításban rendeltük el a gyűjtemények tételes revízióját. Ez
az Antropológiai és a Szakkönyvtári gyűjteményeket kivéve, amelyek megközelítése jelenlegi
elhelyezésük miatt megoldhatatlan, a revízió minden gyűjteményt érint. Ennek során
ellenőrizzük a tárgyak leírását, a hagyományos és a digitalizált leltárkönyvi bejegyzéseket,
fotók készülnek a tárgyakról, illetve portalanítás, újracsomagolás, valamint a sérült tárgyak
restaurálása után kerülnek a helyükre. A kikölcsönzött műtárgyállománnyal kapcsolatos
ellenőrzések során revízió alá vonjuk a kölcsönzések alkalmával kihelyezett anyagokat is. Az
elvégzett munkáról egy-egy helyszín ellenőrzésének befejezése után jegyzőkönyvek
készülnek, amelyeket havonként összegeznek a kollégák. A folyamatos munkavégzéshez
munkaruhát, felszerelést, porszívót, csomagolóanyagot biztosítunk. A revízió várható
befejezése 2017. december 31., kivéve a Régészeti Gyűjteményt, amely mennyiségét tekintve
igen nagy, illetve a folyamatos feladatellátást a várható terepi munkák is befolyásolhatják.
Ugyanakkor a LDM épületének július elején kezdődő rekonstrukciója miatt a tervezett
kiállításokat és a rendezvények nagy részét nem tudjuk megvalósítani. Az így felszabaduló
szakmai kapacitást teljes mértékben a revízióra tudjuk majd fordítani.

Tárgyévben gyarapodási
naplóba vett kulturális javak
száma (tétel és db)

Tárgyévben szakleltárkönyvbe
vett kulturális javak száma
(tétel és db)

2015. tény
Régészeti:
3513 db (16
tétel);

2016. terv
Régészet:
kb. 500 db

TörténetiNéprajzi:
37 tétel / 423
db tárgy és
4000 db
dokumentum
Összesen:
7.936 db;
53 tétel
Régészeti:
2.571 tétel
9.352 darab
(külsős
leltározások
nem voltak);
1526 db

TörténetiNéprajzi:
5 tétel/ 250
db
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Összesen:
kb. 5 tétel/
750 db
Régészet:
1000 tétel
3000 db
TörténetiNéprajzi:
750 db

2016. tény
Régészeti:
1 153 db (7
tétel);
TörténetiNéprajzi:
713 db tárgy és
dokumentum
Összesen:
1866 db;

Régészeti: 1 692
tétel
3 642 darab
(külsős
leltározások nem
voltak)

egyedi tárgy
és 404 tétel
dokumentáció
Összesen:
10.878 darab
2.975 tétel

Tárgyévben szekrénykataszteri
nyilvántartásba vett kulturális
javak száma (tétel)

Tárgyévben revízió alá vont
kulturális javak száma (tétel és
db)

0
Régészet:
512 db,
483 tétel
TörténetiNéprajzi:
3505 db
egyedi tárgy
és fotó és 525
tétel
dokumentum
Összesen:
4.017 db
1.008 tétel

Könyvtár,
Adattár:
1000 db
Összesen:
4750 db
kb. 1000 tétel

TörténetiNéprajzi:
309 db egyedi
tárgy és 336 db
forrásértékű
dokumentum
Adattár:
121 db

0

Összesen:
4.408 darab
0

Régészet:
2200 db
1800 tétel

Régészet:
kb. 8 000 db,
5 770 tétel

TörténetiNéprajzi:
1970 db
Összesen:
1.170 db
kb. 1800
tétel

Numizmatika:
10.000 db.
Történeti:160 db
Iparművészeti:
911 db
Néprajzi: 920
db.
Képzőművészeti:
702 db.
Történeti fotótár:
31 tétel
Fotónegatív és
dia: 9 tétel
Összesen:
20.733 db

A tárgyév végén feldolgozott
(szakleltárkönyvben,
szekrénykataszteri
nyilvántartásban szereplő)
- teljes állomány száma
(tétel)
- ebből régészet (tétel)
a teljes műtárgyállomány és a
fentiek értelmében
feldolgozott műtárgyállomány
aránya (%))

- Teljes
állomány:
722 287 darab
-80%

- Teljes
állomány:
727.037 db
- kb. 81%

- Teljes
állomány: 778
524 darab
- Régészet:
334 189 db
- 80%

3. Hozzáférés
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Az intézmény írott digitalizálási stratégiával:

rendelkezik / nem rendelkezik.

Az intézmény írott digitalizálási stratégiával külön nem rendelkezik, de az Adatkezelési,
Informatikai, Biztonsági szabályzat a digitalizálással kapcsolatos feladatellátás bizonyos
részeire is kiterjed.
Ugyanakkor az EMMI által kidolgozott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2020)
alapján 2017. év folyamán elkészítjük a hiányzó dokumentumot.
Az intézmény 2016. évi digitalizálási tevékenységének szöveges bemutatása, illeszkedése az
intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához
A Laczkó Dezső Múzeum különböző gyűjteményeiben a digitalizálás megfelelő mértékül. Az
auditálásra benyújtott MONARI Nyilvántartó program szinte minden gyűjteményében
működik. Ennek fejlesztése, karbantartása folyamatos, amelyben a múzeum informatikusa és
az informatikai feladatokkal megbízott szakmuzeológus is részt vesz. Sajnos anyagiak
hiányában az antropológiai anyag nyilvántartó programjának kialakítása még nem kezdődött
el, de szerepel terveinkben. Ugyancsak tervezzük a szakkönyvtár nyilvántartásának
digitalizálását. A korábbi, elavult program helyett új lehetőségeket keresünk. A fényképek
nyilvántartására a múzeum saját fejlesztésű programja áll rendelkezésre. (DigiTár).
A régi leltárkönyvek adatait közfoglalkoztatott munkatársak digitalizálják. Egy-egy
gyűjtemény esetében a megbízott szakmuzeológus ellenőrzi a munkájukat. Sajnos jelen
költségvetés mellett nincs arra lehetőség, hogy a gyűjteményekbe megfelelő végzettséggel
rendelkező munkatársat vegyünk fel a feladat ellátására. Ugyanakkor hosszabb távú
elképzelésinkben továbbra is tervezzük a létszám bővítését.
A műtárgyak (tárgyi anyag, dokumentumok, képeslapok stb.) digitalizálása folyamatos,
részben a leltározással párhuzamos, a revíziós munkák része, illetve a kölcsönzések, kutatások
során készülnek felvételek, és kerülnek be az adatbázisba. Ezek képezik a virtuális kiállítások
alapját is.
Hosszabb távon a múzeum tervei szerint minden gyűjteményi egység egyöntetűen a digitális
nyilvántartásra fog áttérni.
2015. tény
A
tárgyévben
digitalizált kulturális
javak
száma
összesen (tétel/db) és
aránya
a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
Összes digitalizált
kulturális
javak
száma (db) és aránya
a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
Adatbázisban
kereshető kulturális
javak száma (db) és

2016. tény

35.041 db

2016.
terv
6000 db

16 285 db

kb. 5,4 %

kb. 6,5 %

kb. 5 %

311 789 db.
kb. 5,4 %

3317.789
db
kb. 6,5 %

328 074db
kb. 5 %

311 789 db.
kb. 43 %

324.789 db
kb. 47 %

328 074db
kb. 5 %
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aránya
a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
72 fő (saját és külső kutató);
Az
adatbázis 401.225 alkalom
használóinak száma,
a használatok száma
(fő | alkalom)
Látványkönyvtár és Tudástár
anyaga:
Honlapon
hozzáférhető tárgyak
száma összesen (db)
és aránya a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)

Nemzetközi
adatbázisban
kereshető
tárgyak
száma (db) és aránya
a
teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)

IV.

http://ldm.hu/hu/kiallitasok/allando/latvanykonyvtar-estudastar;

70 fő (saját
és külső
kutatók
egyben);
400.000
alkalom
- összesen:
37.054 db
-5%

A múzeum feldolgozás alatt álló,
részleges digitális adatbázisa
elérhető a múzeum honlapján,
a www.ldm.hu oldal
gyűjtemények menüpontjában
-Összesen: 36.254 db.
-5%
0

0

69 fő (saját és külső
kutatók egyben);
389.000 alkalom

http://ldm.hu/hu/
kiallitasok/virtualis
- összesen: 37 147
db
-5%

0

Tudományos kutatás
a) A 2016. évi tudományos munka fő irányának szöveges bemutatása, ennek illeszkedése
az intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, eredmények bemutatása)
2016-ban a Laczkó Dezső Múzeumnak a kitűzött konkrét célok egy részét sikerült elérni,
ugyanakkor több esetben a nem tervezett kiállítások, rendezvények megvalósításával az
elmaradt projekteket kiváltottuk.
A múzeum tudományos stratégiájának alapkoncepciója, hogy olyan kutatásokat végezzünk,
amelyek elsősorban a saját gyűjteményeinkre épülnek, ezek feldolgozását segíti, illetve ezzel
párhuzamosan ezek gyarapítását is szolgálja. Ugyanakkor az elért eredményeket a köz
számára is hozzáférhetővé tegyük, ismeretterjesztő és tudományos előadások, kiadványok és
nem utolsó sorban kiállítások, rendezvények formájában. Egyúttal fontos számunkra, hogy a
helyi vagy országos eseményekhez, évfordulókhoz is csatlakozzunk. Éppen ezért, ha
szükséges kutatónapokkal, tanulmányok támogatásával, konferencia részvételekkel is segítjük
munkatársaink kutató tevékenységét, hogy ezek révén színvonalas tudományos
alapkutatásokat folytassanak, egyúttal hosszú távon is biztosítva lássák tudományos
előmenetelüket.
2016. év tervei szerint a múzeum legfontosabb kutatásai a múzeum két új állandó kiállítási
forgatókönyvének megírásához, összeállításához kapcsolódott.
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A múzeum felé irányuló látogatói elvárásoknak is eleget tevőm a város történetét, a
„Királynék városát bemutató új állandó kiállítás koncepcióját elkészítettük. Tekintettel a
kiállító épületet érintő energetikai fejlesztés előrehaladására, amely a tervek szerint 2018
tavaszára készül el, az új állandó kiállítással a megújult épületben szeretnénk bemutatkozni.
Az előkészítést, a forgatókönyv összeállítását tovább folytatjuk, amelyet a tervek szerint
Kubinyi-program pályázat keretében szeretnénk majd megvalósítani.
E mellett, az előzőhöz hasonlóan a 2016. év kiemelt feladata volt a fenntartói igényt kielégítő,
a „Magyar királynék és királynők” témáját feldolgozó állandó kiállítás létrehozása, a
koncepció kidolgozása, a forgatókönyv megírása. Tekintettel a kiállításnak helyet adni
tervezett épület felújításának elhúzódására, ez a projektet egyelőre elnapoltuk.
A 2016. év harmadik nagy kiállítási feladata a múzeum saját gyűjteményeire alapozott
időszaki kiállításának megrendezése volt. Régi tervünket valósítottuk meg, amikor a
táplálkozás, gasztronómia témakörében egy minden korszakot, gyűjteményt átfogó kiállítást
rendeztünk a látogatóknak.
Különleges volt a Rippl-Rónai művek válogatásából rendezett kiállítás, valamint az Egry
József tárlat megrendezése Kaposváron, amely az év első felére is áthúzódott. A veszprémi
tárlathoz számos rendezvényt, rajzpályázatot, múzeumpedagógiai bérletet stb. dolgoztunk ki,
illetve lehetőség volt különleges marketing eszközök kipróbálására is. A kiállítás sikere,
fogadtatása az év egyik legnagyobb eredménye volt. A sikeren felbuzdulva, novemberben
folyatódott a sor, immáron Victor Vasarely munkáinak bemutatásával, míg Egry József
műveit a pécsi nagyközönség számára rendezett kiállításon mutattuk/mutatjuk be.
Immáron hagyományosnak tekinthető a kamaratermünkben megrendezett, kisebb alapterületű
kiállításokat megnyitása, amelyek helyi vagy országos évfordulókhoz, eseményekhez
kötődtek, és fontosnak tartottuk az ezekről való megemlékezést. Így például ebben az évben
„A szecesszió világa” – képzőművészeti kiállítás, A veszprémi radarezred emlékezete című
tematikus kiállítás, a Finnugor Néprajzi Park anyagából összeállított kiállítás (Veszprém
Finnugor Kulturális Főváros rendezvényeihez kötődve), valamint a Szent Mihály nap egyházi,
néprajzi hagyományát körbejáró tárlat (Veszprém város védőszentjének tiszteletére).
Ezek mellett az intézmény minden munkatársának saját kutatási témája is van. Az év során
áttekintettük a kollégák közép és hosszú távú tudományos terveit, illetve ezeket a
Tudományos Tanács megvitatta. Néhány esetben pontosítani vagy módosítani kellett az
egyéni terveket, ugyanakkor ezek jelentős része a múzeum hosszú távú terveivel összhangba
van. Az évenkénti bontásban leadott tervek megvalósulását nyomon követjük, illetve ezek
aktuálisan kiállítások, tanulmányok megírása kapcsán is láthatók, olvashatók lesznek.
A tudományos munkatársak a 2015/2016. évi múzeumi szabadegyetem tavaszi félévében
folytatták Veszprém város és környékének kézművességét, kismesterségeit, hagyományait
bemutató előadássorozatot. Ehhez felhasználták a különböző gyűjteményekben található
műtárgyakat. Ezek a kutatások a jövendő állandó kiállítás anyagának összeállításában is
fontos szerepet kapnak. A 2016-2017. évi szabadegyetemi előadássorozat a gasztronómiai
időszaki kiállításhoz kötődő kutatási eredményeket mutatja be.

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések
bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett
kutatónapok száma, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos célok, feladatok
teljesülése)
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
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vonatkozó szabályzata tartalmazza. Feltétele a kutatónapokon végzett tudományos
teljesítmény bemutatása.
A Régészeti Osztály munkatársai összesen 15 napot igényeltek és kaptak, amelynek
segítségével előadások összeállításához kapcsolódó kutatások, valamint PhD kutatásokat
végeztek.
Pilipkó Erzsébet az intézményvezető engedélyével már a 2. alkalommal vesz részt egy
országhatárokon átívelő OTKA programban. Az erre vonatkozó kutatónapokat a projekt
témavezetője (dr. habil Szalay Emőke) írásban kérelmezte számára. Ez évenként általában 14
napos külön elfoglaltságot jelent. 2017. évben ez a program még folytatódik a fent jelzett
kutatónapok igénylése szerint.
A Történeti-Néprajzi Osztály munkatársai 21 kutató, ill. gyűjtőnapot vettek igénybe az adott
évben. Tudományos konferenciákon és egyéb rendezvényeken megtartott előadásaik száma
szintén 21. A konferenciai napok száma: 6.
c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda
nagysága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv
teljesülése
2016-ban kiadott új kiadványok:
Cím

Készlet
2016.
január

Rainer Pál:
„A szolgálat nehéz, az idő 2016.02.17legtöbbnyire
rossz
én
barakkunk piszkos, sötét és bevételezve:
nagyon sok benne a poloska
235 db
2024-0189
Rainer Pál: Ádám Iván
veszprémi kanonok pálos 2016.08.16kolostorokról készült rajzai a
án
veszprémi Laczkó Dezső bevételezve
Múzeumban
103db
LDM-105
Kossuth címer és Pufajka

Összesen

Eladott
Készlet
mennyiség 2017. január 1.

