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Járványügyi összefoglaló
Az intézmény számára a járványügyi helyzet kapcsán jelentkező legnagyobb kihívások és az
ezekre adott válaszok bemutatása (max. 1500 karakter):
Kihívást jelentett a home office munkavégzés (2020. 03. 18-től, a lehetséges
munkakörökben) megszervezése, a szükséges ügyeleti rendszer kialakítása, az egészségügyi
óvintézkedésekhez szükséges eszközök beszerzése, a járványügyi intézkedések betartatása.
Mindezt a fenntartó önkormányzattal folyamatos egyeztetések alapján igazgatói
utasításokkal, belső egyeztetésekkel valósította meg az intézmény.
A kapcsolattartás ebben az időszakban elektronikusan (levelezés, online megbeszélés),
telefonon és szükség esetén személyesen zajlott. A home office munkavégzésről
személyenkénti, napra és órára lebontott jelentést ill. a következő hétre vonatkozóan
munkatervet kértünk, melyet egységes táblázatban foglalva megküldtünk fenntartónak. A
kiállítások bezárásával a teremőrök az állandó kiállítások, irodák, raktárak takarításában,
fertőtlenítésében vettek részt.
A járványügyi helyzet elsősorban egész éves programunk átütemezését is megkövetelte.
A Years of Disarray – Törésvonalak. Avantgárd művészet Közép-Európában 1908-1928
nemzetközi kiállítást a tervezett március 31. helyett március 16-án bezártuk, valamennyi
finisszázshoz kötődő program elmaradt, a műtárgyak visszaszállítása a járványügyi
helyzethez igazodva zajlott.
Az építési beruházások nem álltak le a járványügyi helyzet miatt, a Régészeti osztály
szakhatóság által előírt, beruházásokhoz kapcsolódó terepmunkái így tovább folytak.
A Természettörténeti Osztálynak a Szabadság utcai épületbe való visszaköltöztetése
leállt, az csak 2020. júniusban folytatódhatott.
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Az intézményi gazdálkodást illetően nehézséget jelentett, hogy a fenntartó önkormányzat
2020. április 27-vel a 65 év feletti, valamint a fogyatékkal élő pécsi lakosok
vészhelyzetben
történő
ellátása
kiadásainak
fedezetére
a
2020
évi
intézményfinanszírozásból 12.774 693 Ft elvonását rendelte el. Ezt követően a május 19-i
polgármesteri határozat - a JPM bevételi jogcímének 52.316 879 összegű csökkentése
mellett - a személyi juttatások további 30. 998 669 Ft összeg, valamint a dologi kiadások
21. 318 210 Ft elvonásáról, és annak a Vészhelyzeti Alapba történő átcsoportosításáról
rendelkezett. Mindez a JPM még fegyelmezettebb gazdálkodását, kiadásainak
csökkentését, az üres álláshelyek betöltésének elhalasztását, az újranyitás alkalmával a
kiállítások nyitva tartásának ésszerűsítését vonta maga után.
Az intézmény számára az ebben az időszakban rejlő pozitívumok bemutatása (pl. elmaradt
adminisztrációs munkák elvégzése, átgondoltabb tervezésre nyíló lehetőség stb., max. 1500
karakter):
A tervezett gyűjteményi munkák helyett elvégeztük az elmaradt adminisztrációs munkákat,
pl: kartonok rendbetétele, pótlása, a múzeum állandó kiállítási anyagainak rendezése, új
feliratok készítése. Az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó és egyéb kutatómunka,
anyaggyűjtés, rendszerezés, azok anyagainak gépelése mellett a digitalizálás, adatbázis
építés, pályázati dokumentációk, szakmai kutatási és publikációs munkák, új blogok
indítása, feltöltése kerültek előtérbe. Átfogó takarítási és fertőtlenítési munkákat tudtunk
megvalósítani a múzeumi épületekben, a mosatlan régészeti-, antropológiai-, és zoológiai
leletanyag mosása, és az állagmegóvási és más karbantartási munkák is folyamatos voltak.
A korábban felszerelt online elérhető állományvédelmi műszerek (wifis digitális rögzítők),
segítségével a kiállítóhely ellenőrzését távolról is lehetőségünk volt naponta elvégezni,
szükség esetén a helyszínen beavatkozni.
A közönség érdeklődését sikeresen fenn lehetett tartani ebben a néhány hónapban is, a
folyamatos kapcsolattartás a látogatókkal kiemelt helyet kapott. Az elmaradt programok,
kiállítások pótlására „Digitális barangolások” címmel sorozatot szerkesztettünk a múzeumi
kincsek bemutatására, két új közösségi oldalt indítottunk útjára, közleményeket adtunk ki.
A honlap folyamatosan bővült játékos, digitális tananyagokkal. Több alkalommal
kezdeményezői, más esetben partnerei voltunk egyes innovatív elképzeléseknek. Pl:







két új múzeumi közösségi oldal elindítása, töltése (Instagram, Twitter)
A Divat Művészet c. tervezői pályázatban való részvétel a Nemzeti Divatligával
kiállítóhelyeinkről ismertető szövegek írása
digitális, játékos tananyagok feltöltése a honlapra
A kultúraközvetítés színterei Pécsett c. egyetemi kurzus online lebonyolítása
folyamatos lakossági tájékoztatás (e-mailben, telefonon

A járvány esetlegesen bekövetkező második hulláma esetén az itt szerzett tapasztalatok, az
összegyűjtött anyagok felhasználásával zökkenőmentes átmenetre számítunk.
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Szervezeti kérdések
A szervezeti, illetve személyi kérdésekben bekövetkező változások rövid szöveges
bemutatása, kiemelve a járványhelyzettel kapcsolatos esetleges átalakításokat (max. 1000
karakter):
Az intézmény szervezeti felépítését nem érintette a járvány. Személyi kérdések a
járványhelyzettel összefüggésben:
 A COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben a Janus Pannonius Múzeumnak nem
kellett egy dolgozójától sem megválnia.
 Teremőreink a bezárt múzeumokban a kellő védőfelszerelés biztosítása mellett
nagytakarítást, fertőtlenítést végeztek.
 Dr. Kovács Orsolya Andrea főmuzeológus közalkalmazotti jogviszonya
nyugdíjazás miatt megszűnt. A megüresedett álláshelyet 2020.05.16. napjával
szerettük volna betölteni, de a fenntartó, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a
COVID-19 világjárvány miatt létszámstopot rendelt el, így a felvétel kitolódott
2020.07.01. napjára. Ugyancsak eltolódik néhány teremőri szerződés megkötése,
ill. határozatlan időre történő módosítása.
 Egy teremőr dolgozónk 2 hét időtartamban részt vett a Program a Pécsi Idősekért
(PAPI) programban, mely egyedülálló rendszernek az volt a célja, hogy védje az
idősöket, a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztályt oly módon, hogy
segít nekik megoldani az élelmezést, gyógyszerek.
 Intézményünk dolgozói, illetve azok hozzátartozói között nem volt fertőzött.

Dolgozói összlétszám
(fő)
Ebből magasabb
vezető vagy vezető
(fő)
Ebből szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak (fő)
Ebből nem szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő)

2020. korábbi
terv

2020. aktuális
helyzet

78,75

78,75

3 magasabb és 8
osztályvezető

3 magasabb és 8
osztályvezető

60,75

60,75

17*

17

A *-gal jelölt létszámadatok az alábbi szöveges részben foglalt létszámot is tartalmazzák:

A múzeum állományi létszámába beszámolásra került 3 fő munkaviszonyban álló dolgozó,
akiket az EFOP-3.3.6.-17.-2017-00011 számú „Mecseki élményközpont fejlesztése” című
pályázat keretében, határozott időre foglalkoztatunk.
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Szakmai mutatók
Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