Megjegyzés

Cserepéldány:1db

11

223

15

33

Kötelespéldány:
5db
Bizományos: 50db
185 db ajándék
(pályázat szerint
ingyenes
kiadvány)
241

750

0

565

1 088

26

821

Kurrens kiadványok listája:
Kurrens kiadványok

Raktáron Eladott
Készlet
levő
mennyiség 2017. január 1.
mennyiség
2016.
január
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Megjegyzés

Veszprém Megyei
Múzeumok Közleményei 28.
2024-0186
Vallási kultúra és életmód a
Kárpát- medencében 9.
2024-0187
2024-0184
Imádkozzék édes hazánkért
Magyarság és a Kárpátmedence
2024-0188

194

A Két Tumler
2024-0185
Csikász és kora. Szerk.
Gopcsa Katalin (2000)
2024-0082
Schleicher Vera: Balatoni
halasfüzet (2006)
2024-0024
Tihanyi mesék (1990)
2024-0036
Térjünk a tárgyra! (2003)
2024-0112
Egry Album

280

1

2

190

Cserepéldány:3db

278

340

1

339

400

11

351

224

0

223

Cserepéldány:1db
Cserepéldány:1db

362

0

362

-

419

1

420

1 db bizományból
visszavéve

1 405

21

1 384

Köteles példány 37
db

139

0

144

212

0

187

-25db
bizományban JPM

Képeslapok, Poszterek
Egry József: Szent Kristóf a
Balatonnál
2022-0011
Egry József képeslapok
Egry Műhelye
2022-0011
Egry poszter; Badacsony
2024-0110
Egry poszter; Balatoni
halászok
2024-0109
Egry poszter; Szamaras
ember
2024-0108
Egry poszter; Szivárvány
2024-0111

2 769

0

2 719

-50db
bizományban JPM

456

0

451

489

0

484

-5db bizományban
JPM
-5db bizományban
JPM

436

0

431

-5db bizományban
JPM

187

0

182

-5db bizományban
JPM

Inkurrens kiadványok listája:
Inkurrens kiadványok

Raktáron Eladott
Készlet
levő
mennyiség 2016. január
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Megjegyzés

mennyiség
2016.
január
Varázslatos porcelánvilágkiállítási katalógus

362

0

367

„Éltető alkotások-alkotó
élet”. Veszely Jelena
kiállítási katalógus
2024-0178
Borlovagok. Szerk. Tóth G.
Péter (2008)
2024-0157

643

0

648

19

0

22

Ékes tárgyak üzenete. Szerk.
Mészáros Veronika (2000)
2024-0078
Háztörténetek – katalógus
(2004)
2024- 0115
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)
2024-0169
Regenye Judit: Sites and
stone… (2001)
2024-0096

110

1

114

233

0

233

27

0

27

160

0

160

-

315

0

315

-

451

0

455

4 db
bizományosból
visszavétel

2 729

0

2 715

14db selejt

3 657

0

3 657

-

2 702

0

2 702

-

1 117

0

1 117

-

2 391

0

2 391

-

2 470

0

2 470

-

Képeslapok
Erzsébet királyné
2022-001
Laczkó Dezső Múzeum
2022-0002
Bakonyi Ház
2022-0003
Baláca – mozaik
2022-0005
Pávás lepedővég
2022-0006
Madaras lepedővég
202-0007
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+5 db
bizományosból
visszavétel
5 db
bizományosból
visszavétel
+4 db
bizományosból
visszavétel
1 db cserepéldány
+5 db
bizományosból
visszavétel
-

Remittenda kiadványok listája:
Remittenda kiadványok

Raktáron Eladott
Készlet
levő
mennyiség 2017. január 1.
mennyiség
2016.
január

Megjegyzés

Veszprém Megyei
Múzeumok Közleményei 27.
2024-0172

256

Népi vallásosság a Kárpátmedencében 8.
2024-0173
Emlékezet, kultusz
történelem. Szerk. Tóth G.
Péter (1999) 2024-0077
Gopcsa Katalin: Bognár
Zoltán (2006)
2024-0017
Lackovits Emőke: Egyedház (2000)
2024-0084
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

233

0

233

88

0

88

-

45

0

49

678

0

678

+4db
bizományosból
visszavétel
-

5 634

0

5 634

-

338

2

346

214

0

213

+10db
bizományosból
visszavétel
1db csere
kiadvány

4892

0

4892

104

0

104

1

255
1db cserepéldány

Tájékoztató adat
Bakonyi Ház (leporelló)
2024-0113
Iránytű
2024-0124

-

A múzeumban bizományosi és on-line kiadvány értékesítés is folyik.
Kevésbe fogyó kiadványainkat ajándék, illetve hazai cserepéldányként hasznosítjuk.
A 2016-os évben jelentős selejtezési tevékenység kezdődött, mely során számos elavult
kiadvány kerül selejtezésre, ennek várható befejezése 2017 első féléve.
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d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
Feladat

Felelős

Határidő

„Tulipán, pelikán,
kígyó” c. kiállítás
megrendezése a
Duna Mente
Múzeumába
(Szlovákia)
Műtárgykölcsönzés
a Duna Mente
Múzeumába
(Szlovákia) –
komáromi ládák
Dr. habil.
Csernicskó István
nyelvész, a
beregszászi II.
Rákóczi Ferenc
Főiskola és a
veszprémi Pannon
Egyetem
docensének
előadása a Nemzeti
Összetartozás
Napján
„Törékeny csodák”
című kiállítás
(Szlovákia)

dr.
2016.
Pilipko
március
Erzsébet, 25.
Törő
Balázs

A teljesülés
státusza
megvalósult

dr.
Pilipko
Erzsébet

2016. év
nyár

megvalósult

dr.
Pilipko
Erzsébet

2015.
március

megvalósult

dr.
Pilipko
Erzsébet

2017. év
tavasza

folyamatban

Lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk a meglévö kárpátalji és osztrák, német kapcsolatokat
ápolni, illetve új kapcsolatokat kiépíteni.
Jelenleg egy, Veszprém testvérvárosainak történetének feldolgozását célul kitűző projekt
előkészítése folyik, elsősorban Tarnów és Rovaniemi tekintetében.

Kutatási témák száma
Hazai és nemzetközi kutatási
programokban történő részvételek
és a résztvevők száma
A múzeum által megrendezett
tudományos konferenciák száma
Konferencián tartott előadások
száma
A múzeum dolgozói által jegyzett,

2015. tény

2016. terv

43
Hazai 4
program, 4
résztvevő

41
Hazai 2
program, 2
résztvevő

0

0

22

12

2 db

6 magyar
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2016.
tény
41 db
Hazai 1
program,
1
résztvevő
0
37
3 db

magyar és idegen nyelvű (külön
feltüntetve
a
nemzetiségi
nyelveket)
tudományos kiadványok száma
(múzeumi kiadványban és külső
kiadványban egyaránt)
A múzeum dolgozói által jegyzett,
magyar és idegen nyelvű (külön
feltüntetve
a
nemzetiségi
nyelveket)
publikációk száma (múzeumi
kiadványban
és
külső
kiadványban egyaránt)

magyar

35 magyar

31
magyar

25 magyar

8 időszaki
(1 külső
helyszínen)
1 állandó

Kiállítási forgatókönyvek száma

V.

magyar

1 állandó,
6 időszaki

1 állandó,
15
időszaki

Műtárgyvédelem
Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2016. évi feladatok teljesülése
Feladat

Felelős

Határidő

A munkaterv által Cziráki
előírt
kiállítási Veronika
állományvédelmi
és
restaurálási feladatok
megvalósítása

2016.12.31.

A teljesülés
státusza
folyamatos

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2016. évi feladatok teljesülése
Feladat

Felelős

Határidő

A
fenntartó
által Cziráki
előirányzott feladatok Veronika
elvégzéséhez
szükséges tisztítással,
konzerválással,
restaurálással
kapcsolatos feladatok
elvégzése

2016.12.31.

2015. tény
Megelőző
állományvédelemre
(tisztításra,
konzerválásra)
szoruló
összes
műtárgy

870 000
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A
teljesülés
státusza
folyamatos

2016. terv
870 000 +
gyarapodás

a

2016.
tény
845.115

száma
Aktív
állományvédelmi
kezelésre
(restaurálásra)
szoruló
összes
műtárgy
száma
Tárgyévben
megelőző
állományvédelembe
vont
összes műtárgy száma

Tárgyévben
aktív
állományvédelmi kezelésbe
vont összes műtárgy száma

VI.

500 000

500 000

kb. 500
000

Történetiiparművészeti,
Néprajzi
raktárban lévő
műtárgyak
száma 30 000
darab +
a
Régészeti
raktárban lévő
műtárgyak
száma
41 880

Történetiiparművészeti,
Néprajzi
raktárban lévő
műtárgyak
száma 30 000
darab +
a
Régészeti
raktárban lévő
műtárgyak
száma
40 000

15 646

40 531

Pályázati tevékenység
Hazai pályázatok megnevezése
Múzeumok Éjszakája NKA
204107/00171
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Finnugor hagyományok a
Múzeumok Éjszakáján
a Laczkó Dezső Múzeumban
Hitélet és vallásos kultúra a
Kárpát-medencében c.
tudományos ismeretterjesztő
interdiszciplináris konferencia

Pályázott
összeg
390.000 Ft

Elnyert összeg
(Ft-ban)
100.000 Ft.

Felelős

200.000 Ft
490.000Ft

90.000 Ft.
300.000

Benkő Gabriella
Benkő Gabriella

Benkő Gabriella

1 000 000 Ft

500 000 Ft

Dr. Pilipkó
Erzsébet

Az utolsó ítélet angyala - Szent
Mihály alakja a művészetekben
kiállítás és a hozzá kötődő Szent
Mihály-nap a Laczkó Dezső
Múzeumban rendezvény
megszervezése

1 834 785 Ft

-

Dr. Pilipkó
Erzsébet

Étel/élet kiállítás és kapcsolódó
kiadvány, pedagógiai programok
megvalósítására

1 996 700 Ft

-

Csirke Orsolya

Múzeumok éjszakája a Laczkó
Dezső Múzeumban

390 000 Ft

100 000 Ft

Benkő Gabriella

Vallásos kultúra és életmód a

1 360 000 Ft

700 000 Ft

Dr. Pilipkó
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kárpát-medencében 10.
Somogyi Márk fotóművész
alkotásainak megvásárlására
Koncz Pál: Papírmívesség és
könyvművészet Veszprém
megyében a 18-20. században

Erzsébet
1 204 725 Ft

-

Sipos Anna

1 257 500 Ft

-

Jakab Réka

A vidék forradalma, 1956-os
tárgyak és dokumentumok a
veszprémi Laczkó Dezső
Múzeum gyűjteményeiben

2 260 125 Ft

2 260 125 Ft

Rainer Pál

Büszke nők Veszprémben, ítélet
az '56-os helytállásért

1 876 820 Ft

1 876 820 Ft

Barta Tamás

56-os elbeszélések. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
Veszprémben, múzeumi témanap
és múltidéző beszélgetés

1 231 900 Ft

1 231 900 Ft

Barta Tamás

Járásszékhelyi
múzeumok
szakmai támogatása.
Gyere velünk a múzeumba!
„Zöld múlt – zöld jövő”
3.186.020 Ft
Vándorkiállítás és
múzeumpedagógiai
foglalkozássorozat 10 iskola
bevonásával
306 000 Ft
Járásszékhelyi múzeumok
szakmai támogatása
b. pont) Megyei hatókörű városi
múzeumok Kultv. 45/A § (2)
bekezdés j) pontja szerinti
állományvédelmi munkájának
támogatása:
bb. pont) a helyszíni bejárások
személyi feltételeinek
megteremtése
14.859.000 Ft
Kubinyi Ágoston program
pályázat
Parasztház a város szívében: a
Bakonyi Ház megújítása állandó
kiállításként
Széchenyi 2020 programhoz Pályázott
kapcsolódó
pályázatok összeg
megnevezése (EFOP, TOP, stb.)
-

2.700.000 Ft

Király
András,
Pilipko Erzsébet

306 000 Ft

Cziráki Veronika

11.000.000 Ft

Fenntartási
időszakban
Schleicher Vera,
Király András

Elnyert összeg
(Ft-ban)
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Felelős

Egyéb, nem hazai forrásokra Pályázott
épülő pályázatok megnevezése
összeg
-

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

Fenntartási szakaszban levő pályázatok
TÁMOP 3.2.11/10 Kézfogás. A
balácai római kori villagazdaság
iskolabarát program fejlesztése
Iuvenalia (iskoláknak) és
Látogassuk meg Corneliust!
(óvodásoknak)
TÁMOP 3.2.8./10/B - 2010-0013
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
TÁMOP3.2.1212/120120002
Virtualitás és többnyelvűség a
megújuló múzeumpedagógiában
megnevezése
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
VII.

Csirke Orsolya,
Király 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

29.988.850

29.637.520 (Ftban)

Egervári Márta

99.386.459

99.386.459

Schleicher Vera

38.862.263

38.862.263

Schleicher Vera

Kommunikációs tevékenység
Az intézmény 2016. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása.
Ahhoz, hogy a múzeum marketingstratégiája sikeresen végrehajtható legyen, a potenciális
látogatói célcsoportokat és a közvetítőket értékesítés-orientált kommunikációs és promóciós
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tevékenységgel kell elérni. A speciális múzeumi termékeinkre, szolgáltatásainkra (kiállítások,
rendezvények, múzeumpedagógia) a promóciós (kommunikációs) tervben meghatározott
csatornákon és marketingeszközök segítségével hívjuk fel a fogyasztók figyelmét.
A múzeumi marketingkommunikáció célja egyrészt a tájékoztatás, másrészt, hogy a
kiállításokra és a kiállítóhelyek programjaira felhívja a különböző célcsoportok figyelmét, és
bevonzza őket az intézményekbe. Ezért minden célcsoporttal külön kell foglalkozni,
figyelembe véve azt, hogy a csoportok tagjai hol fordulnak meg, honnan szerzik napi
információikat, milyen szabadidő-eltöltési szokásokkal rendelkeznek. A célcsoportok mind
időbeosztásban, mind érdeklődési körben, mind pedig életformában eltérnek egymástól. A
kommunikációnak ehhez kell igazodnia, figyelembe véve az egyes csoportok sajátos igényeit.
A felhasználható kommunikációs csatornák nem vagylagosan értelmezendők, hanem
valamilyen szinten azok mindegyikére szükség van: BTL (rendezvények, az on-line
marketing, a DM, a PR) és az ATL (plakátok, hirdetések, szórólapok), eszközei együttesen,
egymást erősítve fejtik ki hatásukat: hogy a potenciális fogyasztót a „múzeumi termékek”
vásárlására ösztönözzék.
A múzeum számára elengedhetetlen, hogy olyan aktív kapcsolatrendszert építsen, amely
segítségével mind rendezvényeinek megvalósítását, mind ismertségének növelését
elősegítheti.
E kapcsolatrendszer építésének része, hogy együttműködik
- a helyi médiával – így friss információt juttathat el a fogyasztókhoz,
- a helyi turisztikai szervezetekkel – ennek köszönhetően például megjelenik a helyi
és regionális turisztikai kiadványokban (Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.:
Útitárs kiadvány; Bakony és Balaton Turisztikai Nonprofit Kft.: Találd meg utad!),
valamint szóróanyagai elkerülnek a turisztikai szervezetekhez kapcsolódó
szállásadókhoz, szolgáltatókhoz.
- szakmai programajánló, turisztikai szervezetekkel, portálokkal – az országos
megjelenés nagyobb ismertséget eredményez: Múzeumi a’la Carte, Nemzeti
Örökség Intézet kiadványa, museum.hu.
- a saját honlap mellett a városi és regionális programajánló portálokon és szakmai
internetes oldalakon folyamatosan jelentetjük meg a múzeum híreit, információit.
Az utóbbi évek tendenciája, hogy a fizetős portálok mellett az interneten egyre
inkább megjelennek az ingyenes programajánló oldalak, amelyek éppoly
eredményesen tájékoztatják az olvasókat, mint a fizetős felületek. Ez a múzeum
számára költséghatékony működést eredményez.
 A tárgyév kiemelt feladatának teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény
küldetéséhez.
Kiemelt kommunikációs feladatok 2016-ban
- Több sajtótájékoztató
- On-line marketing- és pr-háló kiépítése
- Facebook
- Instagram
- Teszt jelleggel 2016-ban kiemelt Facebook kampány kivitelezése
- Molinók elkészítése, kihelyezése:
- az épület korlátjára vízszintes molinó
- 1 db múzeumi roll-up kivitelezése
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 Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések teljesülése
A 2016-os éven a múzeum célul tűzte ki, hogy online kommunikációs felületein, és
online marketing tevékenységére nagyobb hangsúlyt fektet.
A Laczkó Dezső Múzeum 2016-ban sikeresen növelte a honlapja (www.ldm.hu)
látogatottságát (59777 látogató ez jelentős emelkedés 2015-ös 53829 adathoz képest).
Ugyanez
a
növekvő
tendencia
tapasztalható
a
facebook
oldalával
(https://www.facebook.com/vmmuzeum/?ref=settings)
kapcsolatban
is
(1317
oldalkedvelés, mely jelentős növekedés a 2015-ös évhez képest). Instagram felületünk
2016 szeptemberében indult el, folyamatosan frissül, 24 bejegyzés, 32 követő, és közel
60 kedvelés érkezett a felületre. A 2017-os tervben e három felület korszerű és
sikeresebb, a bennük rejlő lehetőségek szélesebb körű kihasználását tűzi ki célul.
Ezentúl a folyamatosan megújuló vagy újonnan induló kulturális programajánló
oldalakon való állandó megjelenés.
- (http://napibalaton.hu/
- http://www.veszpremiprogramiroda.hu/
- www.kulturpontok.hu)
- A médiapartnereink által készített összefoglalók, ajánlók, reklámanyagok
közzététele saját oldalainkon.
- A fejlesztésektől az említett oldalak nézettségének növekedését, és újabb
célcsoportok bevonását vártuk. Így például a fiatal és középkorosztály tagjait, akik
naponta jelentős óraszámban vannak jelen az említett közösségi oldalon és az
online világban. ezen felületeken célzottabban tudjuk hirdetni a kimondottan ennek
a korosztálynak megálmodott programjainkat.
 Arculatépítés tervezett lépéseinek teljesülése
- A 2015-ben a múzeum kezelésébe, üzemeltetésébe került Várbörtön kiállítóhely a
2016-os évben több arculati és reklámelem is készült, szóróanyagok,
holnapfelület- aktuális információkkal, PR cikk, rendezvényekhez kapcsolódó
nyomdai anyagok. A kiemelkedő látogatószámok tükrében elmondható, hogy az
emberekhez eljutottak az információk
- és kíváncsiak az új kiállítóhelyre.
- Molinó elhelyezésére került sor a múzeum épületén az aktuális időszaki
kiállításokhoz kapcsolódva.
- Továbbra is terveink között szerepel új színpadhely kialakítása a múzeum mellett –
a nagyrendezvények minőségi lebonyolítása érdekében. A múzeumkert élővé
tétele, kerti bútorokkal, megpihenési lehetőséggel, melynek előmunkálatai már a
korábbi években megkezdődtek, mint például parkosítási munkák és Wifi-vel való
technikai infrastruktúrafejlesztés. Ez a fejlesztés önkormányzati támogatás
kérdése.
 A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések teljesülése
Aktualizálásra került a honlapon elérhető képállományunk, ezáltal két új virtuális kiállítás is
elérhetővé vált honlapunkról .
 A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések teljesülése
A Laczkó Dezső Múzeum különösen nagy hangsúlyt fektet a látogatóival és a partnereivel
való szoros és minél személyesebb kapcsolattartásra. A különböző rendezvények és stratégiai
programok kapcsán a múzeum számos kiváló kapcsolattal rendelkezik.
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A 2016-os évben cél volt e kapcsolatok ápolása és további mélyítése, illetve újabb
közintézmények és a magánszektor vállalkozásainak érdekeltté tétele a múzeum munkájának
támogatásában – pályázataink, rendezvényeink szponzorálása; előnyös, mindkét fél számára
jövedelmező kapcsolatok létrehozása.
Leendő és állandó látogatóink elérésében is a személyességre kerül a hangsúly. Programjaink
propagálásakor a munkatársakkal végzett szórólapozás, a város nagy rendezvényeire való
kitelepülés, a múzeumi flash mobok ezt a célt szolgálják. A 2016-os évben látogatóink több
populáris rendezvényen is találkozhattak velünk pl. Utcatárlat a Kossuth utcán, Sörfesztiválra
való kitelepülés.
Online platformjainkon szintén a személyes hangvételű megszólítások jellemzők: korábbi
rendezvények képeinek, hangulatának bemutatása.
Cél tehát a közösség múzeumának kiépítése, az emberek érdekeltté tétele az intézménnyel
való szoros kapcsolattartásban.
 Eredményességi mutatók meghatározása és évközi nyomon követése
Látogatói kérdőívek használata az egyes kiállításokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan,
mellyel visszamérhető a kommunikációs, marketing-tevékenységek hatékonysága, illetve az
egyes reklámelemek hasznosulási szempontból rangsorolhatók. A kérdőívek kitöltésének
másodsorban az is pozitív hozadéka, hogy az e-mail címlista folyamatos bővülését biztosítja.
Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kommunikációra, kitelepüléseink, külső
rendezvényeink alkalmat kínálnak számunkra, hogy látogatóinkkal és leendő látogatóinkkal
személyesen vegyük fel a kapcsolatot és kérjünk tőlük visszajelzéseket, információkat.
Online platformjainkon az érdeklődés és látogatások száma óráról-órára követhető, ezen
adatok elemzése további támpontokkal, adatokkal szolgál az információmegosztás
hatékonyságának tekintetében.
 Eredményességi mutatók
2015. tény
(fizetett
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TV
megjelenés
hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett
hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett
hirdetések nélkül)
E-sajtó
Fizetett
hirdetések
száma
(médiumtól
függetlenül,
becsült érték)
VIII.

2016. terv
63

2016. tény
46

58

60

22

211

214

178

nem mérhető
5

nem mérhető
5

nem mérhető
11

Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései
A 2016-ban jelentősebb beruházás nem volt. A szükséges javítási és felújítási igényeinket
jeleztük a Veszprém Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési Irodája
felé:
 Felsőörsi raktárbázis (8227 Felsőörs, Szabadság tér 14.) épületének állagmegóvása,
felújítása, nyílászárók cseréje, esővíz elvezetés, vagyonbiztonsági felújítás. Ebben az
évben nem valósult meg, anyagiak függvénye.
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 A Laczkó Dezső Múzeum épületének TOP 6.5 pályázatból történő felújítása, átépítése
az év során várható. A tervek szerint sor kerülhet a nyílászárók cseréjére,
mozgáskorlátozottak számára is kialakítandó lift kiépítésére a tetőzet korszerűsítésére.
Az előkészítő tárgyalások folyamatosak voltak a fenntartóval. A projekt várhatóan
2017 nyarán lép megvalósulási fázisba.
 A „Kulturális negyed” projekt kertében várható a Laczkó Dezső Múzeum és a
Bakonyi Ház környezetének rendezése, térfigyelő kamerák kiépíté
 se. Ebben az évben nem valósult meg.
 Várkapu bolt (8200 Veszprém, Vár u. 2-4.) tetőszigetelésének javítása. Ebben az
évben nem valósult meg, anyagiak függvénye.
 Tűztorony (8200 Veszprém, Vár u. 9.) felvezető falépcsők javítása, korlát kiépítése,
gyilokjáró felújítása, címer aranyozása. A szükséges terveket már 2015. év negyedik
negyedében elkezdték készíteni. Ebben az évben nem valósult meg.
 Felsőörsi raktárbázis (8227 Felsőörs, Szabadság tér 14.) épületeinek érintésvédelmi
felülvizsgálata, erősáramú berendezések, időszaki felülvizsgálata, villámvédelmi
felülvizsgálatok. Ebben az évben nem valósult meg, anyagiak függvénye.
 Laczkó Dezső Múzeum Igazgatóság (8200 Veszprém, Török I. u. 7.) udvarának
aszfaltozása, parkosítása. A tervek 2015-ben elkészültek, ebben az évben nem valósult
meg.
 A Magyar Építőipari Gyűjteményhez tartozó Szent István utcai épület fertőtlenítése,
penész eltávolítása, festés, parkettázás, nyílászárók festése. Ebben az évben nem
valósult meg, anyagiak függvénye.
Megvalósult beruházások:
 A Török Ignác utcai csapadékvíz elvezetők felújítása, javítása, saját bevételek terhére;
 Papír restaurátor számára szárító állvány megvásárlása, saját bevételek terhére;
 5 db nagyméretű lemezszekrény megvásárlása a képzőművészeti gyűjtemény,
valamint az Adattár számára, saját bevételek terhére;
 Kisebb javítások, karbantartások az intézmény épületeiben, saját bevétel terhére;
 Lg Tv, pályázatból
 Notebook + projektor, pályázatból
 Hangsugárzó, pályázatból
 Nyomtató, pályázatból
 Lamináló gép, pályázatból
 Mikrofon szett, pályázatból
 Notebook + projektor, pályázatból

S. dr. Perémi Ágota
igazgató
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1. számú melléklet a megyei hatókörű városi múzeumok 2016. évi beszámolójához
I/A. Módszertani műhelygyakorlat szervezése (évente legalább kétszer)
a) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval
egybekötve,
b) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási,
különösen digitalizálási tevékenység körében,
c) múzeumpedagógia területén óvodapedagógusoknak és pedagógusoknak a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével
egyeztetett tematika alapján, a kerettantervi kapcsolódások bemutatása érdekében,.
Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a 2016-ban
szervezett módszertani műhelygyakorlatokat és műhelyeket (a feladattípusokra különkülön táblázatot kell kitölteni, a táblázat sorai bővíthetőek).
MÓDSZERTANI MŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI MŰHELY
Időpont

Helyszín, intézmény

Téma

1

2016.05.11.

Laczkó Dezső Múzeum

2

2016.09.20.

Laczkó Dezső Múzeum

3

Az
állományvédel
mi bejárások
időpontja

Az állományvédelmi
bejárások során érintett
kiállítóhelyek múzeumok

Múzeumpedagógi
ai és
közönségkapcsola
ti módszertani
műhelygyakorlat
Múzeumpedagógi
ai és
közönségkapcsola
ti módszertani
műhelygyakorlat
A megfelelő
műtárgykörnyezet
kialakítása illetve
megtartása

Szervező, működtető
neve, beosztása
Király András
múzeumpedagógus

Király András
múzeumpedagógus

Farkas Attila Fémrestaurátor,
állományvédelmi
felelős
Cziráki Veronika
szilikát-restaurátor
MVO vezető

Általános tapasztalatok megfogalmazása:
Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati módszertani műhelygyakorlat
A májusi műhelygyakorlat középpontjába az igényfelmérést helyeztük. A megjelent
pedagógusoknak bemutattuk a múzeum aktuális kiállításait, szóltunk a
gyűjteményeinkről, valamint az ezekre alapozott kiállítási tervekről. Igyekeztünk
mindezeket összhangba hozni a pedagógusok igényeivel, elvárásaival. A konzultáció
során kiderült, hogy a tanárok a tananyaghoz illeszkedő kiállításokat és foglalkozásokat
szeretnének leginkább, az ilyen foglalkozásokra hoznák el szívesen a tanulókat.
A szeptemberi műhelygyakorlaton a múzeum 2016/2017-es tanév múzeumpedagógiai
kínálatával ismertettük meg a pedagógusokat.
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A Műtárgyvédelmi Osztály által szervezett módszertani műhelygyakorlatokat az előző
év csekély részvételi aránya miatt a bejárások alkalmával ellenőrzött múzeumokban és
kiállítóhelyeken, a helyszínen tartottuk meg az ott dolgozóknak. A téma kiállítóhelyek
adottságaihoz igazodott, de általánosságban az előző évi terv volt a fő irányvonal, azaz:
„A kiállítóhelyek gyűjtemények műtárgyvédelemmel kapcsolatos helyi tapasztalatai”
valamint „Kártevők felismerése, védekezés ellenük”. A meglátogatott 24 kiállítóhely
dolgozóinak többsége ideiglenesen foglalkoztatott munkatárs, akik nincsenek tisztában
a megfelelő műtárgykörnyezet létrehozásának alapvető feltételeivel. A módszertani
műhely eseményein való részvételükre tapasztalataink szerint nem számíthattunk, ily
módon viszont át tudtuk adni számukra a legfontosabb információkat. Az ez irányú
munkát jövőben is ebben a hatékonyabb formában szeretnénk folytatni.
I/B. A múzeum felsőfokú végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves
továbbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a
megye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente egyszer
BEJÁRÁSOK
Időpont

Helyszín, intézmény

Téma

1.

2016.01.1
4.

Tihanyi Bencés
Apátság – A
Monostorok és népe
című állandó
kiállítás

Kiállított
műtárgyak
állapotának
felmérése

2.

2016.02.0
3.

Várpalota, Thury-vár Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása.

3.

2016.02.0
9.

Balatonfüred,
Helytörténeti
gyűjtemény

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása.

4.

2016.02.0
9.

Balatonfüred, Jókaivilla

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása,
műtárgyak
állapotának

Alkalm
ak
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A feladatot
elvégző neve,
beosztása
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel

Megállapítások

A folyamatos
párátlanítás ellenére
penészfoltok a szerves
tárgyak egy részén,
finom vakolatpor a
vitrineken.
A beállított párátlanító
berendezések hatására
az algásodás mértéke
jelentősen
visszaszorult.