I.
1.

Nyilvántartás

Rövid összefoglaló az intézmény aktualizált nyilvántartási terveiről (max.1000 karakter):
Továbbra is folyamatos feladat az új szerzeményi anyag nyilvántartásba vétele,
beleltározása, fotóztatása, raktári elhelyezése, nyilvántartási számítógépes programba
való felvitele, továbbá a raktárak műtárgyvédelmi szempontok alapján való állandó
rendben tartása, a műtárgymozgás dokumentálása, az újabb tárgyak elhelyezése,
leltározása, kartonozása stb. A régészeti szakhatósági feladatok miatt bekerülő leletanyag
mennyiséget, illetve a visszamenőleg feldolgozásra váró anyagot a járványhelyzet
különösebben nem érintette. A nagy felületű feltárásokról bekerülő óriási mennyiségű
leletanyag nyilvántartása a hagyományos, papír alapú nyilvántartással nem lehetséges. Az
elsődleges nyilvántartás a bekerülő leletanyagok mellett kinyomtatott, és elektronikus
formában is meglévő leletkísérő lapokkal történik. A restaurált anyagok leltározása online
felületen elérhető adatbázisban zajlik.
A Természettörténeti Osztály nyilvántartási, gyűjteményi raktári munkái az épület
helyreállításától függenek. A minimális cél a szekrény- és polcrendszer felállítása és
gyűjtemények kicsomagolása, fertőtlenítése, a gyűjtemények leltár szerinti helyre rakása,
a könyvtár kicsomagolása, elrendezése.
A JPM egy munkatársa a veszélyhelyzet alatt részt vett a MúzeumDigitár online digitális
muzeológiai tanfolyamán, ahol a MúzeumDigitár nyilvántartó rendszere mellett
ismereteket szerzett a digitális nyilvántartás lehetőségeiről és jogi környezetéről.
A JPM egy éven át kipróbálja a MúzeumDigitár múzeumi nyilvántartó rendszert.
a) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag
becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2020. évben
előirányzott feladatok
A járvány előtti időszakban tervezett
feladat / feladatcsoport
A mintegy 11.000 zsák régészeti
leletanyag elsődleges, és részben
tudományos feldolgozása külsős
kutatók bevonásával
Múzeumbarát fémkeresősök
leletanyagának feldolgozása
Mohács I-II éremleletek feldolgozása
és leltározása
Nagyharsány, csatatérkutatása
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Aktualizált tervezett
feladat (várható
növekedés)

Felelős

Nem változott

Felelős régészek

Nem változott

Gábor Olivér

Nem változott

Nagy Balázs

Nem változott

Polgár Balázs

anyagának leltározása és feldolgozása
Ősmaradványok – 4.700 tétel jelenlegi
leltárkönyv szerint – elhelyezése a
költözés után, illetve gyűjtemény
leltárkönyvi adatok revíziója 2020
végéig

A gyűjtemények
elhelyezése és revíziója
csak 2020
szeptemberétől
kezdődhet el.

Kisbenedek Tibor

b) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült
mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2020. évben előirányzott
feladatok teljesülése
Az intézményi gyűjtemények feldolgozása folyamatos, 2020 év fennmaradó
részében változatlanul, a táblázatban jelzett gyűjteményekben végzünk
visszamenőleges leltározási-feldolgozási munkát.
A járvány előtti időszakban tervezett
feladat / feladatcsoport
KIM: 100%-os feldolgozottság
NO: Fotótár, adattár rendezése, a
bekerülő tárgyak feldolgozása
TTO: Gyűjtemény elhelyezése a
költözés után, adatok revíziója,
szekrénykataszteri naplók ellenőrzése,
és a feltöltése Excel táblázatba
folyamatos. Becsült mennyiség 5000
szekrénykataszteri tétel meghatározása
és 10000 meghatározott
szekrénykataszteri tétel elhelyezése a
gyűjteményben
ÚLGY: numizmatikai, ipartörténeti,
hadtörténeti, gyógyszerészet történeti
gyűjtemények, adattár

Aktualizált tervezett
feladat (várható
növekedés)
Nem változott
Nem változott
Gyűjtemény elhelyezése a
költözés után 2020
szeptemberétől valósulhat
meg.
A feldolgozásra váró
anyagok meghatároztatása
a gyűjtemény
elhelyezésétől kezdődhet
meg
Nem változott

Felelős
Nagy András
Burján István
Sárközi Katalin

Kisbenedek
Tibor

Gál Éva
Pásztor Andrea
Haramza Márk
Majdán Míra

c) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2020.
évi aktualizált feladatok
A gyűjteményrendezési feladatok kapcsolódnak a gyűjteményezési/gyarapítási,
nyilvántartási és revíziós feladatokhoz. Az év elején tervezett gyűjteményekben a
felhalmozódott munkát részarányosan, de minden tervezett gyűjteményegységben el
fogjuk végezni (anyagok áttekintése, rendezése, átcsomagolása-jobb körülmények
közé helyezés). Az időszaki kiállítások elhalasztása miatt több idő jut a fotótár és az
adattár rendezésére, dobozok cseréjére.
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A járvány előtti időszakban tervezett
feladat / feladatcsoport
KiM: képzőművészeti anyag revíziója
NO: Fotótár, adattár rendezése
RO: Beérkező leletanyag besorolása a
gyűjteményi rendbe
TTO: Gyűjtemény átszállítatása az új
helyre
TTO: Gyűjteményi raktárak
kialakítása
TTO: Gyűjtemény kicsomagolása és
elhelyezése herbárium, gomba
legalább 50%-ban
TTO: Gyűjtemény kicsomagolása és
elhelyezése gerincesek,
ősmaradványok, legalább 50%-ban

Aktualizált tervezett
feladat (várható
növekedés)
nem változott
Fotótár, adattár
rendezése
Nincs változás a
beérkező
anyagmennyiségben.
Gyűjtemény
visszaszállíttatása a régi
helyre
Gyűjteményi raktárak
felújítása és kialakítása
Gyűjtemény
visszahelyezése
herbárium, gomba
Gyűjtemény
visszahelyezése
gerincesek,
ősmaradványok

Kisbenedek Tibor

Nem változott

Gál Éva
Pásztor Andrea
Haramza Márk
Majdán Míra
Perencz Jánosné

ÚLGY: numizmatikai, ipartörténeti,
hadtörténeti, gyógyszerészet történeti,
irat-, nyomtatvány gyűjtemények

Felelős
Nagy András
Burján István
Sárközi Katalin
Helmli Dóra

Kisbenedek Tibor
Dénes Andrea

Kisbenedek Tibor

d) Az intézmény 2020. évi aktualizált revíziós tervének bemutatása
Rövid összefoglaló az intézmény aktualizált revíziós tervéről (max.1000 karakter)
A revízió folyamatos, az eddigi feldolgozottság a Képző-és Iparművészeti Osztályon pl.
80%-os. A kialakult járványügyi helyzet a revíziós tervet arányaiban jelentősen nem
módosította, a gyűjteményi anyag raktári elhelyezése, feldolgozása és nyilvántartásba
vétele folyamatos. A revíziót a legrégebbi leltárkönyvektől kezdődően folytatjuk. A
járványhelyzet alatt a revízió szünetelt, így a tervezett határidőkön, mennyiségi mutatókon
több egység esetében változtatni kell. A Természettörténeti Osztály gyűjteményeinek
revíziója csak a költözés és a raktárak felújítása után kezdődhet el valószínűleg 2020.
szeptembertől. Kicsomagolás és visszahelyezés a gyűjteményi szekrényekbe, valamint
leltárkönyvi revízió a kicsomagolással párhuzamosan végezhető. A felújítás befejezésétől
függ az ez évben elvégezhető munka.

6

A járvány előtti időszakban tervezett
feladat / feladatcsoport
KiM: A képzőművészeti anyag
raktári elhelyezése, feldolgozása és
nyilvántartásba vétele folyamatos

NO: Textilgyűjtemény revíziója
RO: Városi leltárkönyvek további
revíziója
TTO: Herbárium és
gombagyűjtemény elhelyezése
közben szekrénykataszteri napló
ellenőrzése legalább 50%-ban
TTO: Ősmaradványok és gerinces
gyűjtemények elhelyezése közben
leltárkönyv ellenőrzése legalább
50%-ban
TTO: -

ÚLGY:
szigetvári gyűjtemény csoport és
fegyvergyűjtemény 600 db
zenetörténeti gyűjtemény 600 db
numizmatikai gyűjtemény 250 db
irat, nyomtatvány 2000 db
2019.évi revízióval kapcsolatos
utómunkák befejezése,
„málenkij robot” gyűjtemény
revíziójának folytatása

Aktualizált tervezett
feladat (várható
növekedés)
A képzőművészeti
anyag raktári
elhelyezése,
feldolgozása és
nyilvántartásba vétele
folyamatos
Textilgyűjtemény
revíziója
Nem tartható az idei
határidő, jövő év
(2021) június vége a
reális határidő
Herbárium és
gombagyűjtemény
visszahelyezése

Felelős

Nagy András

Burján István
Sárközi Katalin
Nagy Erzsébet

Dénes Andrea

Ősmaradványok és
gerinces gyűjtemények Kisbenedek Tibor
visszahelyezése
Könyvtár
visszahelyezése
szigetvári gyűjtemény
csoport és
fegyvergyűjtemény
500 db
zenetörténeti anyag
revízió elkezdése,
numizmatikai
gyűjtemény 200 db
irat, nyomtatvány
gyűjtemény: 1500 db
gyógyszerészeti
anyagcsoport
folytatása és
befejezése, 500 db
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Kisbendek Tibor

Gál Éva
Pásztor Andrea
Haramza Márk
Majdán Míra
Perencz Jánosné

2020. korábbi terv

A tárgyévben revízió alá vont kulturális
javak száma (tétel és db)

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

2.