A kiállítótér megfelel a
műtárgyvédelmi
követelményeknek.

A kiállítótér
mennyezetén a beázás
nyomai még láthatóak.
A kültéri Flóra szobor
restaurálásra szorul.

felmérése.
5.

2016.03.2
3.

Tihany, Szabadtéri
Néprajzi Múzeum

6.

2016.05.2
5.

Paloznak, tájház

A nádtető
felújítása
után
visszakerült
műtárgyak
kiállítási
környezetén
ek műszeres
vizsgálata
Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

7.

2016.09.0
1.

Veszprém, Hősök
Kapuja

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

8.

2016.09.0
1

Veszprém,
Várbörtön

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

9.

2016.09.0
1.

Veszprém Laczkó
Dezső Múzeum

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

10.

2016.09.2
9.

Badacsony, Egri
József Múzeum

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása.
Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása.

11.

2016.11.2
8.

Tornai -pincészet

A kiállított
tárgyak
állományvé
delmi
vizsgálata
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Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel

A fatárgyak helyszíni
kezelése (tisztítás,
fertőtlenítés, rovar és
gomba elleni védelem).

A fa és kerámia tárgyak
helyszíni kezelése
(tisztítás, fertőtlenítés,
rovar és gomba elleni
védelem)
A vizesblokk felöli
falfelületen a
nedvesdést
megszüntették.
A beállított
páramentesítő
készülékek folyamatos
üzemelése esetén a
páratartalom normális
szintre csökkent.
Nem megfelelő
műtárgykörnyezet, a
szerves tárgyak
mindegyikén gombás
fertőzés figyelhető
meg.
A túl alacsony
páratartalom a beállított
párásító berendezéssel
megoldott.
A bádogozás javítása
után a kiállítótérben
beázás nem észlelhető,
megfelel a
műtárgyvédelmi
követelményeknek.

A fali vitrinek
szellőzése továbbra
sem megfelelő,
nehezen bontható.
Néhány tárgy felületén
gombás fertőzés

mi
osztályvezető

12.

2016.11.2
8.

Iszkáz, Nagy László
Emlékház

kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

13.

2016.11.2
8

Tüskevár, tájház

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása.

14.

2016.11.2
9.

Zirc, Reguly Antal
Múzeum

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

15.

2016.11.2
9.

Csót, I.
Világháborús
emlékkiállítás

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

16.

2016.11.2
9.

Pápa,
Helytörténeti
kiállítás
Esterházy Kastély

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

17.

2016.11.3
0

Kővágóörs, tájház

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása
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Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel

figyelhető meg.
Kérésükre a
fertőtlenítést
elvégezzük.
Megfelelő, gondozott
kiállítás.

A kiállítótérben
tisztasági festés történt.
A kertben elhelyezett
kő faragványok
közvetlenül a nedves
talajon állnak.
Az előző évi észrevétel
után a fém szekrényben
elhelyezett műtárgyak
szakszerű csomagolását
megoldották

Rovarfertőzés a
faanyagú
műtárgyakban, magas
páratartalom.

A kastély tetőtéri
raktárhelység padlózata
a felújítás után sem
biztosítja a pormentes
műtárgykörnyezetet.

A szabad kéményen
történő beázás még
mindig aktuális.
Javasolt a kémény alatt
található műtárgyak
restauráltatása.

mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
Cziráki
Veronika
Műtárgyvédel
mi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

18.

2016.11.3
0.

Balatonkenese,
tájház

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása.

19.

2016.12.1
4.

Ajka, Városi
Múzeum és
Fotógaléria

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

20.

2016.12.1
4.

Szentgál, tájház

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

21.

2016.12.1
4.

Ajka, Bányászati
Múzeum

A
kiállítóhely
továbbra
sem üzemel
a tájház
rossz
műszaki
állapota
miatt.
Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

22.

2016.12.2
0.

Sümeg, Kisfaludi
Múzeum

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

23.

2016.12.2
0.

Tapolca,
Helytörténeti
gyűjtemény

Kiállítás
állományvé
delmi
bejárása.

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős
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Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

A télen is temperált
kiállítóhelységekben a
műtárgyak kulturált,
megfelelő körülmény
között tekinthetők meg.

Elavult kiállítási
technika és
műtárgyvédelmi
körülmények, az új
kiállításban statikailag
továbbra sem megfelelő
vitrinek. A fenntartó
ígéretet tett a felmerülő
problémák
megoldására.
A műtárgyak a régi
iskola épületének
emeletén kerültek
ideiglenes elhelyezésre.
A nem megfelelő
tárolási körülmények
miatt javasolom a
tárgyak
visszaszállítását.
A
transzformátorházban
létrehozott
kiállítótérben a
páratartalom magas, a
hőmérséklet viszont
alacsony, a tárgyakon
aktív penészfertőzés
látható, vitrinek
szellőzése nem
biztosított.
Az egyik bútoron a
rovarfertőzés továbbra
is fenn áll, a céhzászló
kiállításmódja nem
megfelelő.
A kiállítótérben a fűtés
hiánya ellenére a
műtárgyak jó
állapotban tekinthetők
meg. A padláson

24.

2016.12.2
0.

Sümeg, Vár

Kiállítás
állapotának
felmérése.

Farkas Attila
állományvédel
mi felelős

kialakított
műtárgyraktár zsúfolt,
nem áttekinthető,
pincetérben kiállított
freskó restaurálásra
szorul.
A régészeti kerámiák
restaurálásra szorulnak.

Általános tapasztalatok megfogalmazása:
A múzeum állományvédelmi felelőse 24 helyszíni bejárást végzett el a megye területén; az
ezzel kapcsolatos általános tapasztalat a tavalyi évhez hasonlóan, hogy több önkormányzat
által fenntartott kiállítóhely épülete műszakilag nem megfelelő, sem a műtárgyaknak
megfelelő hőmérséklet és páratartalom, sem az UV és a kártevők elleni védelem nem
biztosított. A múzeumok üzemeltetésére szerződtetett közfoglalkoztatottak nem képesek a
feladatuk szakszerű elvégzésére, a folyamatos szellőztetés, ill. takarítás a legtöbb helyen
probléma. Az elsődleges károsítója jelenleg a műtárgyállománynak a gombás fertőzés, ezt
követi a rovarkár, és a kültéri erózió. Muzeológus a legtöbb helyen nincs, vagy a feladathoz és
a gyűjteményhez képest kevés létszámú a restaurátor és a képzett gyűjteménykezelő.
Néhány önkormányzat lehetőségeihez képest mindent megtesz a kiállításuk szakszerű
fenntartásáért (Iszkáz, Paloznak, Balatonkenese. Bakonybél) Ezek közül kiemelkedő és
példaértékű a balatonkenesei tájház, Vér László és felesége Vér Lászlóné Irénke elhivatott
munkájának köszönhetően.
A 2014.-ben bezárt Szentgáli tájház viszont továbbra sem alkalmas kiállítás elhelyezésére. Az
utóbbi két évben bezárt két kiállítóhely (Kékkút, Egeralja) ahol extrém műtárgykárosító
környezet alakult ki, a fenntartó ígéretet tett a körülmények javítására, ezeken a helyeken is
fontos lenne a többszöri ellenőrzés, hogy az ígéretek helyett valódi eredmények legyenek.
A rossz körülmények miatt megszüntetett kiállítóhelyek anyagának a Laczkó Dezső múzeum
raktáraiba költöztetése csak végső esetben javasolt. A jelenleg temperálható
műtárgyraktáraink 100%-os telítettségűek. A beszállítandó műtárgyak elhelyezése
raktárainkban a fertőzés veszély miatt nehezen megoldható. Ideiglenes elhelyezésüket a
felsőörsi régi raktárépületeinkben tudjuk megoldani. A műtárgyak tisztítása, fertőtlenítése,
valamint restaurálása a restaurátor szakemberek kapacitásának hiánya miatt rövid időn belül
nem valósítható meg.
I/C. A múzeum két szakmai munkakört betöltő munkatársának beiskolázása legalább
30 órás, a miniszter által akkreditált vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
képzésre, vagy legalább 30 órás képzés megtartására a módszertani műhelygyakorlattal
érintett tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódva
TOVÁBBKÉPZÉS
Képzésen
részt vett
szakmai
munkatárs
Farkas Attila

Képzés címe

Képzés szervezője

Képzés óraszáma

Csomagolástechnika a
műtárgyvédelemben

Állományvédelmi
Bizottság SzNM

30 óra
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Cziráki
Veronika

Megelőző műtárgyvédelem Néprajzi Múzeum
a múzeumokban
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II. A megyei módszertani központi tevékenység helyi megvalósulásának szöveges
értékelése:
A műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység keretében, a felkérésekre végzett
szaktanácsadások száma 7, jellegéből adódóan, főleg állományvédelmi károsodások, illetve új
kiállítások rendezése céljából igényelték. (A részletezést lásd „Szaktanácsadás” címszó alatt.)
A módszertani műhelygyakorlat témája ez évben: „A kiállítóhelyek gyűjtemények
műtárgyvédelemmel kapcsolatos helyi tapasztalatai” valamint „Kártevők felismerése,
védekezés ellenük”. Sajnos hiába hírtettük meg az elmúlt évben az eseményt, e-mailben
értesítettük a Veszprém megyében működő állami vagyont kezelő gyűjtemények üzemeltetőit,
és tettük közzé a múzeum honlapján, ennek ellenére csekély számú érdeklődő jelent meg,
Hatékonyabbnak találtuk azt a megoldást, hogy a műhelygyakorlatok tervezett előadásait a 24
állományvédelmi bejárás alkalmával az adott helyszíneken tartsuk meg.
Az állományvédelmi bejárások általános tapasztalata: néhány tájház esetében negatív, javulás
előreláthatólag nem várható. A műtárgyak kiállításának módja nem kielégítő, valamint a
műtárgykörnyezet sem megfelelő. Ezek fő oka, hogy a tájházak fenntartása (téli temperálás,
munkaerő foglalkoztatása, festés, vízelvezetés stb.) jelentős anyagi terhet ró a fenntartó
önkormányzatokra, amelyet sok esetben nem tudnak vállalni. Más kiállítóhelyeken,
múzeumokban azonban pl. a beszerzett párásító, vagy páraelszívó készülékek alkalmazásával
jelentősen javultak a kedvezőtlen körülmények, valamint ezek műtárgyakra gyakorolt hatásai.
Összességében azt lehet mondani, hogy az elmozdulás pozitív irányban történt, de csak apró
javulást tapasztaltunk. Ezért fontos lenne a többszöri ellenőrzés, hogy a megelőző
műtárgyvédelem fontosságát a fenntartók is elfogadják.
Célunk a kiállítóhelyeken a kielégítő műtárgykörnyezet kialakítása, valamint, hogy ne csak
egyszer, hanem a megfelelő személyi feltételek megteremtése esetén akár több alkalommal is
módunkban álljon megtekinteni egy-egy kiállítóhelyet. Pl. hideg téli párás időszak után,
illetve a nyári időszakban. A személy feltételek javítása érdekében a „Megelőző
műtárgyvédelem a múzeumokban” című akkreditált képzés keretében Cziráki Veronika
szilikát restaurátort iskolázzuk be, amelynek anyagi feltételeit a Járásszékhelyi múzeumok
szakmai támogatására kiírt nyertes pályázat biztosítja.
Fontos az önkormányzatok (fenntartók) részéről megbízott dolgozók műtárgykörnyezettel
kapcsolatos felvilágosításának, oktatásának, valamint a módszertani műhelygyakorlatoknak a
folytatása. Ezenkívül a szaktanácsadás is az állami feladatvállalás fontos eleme, mivel állami
műtárgyak védelme, fenntartóktól függetlenül, elsődleges dolgunk.
Azokon a helyszíneken, ahol műtárgyak számára nem megfelelőek a körülmények az EMMI
határozata értelmében a bejárásban, szaktanácsadásban részesített helyek fenntartóinak
elküldtük a jelentéseket és az általunk kidolgozott intézkedési terveket. Ezek betartását és az
arra irányuló törekvéseket 2017-ben ellenőrizzük.
SZAKTANÁCSADÁS
megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység körében
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Dátum

1. 2016.03.23.

Szaktanácsadást
Téma
igénybevevő
intézmény/ek
Tihany skanzen Fából készült műtárgyak
gomba és rovarkártevők
elleni védelme

2. 2016.04.06.

Pápai
Református
Gyűjtemény

A fém és szilikát alapanyagú
műtárgyak állapot felmérése

3. 2016.04.11.

Bakonykarszt
Veszprémi
Vízmű
történetét
bemutató
kiállítás
Balatonfüred
Önkormányzata

A kiállítás leendő
helyszínének bejárása és
műtárgykörnyezet
kialakításának szakmai
megbeszélése

4.

Balatonfüredi 1956-os
„lyukas” zászló kiállításának
és műtárgykörnyezetének
kialakításának szakmai
megbeszélése
Fából készült műtárgyak
gomba és rovarkártevők
elleni védelme

5. 2016.05.26

Paloznak,
tájház

6. 2016.08.08.

Kossuth Lajos
Általános
Iskola,
Veszprém

A külső homlokzat felújítása
során előkerült régi
veszprémi címer felmérése

7. 2016.08.10.

Tihanyi Bencés
Apátság

Középkori Kőtár bontásának
szakmai megbeszélése
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Szaktanácsadó neve,
beosztása
Farkas Attila
állományvédelmi
felelős
Szabó József farestaurátor
Farkas Attila
állományvédelmi
felelős
Cziráki Veronika
Műtárgyvédelmi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédelmi
felelős

Egervári Márta
textil-restaurátor

Farkas Attila
állományvédelmi
felelős
Szabó József fabútor restaurátor
Farkas Attila
állományvédelmi
felelős
Cziráki Veronika
Műtárgyvédelmi
osztályvezető
Farkas Attila
állományvédelmi
felelős

2. számú melléklet a megyei hatókörű városi múzeumok 2016. évi beszámolójához
A muzeális intézmény 2016. évi műtárgykölcsönzései
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv) 38/A. §,
valamint a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI
rendelet teljesülése.
Kultv. 38/A (1) szerinti szerződés

Kultv. 38/A § (6)
szerinti miniszteri
engedély száma,
kelte

1.

15714/2016

Nemzeti I

I

Kultv. 38/A (4)
szerinti
pénzügyi
biztosíték (I/N)
N

2.

209-4/2016 Boldog
Gizella I
Főegyházmegyei
Gyűjtemény

I

N

nem szükséges

3.

20644/2016

Wosinsky Mór Megyei I
Múzeum

I

N

nem szükséges

4.

21344/2016

I

I

N

I

I

N

I

I

N

Ssz.

5.

6.

Szerződés
száma

Kultv. 38/A § (2) szerinti
kötelező tartalmi elemek
(I/N)

Kölcsönvevő

Magyar
Múzeum

Balatonfüred Kulturális
Közgyűjtemény
Fenntartó Nonprofit
Kft.
208-4/2016 Balatonfüred Kulturális
Közgyűjtemény
Fenntartó Nonprofit
Kft.
2135Balatonfüred Kulturális
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Kultv. 38/A § (3)
szerinti melléklet (I/N)

nem szükséges

Közgyűjtemény
Fenntartó Nonprofit
Kft.
606-4/2016 Dunamelléki
Református
Egyházkerület Ráday
Gyűjteménye
1135Podunajské Múzeum v
4/2016
Komárne – Duna Menti
Múzeum, Komárom
4/2016

7.