2020. aktualizált
terv (várható
növekedés)

Összesen: 8.100

Összesen: 10.200

TTO: 1.400
RO: 3.500
NO: 500
ÚLGY: 1.500
KiM: 1.200

TTO: 1.500
RO: 4.000
NO: 500 db
ÚLGY: 2.700
KiM: 1.500

Összesen:
1. 096 094

Összesen
1. 0999 069

TTO: 334.460
89% feldolgozott a
teljes gyűjteményi
anyagnak
RO: 580.867 (70%)
NO: 35.637 (100%)
ÚLGY: 117.417
(88,6%)
KiM: 27.713
(100%)
(K: 11.937 I:
15.720)

TTO: 334.460
teljes feldolgozott
280.000 tétel
(89%)
RO: 582.000
(70%)
NO: 35.662
(100%)
ÚLGY: 117.947
(88,8 %)
KiM: 29.000
(100 %)

Hozzáférés

Az intézmény 2020. évi aktualizált digitalizálási tervének szöveges bemutatása,
illeszkedése az intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához (max. 1000 karakter):
A 2019 végén történt informatikai fejlesztés révén kialakításra került a JPM QR-kódos
rendszere, mely lehetővé teszi a kiállításokban a digitalizált állományok elérését
mobilkommunikációs eszközökön. A digitalizált állományok tárolását az intézmény
saját erővel látja el. Ennek bevezetése a 2020 év feladata.
A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításával kapcsolatos munka 2020ban is folytatódik.
A Temészettörténeti Osztály költözése után a gyűjtemény kicsomagolása és elhelyezése
mellett digitalizálásra nem lesz elegendő szabad kapacitása.
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Folytatjuk az intézmény egészét tekintve a digitalizálási stratégiában meghatározott
célok megvalósítását, melynek lényege, hogy a gyűjteményekben lévő műtárgyak
digitalizálásra, és a nagyközönség részére hozzáférhetővé, kutathatóvá váljanak. Pl: a
néprajzi gyűjtemény Hernai hagyatékának kb. 700 db üvegnegatívja digitalizálása
2020. korábbi
terv

A tárgyévben digitalizált kulturális javak
száma összesen (tétel és db) és aránya
a teljes műtárgyállományhoz képest (%)

Összes digitalizált kulturális javak száma
(db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)

Az adatbázisban kereshető kulturális javak
száma (db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)
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2020. aktualizált
terv (várható
növekedés)

Összesen:
12 800

Összesen:
33 600

TTO: 0
RO: 8.000 db
(1,5 %)
NO: 1.050db
ÚLGY: 2000
(1,5%)
KiM:
k: 1300 (15%)
i: 450 (5%)

TTO: 0
RO: 4.000 db
(0,75%)
NO:1.500 db
ÚLGY:10.000
8%
KiM:
k:1.300 (15%)
i:450 (5%)

Összesen:
386 794

Összesen:
391 767

TTO: 417 db
(0,001%)
RO: 353.000 db
(64%)
NO: 350 db
ÚLGY:
22.027 (16,5%)
KiM: 11 000
k:10.000 (80%)
i:1.000 (10%)
Összesen:
521 407

TTO: 417 db
(0,001%)
RO: 348.000 db
(67%)
NO: 350 db
ÚLGY:
32.000 (26 %)
KiM: 11 000
k:10.000 (80%)
i:1.000 (10%)
Összesen:
521 869

TTO: 119.519
db (36%)
RO: 344.000
db (65%)
ÚLGY: 15.538
db (11,7%)
NO: 42.350 db
(42,5%)

TTO:
119.519 db (36%)
RO: 344.000
(65%)
ÚLGY:16.000 db
(12,9 %)
NO: 42.350 db
(42,5%)

Összesen: 11/29 Összesen:13/31
TTO: 7/25
ÚLGy: 4/4
RO, NO, KiM:
Nem tervezhető

Az adatbázis használóinak száma,
a használatok száma (fő | alkalom)

Osztályonként
változó
A honlapon hozzáférhető tárgyak száma
összesen (db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)