8.

I

I

N

I

I

I

I

I

N

I

I

I

I

I

N

I

I

N

I

I

I

I

I

N

I

I

N

I

I

N

I

I

N

297341/2016/KOZGYUJT
2016. május 18.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

28874/2016
32444/2016

31494/2016
61814/2016
252/24/2016
2063/42016
18184/2016
272/219/2016
32574/2016

Berhidai Kultúrház és
Könyvtár
National Historical
Museum –
Historical&Ethnological
Society of Greece
Hajmáskér Község
Önkormányzata
Szentkirályszabadja
Község Önkormányzata
Podunajské Múzeum v
Komárne – Duna Menti
Múzeum, Komárom
Devecser Város
Önkormányzata
Veszprém Megyei
Önkormányzat
Janus Pannonius
Múzeum
KOGART
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621331/2016KOZGYUJT
2016. december 5.

185361/2016/KOZGYUJT
2016. március 16.

18.
19.
20.
21.
22.

30954/2016
30324/2016
26794/2016
26924/2016
75-4/2016

23.

33024/2016

24.

5-4/2016

25.

23914/2016

KOGART

I

I

N

Ferenczy Múzeumi
Centrum
Balatoni Múzeum

I

I

N

I

I

N

Bakonybél Község
Önkormányzata
Janus Pannonius
Múzeum
Iszkáz Község
Önkormányzata

I

I (részben)

N

I

I

N

I

Viva Natura
Biztonságos
Környezetért
Közhasznú Alapítvány
Magyar Nemzeti
Múzeum

I

N (csak leltári számos I (bár nem
jegyzék van)
kellett volna, az
újban nem lesz)
I
N

I

I

N

nem szükséges

38/A. § (1) A muzeális intézmény vagy fenntartója a kulturális javakat határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján adhatja vagy veheti
kölcsön (a továbbiakban: kölcsönzés).
(2) A kulturális javak kölcsönzéséről szóló szerződésnek (a továbbiakban: kölcsönzési szerződés) tartalmaznia kell
a) a kölcsönvevő által a kölcsönzött kulturális javaknak biztosítandó állományvédelmi követelményeket, beleértve a klimatikus viszonyokat, a
csomagolás és a szállítás feltételeit,
b) a kölcsönzött kulturális javak sérülése esetén követendő eljárást,
c) a kölcsönvevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket, beleértve az esetlegesen szükséges muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb
fegyveres kíséretet is.
(3) A kölcsönzési szerződéshez mellékelni kell a kölcsönzött kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét, a kölcsönbe adás időpontjában
fennálló fizikai állapotot dokumentáló szakleírással és képi ábrázolással együtt.
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(4) A kölcsönzési szerződésben kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték köthető ki. A muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális
javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő kölcsönzése esetén, a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a kölcsönzött
kulturális javak értékéhez igazodó pénzügyi biztosítékot kell kikötni.
(4a) Pénzügyi biztosítékként
a) a kulturális javak biztosítási értékével arányos, elkülönítetten kezelt, lekötött pénzösszeg,
b) az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartásért felelős miniszter által vállalt kiállítási garancia vagy kiállítási
viszontgarancia,
c) nem költségvetési szervként működő kölcsönvevő esetén a kulturális javakban esetlegesen bekövetkező valamennyi kár megtérítésének
vállalására irányuló garancianyilatkozat vagy garanciaszerződés,
d) biztosítási szerződés, vagy
e) egyéb szerződéses biztosíték nyújtása
alkalmazható.
(5) A miniszter állami tulajdonú kulturális javak muzeális intézmények közötti kölcsönzése esetén a kölcsönvevő indokolt kérelmére, nemzeti
kulturális érdekre figyelemmel mentesítést adhat a kölcsönzési díj és a pénzügyi biztosíték megfizetése alól.
(6) A muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő
kölcsönzéséhez a miniszter hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadása során a miniszter vizsgálja a kölcsönzéshez fűződő nemzeti
kulturális érdek, valamint a (2)-(4) bekezdésben rögzített feltételek meglétét.
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3. számú melléklet a megyei hatókörű városi múzeumok 2016. évi beszámolójához
A Laczkó Dezső Múzeum küldetésnyilatkozata
A múzeum – köztudottan - az adófizetők akaratából fenntartott intézmény. Éppen ezért
feladatunk, hogy kellő hangsúllyal világossá tegyük a társadalom minden tagja számára a
múzeum társadalmi-gazdasági hasznosságát. A múzeum küldetését, céljait, az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatásait ezeket figyelembe vételével kell definiálnia. Tehát a megyei
hatókörű városi múzeum küldetése, hogy Veszprém megye régészeti, numizmatikai, néprajzi,
történeti, ezen belül helytörténeti, képzőművészeti, irodalomtörténeti örökségét gyűjtse,
őrizze, feldolgozza és közzétegye, különös tekintettel Veszprém város lakossága számára.
Ezen túlmenően minden, Veszprém városába látogató hazai és külföldi számára is biztosítsa,
hogy megismerkedhessen a város, a megye történetével, kulturális gazdagságával.
A Múzeum együtt él az őt körülvevő társadalmi közeggel, ezért munkatársainak a feladata,
hogy minden tudásukkal figyeljék a külső és belső jelzéseket, melyek alkalmasak arra, hogy
szakmailag megalapozott, reális és nem utolsósorban fenntartható célok fogalmazódjanak
meg. Saját eszközeivel bekapcsolódjon a társadalmi kérdések, problémák feltárásába, s
lehetőségei szerint hozzájáruljon a válaszok kialakításához.
A múzeumi szervezet legnagyobb kincsei a gyűjteményei. Ezek a magyar nemzet szellemi és
anyagi örökségének egyedi és felbecsülhetetlen értékű részei, gyarapításuk és az utókor
számára való megőrzésük az intézmény egyik legfontosabb kötelessége. Ugyanakkor a
gyűjtemények a múzeum versenyképességének legfőbb forrásai is, ezért a kiállítási,
tudományos stratégia ezeken alapszik. Ezen kívül a múzeum egyúttal egy nyitott, élő
közösségi tér is, egyedi tudásközpont, amelynek feladata a tárgyakban rejlő ismeretek
közvetítése, szélesebb körű megismertetése, mi több társadalmi szerepvállalásának egyik
fontos eleme az egész életen át tartó tanulás iránti elkötelezettsége.
A Múzeum a felsőoktatás számára sem elzárt tér. Különböző településekről érkező és itt
tanulók számára vonzó kiállításokkal, rendezvényekkel hozzájárulhat a város, a környék, a
megye jobb megismeréséhez.
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4. számú melléklet a megyei hatókörű városi múzeumok 2016. évi beszámolójához
Laczkó Dezső Múzeum
Kiállítások, rendezvények, szakmai, alkotó és civil közösségek programjai, és rendezvényei
2016
Állandó kiállítások
Kiállítóhely

Kiállítóhely címe

Laczkó Dezső
Múzeum (LDM)

Veszprém,
Erzsébet sétány 1.

Hősök Kapuja
Veszprém, Vár u.
Látogatóközpont 2.
(HK)
Bakonyi Ház (BH) Veszprém,
Erzsébet sétány 3.

Várbörtön

Veszprém, Vár u.
19

Állandó kiállítás címe,
rendezés éve
Szellem… a tárgyban… a helyben… a képben.
Válogatás Veszprém megye kulturális örökségéből.
Látványkönyvtár és tudástár
2006
Tanulmányi Raktár
RAK-TÁR-LAT
2011
(Veszprém, Török Ignác u. 5.)
Emlékező terek – helyek emlékezete,
A veszprémi Tűztorony története (2015)
2014
Református paraszti és kisnemesi lakáskultúra a
Bakonyban és a Balaton-felvidéken
2015
Időtlen Idők?!
2016
„Élet a mínusz harmadikon, Várbörtön a 21.
században”
’56 a bitófák árnyékában
2015
Büszke Nők Veszprémben
2016

Időszakos kiállítások 2016
Kiállítás ideje
Kiállítás címe
2015. június 20A tulipántól a rozettáig – néprajzi kiállítás
2016. április 10.
2015. november 19. A szépség vonzásában – Rippl- Rónai József
– 2016. február 28. világa

kiállítóhely
Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum

2016. január 22. –
2016. április 17.
2016. március 10. –
2016. május 1.
2016. április 28. –
2016. október 2.

Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum

Weöres Sándor: A megmozdult szótár
„Magyar Nőfestészet 1895–1950 – Válogatás a
Saphier Gyűjtemény anyagából”
Szerzetes, főpap, hazafi – Széchényi Pál
nagycenki múmiájának titkai
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2016. május 5. –
2016. június 26.
2016. július 1. –
2016. augusztus 8.
2016. augusztus 20.
– 2016. október 30.
2016. október 14.2016.október 30.
2016. november 3. –
2017. április 30.
2016. november 17.
– 2017. március 26.

Papírsárkányok, pörgettyűk és babák Japánból
Kapcsolatok (Kádár Tibor 70)
Nyitott Szemmel – Somogyi Márk fotóművész
gyűjteményes kiállítása
A Mi Forradalmunk plakátkiállítás
Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
évszázadaiból
Victor Vasarely 110-20

Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum
Laczkó Dezső
Múzeum

Kamaratermi kiállítások
2015.október.20 – 110 éves a MTM Bakonyi Természettudományi LDM kamaraterem
2016. január. 25.
Múzeum geológiai gyűjteménye (1905-2015)
2016. február 27. – A szecesszió világa – képzőművészeti
LDM kamaraterem
2016. április 3.
rajzpályázat kiállítás
2016. április 14. – 70 Éves visszhang a holdról – Bay Zoltán
LDM kamaraterem
2016. június 12.
emlékére
2016. május 6.Tárlat Tarnów kézilabda-hagyományairól a
LDM kamaraterem
2016. június 9.
múzeumban
2016. június 25. „rénnyáj haladtában...”
LDM kamaraterem
2016. szeptember 18. Válogatás szibériai nyelvrokonaink tárgyi
világából
2016. szeptember 24. Az Utolsó Ítélet Angyala - Szent Mihály alakja a LDM kamaraterem
–
művészetekben
2016. december 31.
Virtuális kiállítások
2016. június 11.
2016. június 25.I.

A Bakonyi Ház új virtuális kiállítása
I. világháborús kiállítás

LDM honlap
LDM honlap

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi
kapcsolatok keretében megvalósuló kiállítások
2015. december 14.
- 2016. január 15.
2015. november 27.
– 2016. február 28.

A II. világháború emlékezete - kamara kiállítás
A fény festője – Egry József gyűjteményes
kiállítása Kaposvárott
A II. világháború emlékezete - kamara kiállítás
TULIPÁN, PELIKÁN, KÍGYÓ – A
népművészet motívumvilága
Szent Márton és Pannónia
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Deák Ferenc
Általános Iskola
Rippl-Rónai
Múzeum
Vetési Albert
Gimnázium
Duna Mente
Múzeum,
Komárom
Pannonhalmi

„Fölteszik a tulipános ládámat…”
2016. november 25.- A fény festője – Egry József gyűjteményes
2017. március 5.
kiállítása Pécsett

Főapátság
Duna Mente
Múzeum,
Komárom
Janus Pannonius
Múzeum

Nyilvános rendezvények, kiállítások
2016. év
JANUÁR
Január 10.
(vasárnap) 14.00
Január 12.
(kedd)
16.30
Január 14
(csütörtök)
17.00
Január 22.
(péntek)
15.00 óra
Január 23.
(szombat)
10-16 óra
Január 24.
(vasárnap)
14.00
Január 28.
(csütörtök)
16.30

Tárlatvezetés társintézményeknek
A Szépség Vonzásában- Rippl-Rónai József világa
kiállításban
Múzeumi Szabadegyetem
Mézesbábosok és cukrászok
Dr. Pilipkó Erzsébet néprajzkutató
Szaktárlatvezetés
A Szépség Vonzásában- Rippl-Rónai József világa
kiállításban
Kiállításmegnyitó
Magyar Kultúra Napja
Weöres Sándor: A megmozdult szótár

LDM

LDM
LDM

LDM

A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület szakmai LDM
napja
Szaktárlatvezetés
A Szépség Vonzásában- Rippl-Rónai József Világa
kiállításban
Rippl-Rónai filmvetítés. Munkácsy inasa

LDM

LDM

FEBRUÁR
Február 2. (kedd)
16.30
Február 9.
(kedd)
16:30
február 10.
(szerda)
10 óra
Február 11.
(csütörtök)

Rippl-Rónai előadás – Horváth János művészettörténész LDM
Múzeumi Szabadegyetem
Szervező: S. Dr. Perémi Ágota
Csapók, szűrszabók, posztógyártók Veszprémben és
Várpalotán
Schleicher Veronika néprajzkutató
Házasság hete – bemutató
Schleicher Veronika
Szaktárlatvezetés
A Szépség Vonzásában- Rippl-Rónai József Világa
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LDM

Tanulmányi
Raktár

LDM

15 óra
kiállításban
február 11.
Házasság hete – Bálint nap
(csütörtök)
Schleicher Veronika néprajzi előadása
16.30
Február 12.
Szaktárlatvezetés
(péntek)
A Szépség Vonzásában- Rippl-Rónai József világa
10 óra
kiállításban
Február 16. (kedd) Szaktárlatvezetés
10 óra
A Szépség Vonzásában- Rippl-Rónai József világa
kiállításban
Február 17.
Érzékenyítő nap
(szerda)
Vakok és Gyengénlátók Veszprém megyei Egyesülete
10 óra
Február 18.
Weöres Sándor előadás – Hegyi Katalin irodalmi
(csütörtök)
muzeológus (PIM)
16.30
Február 20.
Bor és művészet – Tárlatvezetés és borkóstoló a Rippl(péntek)
Rónai kiállításban
18 óra
Február 23.
Veszprémi Múzeumegylet
(kedd)
16.30
Február 25.
Szaktárlatvezetés
(csütörtök)
Weöres Sándor – A megmozdult szótár kiállításban
16.30
Február 27.
Kiállításmegnyitó
(szombat)
és eredményhirdetés
14.00
A szecesszió világa – képzőművészeti pályázat kiállítás

LDM
LDM

LDM

LDM

LDM

LDM

LDM
LDM

LDM
kamaraterem

Február 27.
(szombat)
15.00

Szaktárlatvezetés
A Szépség Vonzásában- Rippl-Rónai József világa
kiállításban
MÁRCIUS

LDM

Március 1. (kedd)
17 óra
Március 3.
(csütörtök)
Március 6.
(vasárnap)
14 óra
Március 8.
(kedd)
16.30

Tárlatvezetés társintézmények részére
Weöres Sándor – A megmozdult szótár kiállításban
Irodalomtörténeti Társaság gyűlése

LDM

Szaktárlatvezetés
Weöres Sándor – A megmozdult szótár kiállításban

LDM

Március 10.
(csütörtök)
16.30
Március 15.
(kedd)

Múzeumi Szabadegyetem
Különleges órák a Laczkó Dezső Múzeum
gyűjteményeiben
Dohnál Szonja művészettörténész muzeológus
„MAGYAR NŐFESTÉSZET 1895–1950 – Válogatás a
Saphier Gyűjtemény anyagából”
„Ez a mi ünnepünk” – Március 15. a múzeumban
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LDM

LDM

LDM

9.30-13.00
Március 17.
(csütörtök)
17 óra
Március 20.
(vasárnap)
14 óra
Március 22. kedd
Március 30.
(kedd)
16.30

Szaktárlatvezetés
Weöres Sándor – A megmozdult szótár kiállításban

LDM
LDM

Tárlatvezetés társintézmények részére
Weöres Sándor – A megmozdult szótár kiállításban

LDM

SÉD lapbemutató
Veszprémi Múzeumegylet

LDM
LDM

ÁPRILIS
Április 1. (péntek) Bolond, aki kihagyja!
Félárú belépő jegyek értékesítése április elsején!
Április 3.
Szaktárlatvezetés
(vasárnap)
Weöres Sándor – A megmozdult szótár kiállításban
14 óra
Április 8. péntek Weöres Sándor versei – irodalmi előadás Varga
18 óra
Richárd 10 lépcső
2016. április 10. Szaktárlatvezetés
vasárnap
Weöres Sándor – A megmozdult szótár kiállításban
2015. április 11. Költészet napja
Weöres Sándor kiállítás
múzeumpedagógiai foglalkozások
Április 12.
Múzeumi Szabadegyetem
(kedd)
Veszprémi fényképészek a hőskorban, 1873–1945
16.30
Rainer Pál történész
Április 14.
Kiállításmegnyitó
(csütörtök)
70 éves visszhang a Holdról – Bay Zoltán emlékére

HK, LDM

Április 17.

LDM

Április 24.

Vers-performansz
Weöres Sándor kiállítás
Turisztikai évadnyitó rendezvény

Április 25. (hétfő) Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás – 1. Bakonybél
Április 27.
(kedd)
16:30

Veszprémi Múzeumegylet
Az előadás címe:
A Szamizdat munkásai
Előadó:
Balassa János építészmérnök
Április 28. 16.30 Kiállításmegnyitó
(csütörtök)
Szerzetes, főpap, hazafi – Széchényi Pál nagycenki
múmiájának titka
MÁJUS
Május 2. (hétfő)

Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
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LDM

LDM
LDM
LDM

LDM
LDM
kamaraterem

HK
Bakonybél

LDM

LDM

Ajka

szaktanácsadás – 2. Ajka
2016. május 5.
(csütörtök)
16.30
Május 10.
(kedd)
16.30

Kiállításmegnyitó
Papírsárkányok, pörgettyűk és babák Japánból

Múzeumi Szabadegyetem
Szervező: S. Dr. Perémi Ágota
Vendéglősök, kocsmárosok, kávésok Veszprémben
Kákonyi Anna történész
Május 11. (szerda) Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati módszertani
15.00
műhelygyakorlat
Május 13. (péntek) Iuvenalia
Május 14.
(szombat)
10.00-16.00
Május 21.
(szombat)

LDM

LDM

LDM
VILLA
ROMANA
BALÁCA
HK

Emlékhelyek Napja 2016
Gyulaffy László 450 éve vette vissza a töröktől Veszprém
várát!
Tanulmányi
Honvédelem Napja
Raktár

Május 27-28.
A Régészet Napja
(péntek-szombat)
Május 31. (kedd) Veszprém 1704-es feldúlásának emlékezete

HK, Várbörtön
LDM

JÚNIUS
Június 3. 16:30
Június 6.
(hétfő)
Június 7.
(kedd)
16.30
Június 11.
(szombat)
16.30
június 12.
(vasárnap)
Június 14.
(kedd)
16.30

Nemzeti összetartozás napja
Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás – 3.
Előadás
Japán arca – virtuális távol-keleti utazás a múzeumban
Előadó: Szántó Éva Emília
Kiállítás megnyitó
Múzeumi világnap – Bakonyi Ház kertjének átadása

LDM
Tapolca

Origami foglalkozás H. Vass Ildikó vezetésével

LDM

Múzeumi Szabadegyetem
Szervező: S. Dr. Perémi Ágota
10 év, 100 előadás – 10 éves a Laczkó Dezső Múzeum
Szabadegyeteme
S. dr. Perémi Ágota régész, múzeumigazgató
Június 16.
Széchényi Pál – szaktárlatvezetés társintézmények
(csütörtök) 16.30 dolgozóinak
Június 16-18.
Kitelepülés a Veszprémi Sörfesztiválra
(csütörtök,
vasárnap)
Június 21.
FLASH MOB és sajtótájékoztató: Múzeumok
(kedd)
Éjszakája
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LDM

BH

LDM

LDM
Külső helyszín
Veszprém
belváros

15.00-17.00
2016. június 20.24.

Balácai tábor

VILLA
ROMANA
BALÁCA

Június 24.

Sinosz vetélkedő

LDM, BH

Június 25.
(szombat)
16.00-24.00
Június 27.
(hétfő)

Múzeumok Éjszakája

LDM, HK.

Babaköszöntő

Csolnoky Jenő
Kórház

JÚLIUS
Július 1.
(csütörtök)
16.30
Július 4-8.
Július 11-15.

Kiállításmegnyitó
Kapcsolatok Kádár Tibor 70

LDM

Balácai tábor

VILLA
ROMANA
BALÁCA
LDM, BH

Bakonyi Ház tábor

AUGUSZTUS
Augusztus 20.
(szombat)

Kiállításmegnyitó
Somogyi Márk kiállítás
Augusztus 20. a múzeumban - nagyrendezvény
Államalapítás ünnepe, kapcsolódás a városi
rendezvényekhez

LDM

Augusztus 28.

Magyar fotográfia napja- Somogyi Márk kiállításának
ingyenes nyitva tartása

LDM

SZEPTEMBER
Szeptember 2.
(péntek)
20.00-24.00

Csillagles a Hősök Kapujában

HK

Szeptember 3.
(szombat)
15.00
Szeptember 11.
(vasárnap) 12:0018:00
Szeptember 13.
(kedd)

Széchényi Pál – exkluzív tárlatvezetés dr. Kristóf Lilla

LDM

SVÉT Stílusos Vidéki Éttermiség –kitelepülés,
szórólapozás Étel/Élet kiállítás

Veszprémi
Vár

Múzeumi Szabadegyetem
Szervező: S. dr. Perémi Ágota

LDM
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16.30
szeptember 15.
(csütörtök)
17:00
Szeptember 17.
(szombat)
16.00

Neolit diéta Táplálkozás az őskorban
dr. Regenye Judit régész
Széchényi Pál – szaktárlatvezetés
Kulturális Örökség Napja Séta a Séd-völgyben

Szeptember
Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati módszertani
20.
műhelygyakorlat – 2.
(kedd)
Szeptember 24.
Kiállítás megnyitó
(szombat)
Az Utolsó Ítélet Angyala - Szent Mihály alakja a
15.00
művészetekben
Szeptember 24-25. Szent Mihály napi ünnep a városi rendezvényekhez
(szombatkapcsolódva
vasárnap)
Szeptember 27.
(kedd)
17:30
Szeptember 28.
(szerda)
10.00
szeptember 28.
16:30

LDM
Külső
helyszínen

LDM

LDM
kamaraterem
LDM, HK

Kötetbemutató Rainer Pál

LDM

Sajtótájékoztató
Múzeumok Őszi Fesztiválja

LDM

LDM
Veszprémi Múzeumegylet
Az előadás címe:
Mire jó az archeogenetika? - Új kutatások, új eredmények a
honfoglalás kor kutatásában
Előadó:
Mende Balázs Gusztáv
antropológus, laborvezető
OKTÓBER

Október 2.
Szaktárlatvezetés Széchényi Pál –társintézmények
(vasárnap)
dolgozóinak
14.00
Október 8.
Utazó Múzeum,
(szombat)
Utcatárlat!
10.00-16.00
Október 11.
Sajtótájékoztató
(kedd)
Együttműködési megállapodás a Veszprémi Egyetemi
10.00
Színpaddal
Október 11. (kedd) Múzeumi Szabadegyetem
16:30
Római kulinária – hétköznapok és ínyencségek
Csirke Orsolya régész
Október 14.
Kiállításmegnyitó
(péntek)
A Mi Forradalmunk
17:00
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LDM

LDM

LDM

LDM
LDM

Október 15.
(szombat)
18.00
Október 16.
(vasárnap)
16.00
Október 18.
(kedd)
17:00
2016. október 28.
(péntek) 15:0017:00

Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó

LDM

Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó

LDM

Magyar festészet napja
Ingyenes nyílt Rak-Tárlat: az LDM festménygyűjteménye

Tanulmányi
raktár

Tűztorony szezonzáró

HK TT

NOVEMBER
November 2-4.

Őszi tábor a
Laczkó Dezső Múzeumban

November 2.
(szerda)
16.30

LDM
Veszprémi Múzeumegylet
Előadó: Prof. dr. Sümegi Pál
Előadásának címe: Régészeti kultúrák környezettörténete a
Dunántúlon
LDM
Kiállítás megnyitó
Étel / Élet Ízek és terek a gasztronómia évszázadaiból

November 3.
(csütörtök)
16.30
November 8.
(kedd)
16:30
November 13.
14-16 óráig
November 17.
(csütörtök)
16:30
November 17.
(csütörtök)
November 20.
(vasárnap)
14.00
November 21.
(hétfő)

LDM, BH,
HK

Múzeumi Szabadegyetem
Köles, Kása, Kumisz
Barati Piroska régész
Uniós Fejlesztések Napja
Szaktárlatvezetés a Tanulmányi Raktárban
Kiállítás megnyitó
Victor Vasarely 110-20

LDM

Zsűrizés Veszprémi Népművészeti Egyesület

LDM

Szaktárlatvezetés
Étel/ Élet Ízek és terek a gasztronómia évszázadaiból

LDM

Tanulmányi
Raktár
LDM

November 23.
(szerda)

LDM
Előadás
„Halljátok, mit mondok ama túlsó partról, mit hagyok meg
néktek a végső dolgokról…!” – halottvirrasztó népénekek
és hagyományok a Nyugat-Dunántúlon
LDM
Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás – 4. Pápa

December 1.
(csütörtök)

Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás – 5. Vaszary Villa
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Balatonfüred

December 6.
(kedd)
December 8.
(csütörtök)
18.00
December 11.
(vasárnap)
14.00-18.00
December 13.
(kedd)
16:00
December 13.
(kedd)
16.30

1956-s Nőtüntetés
Rendezvénysorozat az intézmény kiállítóhelyein
Szaktárlatvezetés
Victor Vasarely 110-20

Várbörtön,
LDM, HK
LDM

DIY-Karácsony

LDM

December 15.
csütörtök 15.00
December 18.
17:00
November
December
Karácsonyi Vásár

Szaktárlatvezetés
Étel/ Élet Ízek és terek a gasztronómia évszázadaiból
Fehérlófia Waldorf Iskola Pásztorjátéka

LDM

2016. november 25. péntek
13:00 - 17:00
2016. november 26. szombat
11:00 - 17:00
2016. november 27. vasárnap
11:00 - 17:00
2016. december 2. péntek
13:00 - 17:00
2016. december 3. szombat
11:00 - 17:00
2016. december 4. vasárnap
11:00 - 17:00
2016. december 9. péntek
13:00 - 17:00
2016. december 10. szombat
11:00 - 17:00
2016. december 11. vasárnap
11:00 - 17:00
2016. december 16. péntek
13:00 - 17:00
2016. december 17. szombat
11:00 - 17:00
2016. december 18. vasárnap
11:00 - 17:00

LDM

Lucázás a 21. században, Élő néphagyomány a Bakonyi BH
Házban
Múzeumi Szabadegyetem
A karácsonyi ünnepkör étkezési szokásai
Törő Balázs néprajzos muzeológus
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LDM

LDM

Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub
A nyugdíjas klub előre egyeztetett időpontokban, általában kéthetente tartja
foglalkozásait a Laczkó Dezső Múzeum Tudásterében.
2016-os évben foglalkozási időpontjaik:
- 2016.01.19
- 2016.01.26
- 2016.02.02
- 2016.02.09
- 2016.02.23
- 2016.03.08
- 2016.03.16.
- 2016.03.29
- 2016.04.12.
- 2016.04.26.
- 2016.09.03.
- 2016.09.20.
- 2016.10.18.
- 2016. 10.25.
- 2016.11.08.
- 2016.11.22.
- 2016.12.06.
- 2016.12.13.
Nemezelő Szakkör
- 2016-os évben foglalkozási időpontjaik:
- 2016. október 8 szombat 10-15
- 2016. november 5. szombat 10.-15
- 2016.december 10. szombat 10-15
Ifjú Muzeológusok Köre
A Laczkó Dezső Múzeum ifjúsági szakköre, mely átlagosan kéthetente szerdán működik.
A foglalkozásaik időpontjai és tematikája:
-

2016. január 20. 14.30-16.00
Helyszín: Várbörtön
Ismerkedés a kiállítóhellyel.

-

2016. február 17. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
Megmozdult Szótár- Weöres Sándor kiállítás interaktív játékos megismerése. Kreatív
írás foglalkozás.

-

2016. március 9. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: Tanulmányi Raktár, Török Ignác u. 5
Tanulmányi raktár bemutatása Kákonyi Anna muzeológus vezetésével.

-

2016. március 30. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: Műtárgyvédelmi Központ, Török Ignác u. 7.
Restaurátor műhelyek bemutatása Egervári Márta restaurátor vezetésével.
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-

2016. április 20. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: Villa Romana Baláca, Nemesvámos Balácapuszta
Irány Villa Romana Baláca!

-

2016. május 4. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
Állandó kiállítás egységeinek megtanulása-készülés a Múzeumok Éjszakáján történő
tárlatvezetésre.

-

2016. május 18. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
Állandó kiállítás egységeinek megtanulása- készülés a Múzeumok Éjszakáján történő
tárlatvezetésre.

-

2016. június 1. (szerda) 14.30-16.00
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
Állandó kiállítás egységeinek megtanulása- készülés a Múzeumok Éjszakáján történő
tárlatvezetésre.

-

2016. június 15. (szerda) 14.30-18.00
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum kertje
Tárlatvezetés főpróbája

-

2016. június 22. (szerda) 16.00-17.00
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum
Állandó kiállítás egységeinek megtanulása- készülés a Múzeumok Éjszakáján történő
tárlatvezetésre.

-

2016. október 5. (szerda)
Bevezető Foglalkozás az Ifjú Muzeológusok Körének alapító ülése.
(játékos ismerkedés, a múzeum kiállításainak felfedezése)

-

2016. október 12. (szerda)
Irány Villa Romana Baláca!
(Külső helyszín: Baláca. Interaktív tárlatvezetés, ruhapróba, kincskeresés)

-

2016. november 9. (szerda)
Legyél Te is régész!
Régészeti ásatás a múzeum foglalkoztató termében.

-

2016. november 23. (szerda)
Étel / élet.
(Múzeumpedagógiai foglalkozás a Laczkó Dezső Múzeum időszaki gasztronómiai
kiállításában.)

-

2016. december 7. (szerda)
Op-art. Victor Vasarely 110-20 kiállítás megtekintése
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5. számú melléklet a megyei hatókörű városi múzeumok 2016. évi beszámolójához
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM CÉLCSOPORTOS KOMMUNIKÁCIÓS TERV
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
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
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,
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
kiadványaiban
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Oktatási és nevelési intézmények
diákjai, nevelői; oktatói és tanulói
közösségek

Családok

Különleges értékélményre vágyók

Különleges értékélményre vágyók

Direct Mail eszközökkel
Címlista alapján elektronikus múzeumi
hírlevél
Múzeumi honlap
Szakmai portálok
Szórólapok
Plakátok
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
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő hirdetések
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai
Rádióműsorok ajánlatai
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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 hagyományos
és elektronikus kiadványaiban.
Internethasználók, a múzeumi
Elektronikus címlista
gyűjtemény iránt érdeklődők, a
Weboldal
gyűjtemény egyes darabjait a neten
Banner
kereső laikusok és kutatók
Múzeumi Hírlevél
Virtuális múzeumi oktatási pontok a
múzeumban
Múzeumba nem járók csoportja
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő hirdetések
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai
Rádióműsorok ajánlatai
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.
Közvetítők megszólítása – kommunikációs terv
Oktatási intézmények
Direct Mail eszközökkel
Szaklapok (pedagógiai szaklapok)
segítségével
Címlista alapján elektronikus múzeumi
hírlevél
Szakmai portálok
Szórólapok
Plakátok
Múzempedagógiai bérlet
Múzeumi tanévnyitó
Múzeumi nyílt nap
TDM irodák
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Szórólapok
Plakátok
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Kulturális intézmények

Egyesületek, civil szervezetek

Turisztikai, kulturális, vendéglátóipari
vállalkozások

Szponzorok

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
Közös kedvezményrendszer
Múzeumi csomag a szállásadók részére
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Bérleti rendszer
Múzeumtámogatói nyílt nap
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6. számú melléklet a megyei hatókörű városi múzeumok 2016. évi beszámolójához
Az adattár nyilvántartása valamennyi használatban lévő, illetve már használaton kívül helyezett szakmai nyilvántartásról (20. §)

Kód

Sorsz. A
Gyűjtemény
nyilvántartás
megnevezése
és formája
(hagyományos v.
kinyomtatott)

A
nyilvántartás
kezdő száma

A
nyilvántartás
zárószáma

A
megnyitás
dátuma

A végső
lezárás
dátuma

Oldalsz./terjed. A kezelő
darabszám
muzeológus
neve

C.175
67.3.26
73.102.1
79.46.1
82.8.353
93.1.170
94.35.2
98.2.26
2002.89.1
2006.51.5
2013.23.1

1962-01-08
1954-11-26
1967-05-02
1974-01-01
1979-12-01
1982-05-01
1993-03-18
1995-01-01
1998-01-01
2003-01-01
2006-06-01

1962-12-31
1967-04-30
1973-12-31
1979-12-01
1982-05-01
1993-03-18
1994-12-31
1998-01-01
2002-12-31
2006-06-01
2013-12-31

264/262
203
99
99
99
190
100
100
100/77
100/77
95

Néprajzi gyűjtemény
1.
LDM001
LDM002
LDM003
LDM004
LDM005
LDM006
LDM007
LDM008
LDM009
LDM010
LDM011
LDM012

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz
Néprajz

HV.1
53.1.1
67.3.27
74.1.1
79.46.2
82.8.354
93.1.171
95.1.1
98.2.27
2003.1.1
2006.51.6

13.

Ny

Néprajz

2014.1.1.

LDM013 1.
H
Tüskevár
Képzőművészeti gyűjtemény
Ék SándorLDM014
1.
H
hagyaték

2014-01-01 nincs lezárva

1333
4700
1780
2321
1496
4086
2145
2036
1226
1481
908
798

T.62.1.1

95.11.1

1962-08-02 1995-12-30

112/67

1207

79.1.1

2011.1.1.

1979-01

29

582

93

2011.12.31

LDM015

LDM017

2.

H

3.

H

4.

H

Eredeti,
tudományos
forrásértékű, illetve
művészeti
alkotásnak számító
fényképek lk.-e
F.2011.1.1.
Képzőművészeti
gyűjtemény
leltárkönyve
2011.1.1.
Képzőművészeti
leltárkönyv 2.
79.2.1.

F.2013.158.1.

2011-02-21 2013-12-19

22

206

2012.1.1.

2011.01.01.

1

2

2002.16.1.

1980-11-11 2002.12.31

82

1033

53.1.1.

79.1.10.

folytatás a 2-es
leltárkönyvben,
ezért nincs
1954-11-26 lezárva
98

1463

88.1.1.

2011.3.1.

1988-01-01 2011.12.30

35

447

2005.1.1.

2010.1.1.

2005-01-01 2010.12.20

32

265

2011.1.1.

2013.17.1.

2011-01-01 2013-12-18

17

19

2014.1.1.

2016.04.21

2014-01-01 nincs lezárva

53.1.1.

63.34.1.

1954-11-26 nincs lezárva

LDM018
Képzőművészeti
leltárkönyv 1.
Üvegművészeti
gyűjtemény
6.
H
leltárkönyve
Gyarapodási napló
7.
H
– képzőművészet 3.
Képzőművészeti
gyűjtemény
8.
H
leltárkönyve
Képzőművészeti,
üvegművészeti és
eredeti,
tudományos
forrásértékű, illetve
művészeti
alkotásnak számító
fényképek
9.
Ny
leltárkönyve
Iparművészeti gyűjtemény
5.
LDM019
LDM020
LDM021

LDM022

LDM023

1.

H

H

Iparművészeti

94

183

177

3053

LDM024 2.
H
Történeti gyűjtemény
LDM016
LDM025
LDM026
LDM027
LDM028

1.

H

2.

H

3.

H

4.

H

5.

Ny

Iparművészeti
Új- és legújabb
kori
Új- és legújabb
kori
Új- és legújabb
kori
Történeti tárgyak
és dokumentumok
Történeti tárgyak
és dokumentumok

63.35.1.

2002.3

1963-01-02 2015.12.31

108

1531

70.1.1.

82.27.60.

1970-01-01 1982.01.08

99

2071

82.27.61.

92.121.1.

1982-01-08 nincs lezárva

200

3599

92.122.1.

2008.7.1.

1992-09-10 2008

153

1241

2010.1.1.

2013.84.21.2

2009-01-01 2013-12-31

66

831

2014.1.1.1.

2015.201.1

2014-01-01 nincs lezárva

106

9481

Régészeti gyűjtemény
LDM134

1.

H

Régészet

53.1.1.

1955.125.89

1954-11-26 nincs lezárva

189

4506

2.

H

Régészet

1955.125.90

1955.250.764

1971-01-01 nincs lezárva

223

4605

3.

H

Régészet

1955.250.765

1956.8.65

1971-01-01 nincs lezárva

423

6889

4.

H

Régészet

1955.500.1

1955.1344.2

1971-01-01 nincs lezárva

207

5388

5.

H

Régészet

1956.8.66

1960.2.310

1971-01-01 nincs lezárva

193

4942

6.

H

Régészet

1960.2.311

1963.563.15

1961-12-13 nincs lezárva

206

8969

7.
LDM141 8.

H
H

Régészet
Régészet

1963.564.1
1965.371.1

1965.310.15
1968.319.229

1963-12-02 nincs lezárva
1985-01-14 1968-12-30

234
299

8105
11168

H
H

Régészet
Régészet

1969-01-01
73.38.1

73.37.25
1981-06-12

1969-01-01 nincs lezárva
1973-11-01 1981-09-05

101
199

2979
13956

H
H

Régészet
Régészet

81.6.13.
82.1.1249

82.1.1248
83.3.515

1981-03-05 nincs lezárva
1982-03-15 1983-12-14

200
99

11688
3822

LDM135
LDM136
LDM137
LDM138
LDM139
LDM140

LDM142

9.
LDM143 10.
LDM144

11.
LDM145 12.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

H
H
H
H
H
H

Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet

83.3.516
84.1.2487
86.10.300
87.1.923
87.20.1
88.1.592

84.1.2486
86.10.299
87.1.922
87.19.3
88.1.591
88.1.2035

1983-12-05
1984-01-17
1986-12-17
1987-01-29
1987-02-04
1988-01-31

19.

H

Régészet

88.1.2036

89.1.1011

20.
LDM154 21.
LDM155 22.
LDM156 23.

H
H
H
H

Régészet
Régészet
Régészet
Régészet

89.1.1012
89.1.2433
95.6.93
95.7.396

89.1.2432
95.6.92
95.7.368
97.1.1062

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

H
H
H
H
H
H
H

Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet

97.1.1063
98.16.1224
98.16.2720
2000.13.16
2000.68.69
2000.125.3
2001.2.86

31/a

H

Régészet

31/b

H

31/c
LDM167 31.

LDM146
LDM147
LDM148
LDM149
LDM150
LDM151
LDM152

201
248
201
201
201
201

7510
16151
3622
4708
4884
4878

1988-03-01 nincs lezárva

201

10335

1989-02-01
1989-08-16
1995-08-31
1995-11-23

nincs lezárva
1995-05-10
1995-11-23
1997-12-12

201
201
201
100

7642
3977
4361
2364

98.16.1223
98.16.2719
2000.13.15
2000.68.68
2000.125.2
2001.2.85
2001.6.126

1997-12-12
1998-11-03
1998-12-07
2000-01-25
2000-02-24
2000-12-01
2001-10-15

nincs lezárva
1998-12-31
2000-01-25
2000-02-24
2000-12-01
2001-12-19
2001-12-19

100
100
100
100
100
100
100

3102
3472
2507
4761
3462
3393
4288

2002.01.01

2002.1.1200

2002-11-04 nincs lezárva

100

1200

Régészet

2002.1.1201

2002.1.2400

2002-11-04 nincs lezárva

100

1787

H
H

Régészet
Régészet

2002.1.2401
2001.6.139

2002.1.2836
2002.270.449

2002-11-04 nincs lezárva
2001-12-01 2002-11-26

100
100

705
2226

32.

H

Régészet

2002.270.450

2002.270.1641

2002-11-26 2002-12-18

100

1886

33.

H

Régészet

2002.270.1642 2002.335.776

2002-12-18 nincs lezárva

100

14507

34.

H

Régészet

2002.335.777

2002-12-27 nincs lezárva

100

2520

LDM153

LDM157
LDM158
LDM159
LDM160
LDM161
LDM162
LDM163
LDM164
LDM165
LDM166

LDM168
LDM169
LDM170

2002.335.1890

96

1984-02-10
1986-12-17
1987-01-29
1987-02-04
1988-01-31
1988-02-29

LDM171
LDM208
LDM224
LDM172
LDM173
LDM228

LDM229

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

H
H
H
H
Ny
Ny
Ny

Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet
Régészet

2003-01-01
2005.94.11
2005.122.6
2007.199.3
2015.01.01
2015.31.1.
2016-01-01

2005.94.10
2005.122.5
2007.199.2
2014-01-01
2015.30.8.
2015.39.57.
2016-08-06

2003-01-06
2005-03-17
2005-11-24
2007-01-28
2015-01-01
2015-09-01
2016-01-01

1.

H

RégészetLesencetomaj

L.85.1.1

L.91.72.7

1995-11-21 1995-12-31

H

RégészetLesencetomaj

LDM230
2

L.2004.1.1

L.2006.242.5

3

H

4
LDM174 1.

H
H

2.

Ny

3.

LDM213
LDM214
LDM215
LDM216
LDM217

1677
1140
1427
1586
1788
6854
3649

4034

2004

6035

nincs lezárva,
folyt. a
következőben

2353

L.2006.243.1

L.2006.552.5

2006

L.2006.553.1
M.2006.1.1

L.2008.15.1
M2013.6.70.

2006
2006-12-31
2006-01-01 2013.03.31

100

1017
1016

Régészet M2

M2008.2.2.

M2009.6.1.306. 2008-03-01 2009.07.01

113

1363

Ny

Régészet M3

M2009.7.1.

M2009.7.3249. 2009-04-01 2009.08.31

287

3247

4.

Ny

Régészet M4

M2009.7.3250. M2009.7.5140. 2009-09-01 2009.12.26

162

1896

5.

Ny

Régészet M5

M2012.1.1.1

M2013.29.94.

2012-01-02 2013.03.01

139

1572

6.

Ny

Régészet M6

M2013.30.1.

M2013.170.22. 2013-04-01 2013.05.51

122

1265

7.

Ny

Régészet M7

M2013.171.1.

M2013.290.4.

149

1487

LDM232

LDM212

100
100
100
100
150
181
170

nincs lezárva,
folyt. a
következőben

LDM231
RégészetLesencetomaj
RégészetLesencetomaj
Régészet M1

2005-12-16
2005-11-24
2007-12-14
2014-12-31
2015-08-31
2015-12-31
2016-12-31

97

2013-06-01 2013.07.31

LDM218

8.

Ny

Régészet M8

M2013.231.1.

M2013.290.4.

2013-08-01 2013.09.30

132

1316

9.

Ny

Régészet M9

M2013.291.1.

M2013.455.1.

2013-10-01 2013.12.30

119

1184

10

Ny

Régészet M10

M2014.1.1.

M2014.120.3.

2014-01-02 2014.04.30

121

1206

11

Ny

Régészet M11

M2014.121.1.

M2014.200.2.

2014-05-02 2014.07.31

121

1202

12
LDM211 1

ny
H

M2014.201..1. M2014.353.14. 2014-08-01 2014.12.30
V2003.1.1.
V2003.1.745.
2003-02-19 2003.12.18

140
74/100

1400
2013

N.57.1

N.84.6.94

1957-05-03 1984-12-04

309

6144

N.84.6.95
2003-01-01
2004.1.942
2004.1.1930
2004.1.2914
2004.21.599
2004.21.1571
2004.21.2558
2005.9.31
2005.9.1013
2009.1.304
2009.1.1296

N.94.1.121
2004.1.941
2004.1.1929
2004.1.2913
2004.21.598
2004.21.1570
2004.21.2557
2005-09-30
2005.9.1012
2009.1.303
2009.1.1295
2009.8.111

1984-01-17
2003-10-31
2004-03-01
2004-07-01
2004-03-03
2004-10-15
2004-12-15
2004-12-20
2005-12-19
2005-12-19
2009-02-01
2009-07-06

1994-12-31
2004-03-01
2004-07-01
2004-10-01
2004-12-02
2004-12-15
2004-12-20
2005-12-19
2005-12-19
2009-02-01
2009-07-06
2011-12-16

242
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

6912
2046
1961
1825
2674
2127
2638
4226
2284
1810
2705
780

LDM219
LDM220
LDM226
LDM227

1.

H

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Régészet M12
Régészet V1
RégészetNagyvázsony
RégészetNagyvázsony
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor
Régészet-ókor

12.

Ny

Régészet-ókor

ÓR2013.1.1.

ÓR2013.12.94. 2013-01-01 2013-12-31

118

1242

13.

Ny

Régészet-ókor

ÓR2014.1.1.

ÓR2014.7.602. 2014-01-01 2014-03-31

158

1933

14.
LDM190 1.
LDM191 2.

Ny
H
H

Régészet-ókor
1 Baláca II.épület
2Baláca II.épület

ÓR2014.7.603. ÓR2014.8.564. 2014-04-01 2014-12-31
2001-01-01
2002.47.24
2002-01-31 2002-02-20
2002.47.25
2002.90.26
2002-02-20 2002-02-20

161
100
100

4325
3300
2704

LDM175
LDM176
LDM182
LDM177
LDM178
LDM179
LDM180
LDM181
LDM223
LDM183
LDM184
LDM185
LDM186
LDM187
LDM188
LDM189

98

H
H
H

3Baláca II.épület
4Baláca II.épület
5Baláca II.épület

2002.90.27
2002.129.43
2002.196.15

2002.129.42
2002.196.14
2002.258.9

2002-02-20 2002-02-20
2002-02-20 2002-02-20
2002-02-20 2002-02-20

100
100
100

2432
2231
2071

Ő1

H

Régészet-őskor

Ő99.1.1

Ő2002.1.1325.

1999-11-15 2002-12-31

100

4218

Ő2
LDM197 Ő3
LDM198 Ő4
LDM199 Ő5

H
H
H
H

Régészet-őskor
Régészet-őskor
Régészet-őskor
Régészet-őskor

Ő2002.1.1326.
Ő2002.2.412.
Ő2003.1.1.
Ő2003.1.999.

Ő2002.2.411.
Ő2002.2.697.
Ő2003.1.998.
Ő2004.1.880.

2002-01-01
2002-06-01
2003-01-01
2003-12-01

2002-12-31
2002-12-31
2003-12-31
2004-06-01

100
100
100
100

3079
802
2866
3227

Ő6

H

Régészet-őskor

Ő2004.1.881.

Ő2004.1.1878.

2004-06-15 2004-10-01

100

2938

Ő7
LDM202 Ő8
LDM203 Ő9

H
H
H

Régészet-őskor
Régészet-őskor
Régészet-őskor

Ő2004.1.1879. Ő2006.9.13.
Ő2006.9.14.
Ő2007.1.869.
Ő2007.1.869. Ő2011.1.32.

2004-10-02 2006-06-30
2006-07-01 2007-12-15
2007-12-15 2011-12-31

100
100
100

2395
2408
1536

Ő10

Ny

Régészet-őskor

Ő2012.1.1.

Ő2012.1.2075.

2012-01-01 2012-12-31

208

2859

Ő11
LDM206 Ő12

Ny
Ny

Régészet-őskor
Régészet-őskor

Ő2013.1.1
Ő2014.1.1.

Ő2013.6.1641.
Ő2014.3.995.

2013-01-01 2013-12-31
2014-01-01 2014-06-30

181
159

3422
2381

Ny

Régészet-őskor

Ő2014.3.996.

Ő2014.3.2595.

2014-07-01 2014-12-31

160

3084

1961-01-01

65.22.1.

1961

100

7648

66.1.1

67.3.900

1966-01-01 1967-06-01

100

7058

67.3.901

67.3.2583

1967-06-01

100

1683

67.3.2584

68.2.386

1967-08-01

100

5927

68.2.387

1982-10-09

1968-03-01 1982-12-31

100

1643

LDM192 3.
LDM193 4.
LDM194 5.
LDM195
LDM196

LDM200
LDM201

LDM204
LDM205

LDM207

LDM045
LDM046
LDM047
LDM048
LDM049

Ő13

Numizmatikai gyűjtemény
Régészet1.
H
numizmatika
Régészet2.
H
numizmatika
Régészet3.
H
numizmatika
Régészet4.
H
numizmatika
Régészet5.
H
numizmatika

99

1965.

LDM050
LDM051

LDM086
LDM087
LDM079
LDM084
LDM081
LDM082

LDM080

LDM083
LDM085
LDM088

6.

H

7.

H

Irodalomtörténeti gyűjtemény
Irodalomtörténeti
1.
H
kéziratgyűjtemény
Irodalomtörténeti
2.
H
kéziratgyűjtemény
Irodalomtörténeti
1.
H
tárgyak
Irodalomtörténeti
1.
H
dokumentumok
Irodalomtörténeti
2.
H
dokumentumok
Irodalomtörténeti
tárgyak és
1
H
dokumentumok
Irodalomtörténeti
tárgyak és
2
H
dokumentumok
Irodalomtörténeti
tárgyak és
3
H
dokumentumok
Irodalomtörténeti
H
dokumentumok
Irodalomtörténeti
kéziratgyűjtemény
H
Irodalomtörténeti
tárgyak és
Ny
dokumentumok

Fotónegatív tár
LDM075 1
H
LDM076

Régészetnumizmatika
Régészetnumizmatika

2

H

1983-01-01

2002-01-01

1983-02-14 2002-12-18

204/91

4496

2004-01-01

2011-02-01

2004-02-11 2011-09-15

100

70

1988.01.01

2002.07.01

1988-09-13 2003-12-19

20/100

251

2013.01.01

2014.01.16

2013

4/100

32

1984.01.01

1991.01.12

1984.01.05 1991.12.19

12/100

114

1988.01.01

2002.08.01

1988.10.04 2003.12.19

18/100

214

2008.1.

2011.1.1.693.

2008

2011.12.20

100

1189

2004.01.01
2012.1.1.694.

2004.01.24
2013.1.25.56.

2004.01.01 2004.12.12
2012
2013.06.11.

100

24
950

2005.01.01

2006.2.38.

2005

2006.

5/100

43

2013.1.25.57.

2014.01.11

2013

2014.12.21

51/100

1073

2014.1.1.

2015.1.80

2014.

2015.12.13

8

91

2015.1.1

2015.2.69

2015.

nincs lezárva

9

95

2016.1.1.

2016.1.4.
2016.

nincs lezárva

2014-12-21

4

Fotónegatívtár

1

4248

1934

1948

130

4199

Fotónegatívtár

4249

21 759

1949

1965

361/376

17459

100

LDM089
LDM072
LDM073
LDM074
LDM100
LDM101
LDM077
LDM102
LDM103
LDM104
LDM105
LDM106
LDM107
LDM108
LDM109
LDM110
LDM111
LDM112
LDM113
LDM114
LDM115
LDM117
LDM118
LDM119
LDM120
LDM121
LDM122
LDM123
LDM124

4.
5.
6.
N/1
N/2
N/3
N/4
N/5

H
H
H
H
H
H
H
H
H

Fotónegatívtár III.
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár

21 759
67/1
71/6981
12679
N/1
N/4339
N/6626
N/8861
N/10798

25.549
71/6980
73/12678
15129
N/4338
N/6625
N/8860
N/10797
N/10837

1965.01.01
1967.05.01
1971.06.02
1973
1974
1979
1985
1987
2003

N/6
N/7
R/1
R/2
R/3
R/4
R/5
R/6
R/7
R/8

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár

N.2005-01-01
N.2005-01-01
R/1
R/4400
R/6679
R/8939
R/10930
R/12912
R/14893
R/17131

N.2010.2.93.23
N.2013.13.48
R/4399
R/6678
R/8938
R/10929
R/12911
R/14892
R/17130
R/17222

2005
2010
1974
29227
30317
31237

2013-12-31
1905-06-01
1905-06-03
1984-12-31
1986-12-31

1993
34590
37756

1994-12-31
37756
39082

R/9
R/10
V/1
V/2
V/3
V/4
V/5
V/6
V/7
V/8

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár
Fotónegatívtár

R.2008.1.1
R.2013.1.351
V/1
V/4829
V/9321
V/11399
V/13363
V/15359
V/17319
V.2007.1.1

R.2013.1.350
R.2013.1.617
V/4828
V/9320
V/11398
V/13362
V/15358
V/17318
V/17850
V.2013.8.17

2008-06-09
2013-10-22
27030
28522
30011
30317
1985
1986
1985
2007

nincs lezárva
2013-12-31

H
H

Diatár
Diatár

D/1
D/5170

D/5169
D/7427

1966
1981

LDM125 D/1
LDM126 D/2

101

1981.12.14
1971-06-01
1973-12-31
1905-06-01
1905-06-04
1905-06-22
2003-12-31

31047
31047
31047
31777
39082
2013-13-31

23/399
299
201
140
203
100
99
100
2

3790
6980
5697
2451
4338
2286
2234
1936
39

100
100
199
98 db
99
100
100
100
100
5

985
604
4399
2278
2259
1990
1981
1980
2237
91

100
27
219
195
91
86
100
100
30
45

188
627
4828
4491
2077
1963
1995
1959
531
217

214
99

5169
2257

D/3
D/4
D/5
D/6
D/7

H
H
H
H
H

Diatár
Diatár
Diatár
Diatár
Diatár

D/7428
D/9643
D/14297
D/16288
D/18196

D/9642
D/14296
D/16287
D/18195
D/20490

1981
1983
1987
1993

D/8
LDM133 D/9

H
H

Diatár
Diatár

D.2006.1.1
D.2011.9.1.12

D.2011.9.1.11
D.2013.20.48

2006
2011

Ny

Eredeti
forrásértékű
fényképek

2014.1.1.1.

LDM127
LDM128
LDM129
LDM130
LDM131
LDM132

LDM078
1.

1994-12-31
2003-12-31

99
198
100
100
100

2214
4653
1990
1907
2294

2013-12-31

100
28

1038
44

nincs lezárva

1708

Könyvtár

5915

nincs lezárva,
folyt. a köv.1981-03-30 ben

400

13475

9885

nincs lezárva,
folyt. a köv.1983-05-01 ben

400

4033

13839

nincs lezárva,
folyt. a köv.1986-07-01 ben

400

4895

400

4031

229

3037

LDM090
1.

H

Könyvtár-könyvek

1

LDM091
2.

H

Könyvtár-könyvek

5916

LDM092
3.

H

Könyvtár-könyvek

9886

4.

H

Könyvtár-könyvek

13840

17777

nincs lezárva,
folyt. a köv.1993-06-01 ben

5.

H

Könyvtár-könyvek

17778

20794

2003-10-01 nincs lezárva

LDM093

LDM094

102

LDM095
1.

LDM225

H

4.

H

1.

H

LDM099
H
Adattár
LDM042 1.
H
LDM043 2.
H
LDM044 3.
H

LDM029

400

5464

14251

nincs lezárva,
folyt. a köv.1993-02-15 ben

200

2967

15820

2007-12-03 nincs lezárva

107

2031

Műemlék könyv
1
Régi könyvtári
leltárkönyv részben
átleltározva
1

3976

1981-02-11 nincs lezárva

398

3910

3715

1970.

700

Régészeti adattár
Régészeti adattár
Régészeti adattár

18275
19190
20154

1967-01-01 1980-12-31
1981-01-01 2002-12-19
2004-01-01 2013-12-31

194
65
100

18275
914
963

1969/1394.1

nincs lezárva,
folyt. a köv.1960-02-01 ben

199

11945

1970/603

nincs lezárva,
folyt. a köv.1969-04-01 ben

99

4392

Könyvtár- folyóirat
és periodika
11328
Könyvtár- folyóirat
és periodika
14252

H

Történeti
dokumentumok

H

Történeti
dokumentumok

LDM030
2.

11327

nincs lezárva,
folyt. a köv.1981-03-30 ben

H

3.

1.

6176

Könyvtár- folyóirat
és periodika
6017

LDM097

LDM098

404

H

LDM096
2.

6016

nincs lezárva,
folyt. a köv.1980-10-15 ben

Könyvtár- folyóirat
és periodika
1

1
18276
19191

1960/1.1

1969/1395.1

103

1981.

LDM031
3.

H

LDM032

LDM033

4.

H

5.

H

Történeti
dokumentumok
Történeti
dokumentumok

H

Történeti
dokumentumok

H

Történeti
dokumentumok

H

Történeti
dokumentumok

LDM035
6.
LDM036
7.
LDM037
8.
LDM038

LDM039

9.

H

10.

H

LDM040

LDM041

Történeti
dokumentumok

11.

H

12.

H

Történeti
dokumentumok
Történeti
dokumentumok

Történeti
dokumentumok
Történeti
dokumentumok

1971/902

nincs lezárva,
folyt. a köv.1970-10-15 ben

97

1740

1971/903

1977/203

nincs lezárva,
folyt. a köv.1971-02-24 ben

203

10481

1977/204

2002.49.1

1977-01-01 2003-12-19

33

371

95.124.1

nincs lezárva,
folyt. a köv.1982-10-29 ben

197

3845

96.63.1

nincs lezárva,
folyt. a köv.1995-11-01 ben

100

1492

2000.34.49

nincs lezárva,
folyt. a köv.1996-04-26 ben

100

1514

2000.34.50

2002.776.1

2000

nincs lezárva,
folyt. a köv.ben

100

2169

2002.777.1

2002.1792.1

2002-10-01 2004-12-30

66

1558

2005.1.1

2008.138.1

nincs lezárva,
folyt. a köv.2005-01-12 ben

100

2254

2008.139.1

2012.5.1

2008-07-01 2013-12-31

74

823

1970/604

82.1.1

95.125.1

96.64.1

104

LDM053

LDM054

1.

H

2.

H

LDM055

LDM056

3.

H

4.

H

LDM057

LDM058

5.

H

6.

H

LDM067

LDM068

1.

H

2.

H

LDM069

LDM070
LDM071

LDM116

Múzeumtörténeti
adattár
Múzeumtörténeti
adattár

Múzeumtörténeti
adattár
Múzeumtörténeti
adattár

Múzeumtörténeti
adattár
Múzeumtörténeti
adattár

1

49.228-85

nincs lezárva,
folyt. a köv.1970-01-01 ben

49.229-85

52327-2002

1986-01-09 2003-12-19

189

3098

2003.1.1

2006.97.1

nincs lezárva,
folyt. a köv.2003-12-01 ben

100

984

2006.98.1

2007.343.1

2006-06-01 2007-12-18

100

986

2008.1.1

2012.11.7

nincs lezárva,
folyt. a köv.2008-01-01 ben

100

986

2012.11.8

2012.152.1

2012-08-01 2013.12.13

15

146

2000.63.2

nincs lezárva,
folyt. a köv.1982-05-10 ben

200

4087

2002.154.2

2000

79

1639

2006.213.14

nincs lezárva,
folyt. a köv.2005-01-01 ben

100

1034

2008.51.2

2006-10-01 2008-12-19

100

1460

2010.40.1

2009-02-05 2013 12 20

43

782

54-2004

2004

6

623

Történeti és eredeti
fényképek
82.1
Történeti és eredeti
fényképek
2000.64.1

3.

H

4.

H

5.

H

Történeti és eredeti
fényképek
2005.1.1
Történeti és eredeti
fényképek
2006.214.1
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