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

TTO: 467 db
(0,001%)
ÚLGY: 1700
db (1,28%)
NO: 5 db
(0,001%)
0

TTO: 7|25
RO, NO, KiM:
Nem tervezhető
ÚLGY: 6|6

Osztályonként
változó
TTO: 467
0,001%
ÚLGY:
1.900/1,43%
NO: 0
0

II. Műtárgyvédelem
A megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2020. évi aktualizált feladatok, valamint a
tárgyévi raktárfejlesztési feladatok bemutatása (max. 1000 karakter):
Az állományvédelmi feladatokat lényegét tekintve jelentősen nem befolyásolta a
járványügyi helyzet. Egyes munkafolyamatok átcsoportosítása történt meg, pl. a vidéki
intézményi bejárások csak sürgős megkeresésekre koncentrálódtak, pl. Komlói Múzeum
kiállításbontás, illetve a JPM kiállítások és raktárak takarítása.
Elmaradt sajnos a Csontváry Múzeumban tervezett, a „ProteCHt2save” projekthez
kapcsolódó, több mentőszervezetet mozgósító, nagyszabású mentési gyakorlat. A
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal folytatott egyeztetések
folytatódtak, így a segítségükkel épületeink mentési tervein kezdtünk el dolgozni.
Tervezett tisztítás, átcsomagolás a történeti gyűjteményben:






Pécsi Dalárda – irat-, nyomtatvány, újságkivágat (0,5 ifm, 1000 db egyedi
leltározású különféle dokumentum)
szigetvári ZMM fotóanyag, 500 db
Pécs Monográfiához kiválasztott fotók, album véleményezése fotózás előtti
tisztításról
Irat, nyomtatvány anyagok 41,60,65. számú dobozok
iskolatörténeti fotók, 3 doboz
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A járvány előtti időszakban tervezett
feladat / feladatcsoport
Központi állományvédelmi feladatok
(törvényi kötelezettség)
„ProteCHt2save” projekthez
kapcsolódva mentési gyakorlatok,
Csontváry Múzeum

-

WiFi-s adatgyűjtők (beépített
hőmérséklet- és páraérzékelővel)
beszerzése
Pályázati forrásból
Kiállítások világítás korszerűsítése
Pályázati forrásból
Intézményi állományvédelmi protokoll
(szabályzat) kidolgozása, bevezetése
Rendszeres kiállítás- és raktár takarítás
szervezése
Gombagyűjtemény megelőző védelme

Rovarfiókok megelőző fertőtlenítése

Tároló szekrények készíttetése

Aktualizált tervezett
feladat (várható
növekedés)

Felelős

Folyamatos

Pápay Kornélia

Törölve

Pápay Kornélia

Intézményi Veszély
Elhárítási Tervek (VET)
kidolgozásának első
szakasza,
Tűzoltási- és Műszaki
Mentési Tervlapok
(TMMT) egyeztetése a
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
munkatársaival (20
helyszín)
Kiírt pályázat esetén
valósulhat meg pl.
Járásszékhely

Pápay Kornélia
Varga Judit
Horváth Gábor

Pápay Kornélia

Kiírt pályázat esetén
valósulhat meg
Határidő: 2020. 12. 31.

Pápay Kornélia

Folyamatos

Pápay Kornélia

Gombagyűjtemény
megelőző védelme
részlegesen, (feltétel:
fagyasztóláda)
Rovarfiókok megelőző
fertőtlenítése, (feltétel:
fagyasztóláda)
tároló szekrények
készíttetése, (forrás
esetén)
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Pápay Kornélia

Dénes Andrea

Kisbenedek Tibor

Kisbenedek Tibor

Az aktív műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2020. évi aktualizált feladatok (max. 1000
karakter) bemutatása:
Az aktív műtárgyvédelmi munkákat leginkább az átcsoportosítás jellemezte. A
festmények, a nagyméretű tárgyak kiállításra való felkészítése a műhelyben töltött
ügyeleti napokon történhetett csak, viszont olyan előre nem tervezett
műtárgycsoportoknak, mint pl. a Bólyi pénzkincsleletnek, vagy a Történeti Osztály
egyes gyűjteményi egységeinek tisztítása, valamint digitális feldolgozása bekerült az
idei munkák sorába.
A Gyűjteményi Osztályok tervezett kiállításainak módosítása hozott még változást a
tárgyak aktív kezelésének tekintetében, valamint a Megye utcai védett zománcképek
áthelyezésének engedélyezésére a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági
Főosztályától, így az idei tervbe azok konzerválása is bekerült.
A járvány előtti időszakban tervezett
feladat / feladatcsoport

Aktualizált tervezett
feladat (várható
növekedés)

Felelős

A Képző- és Iparművészeti Osztály
grafikai gyűjteményének tisztítása

folyamatos

Varga Judit

A Történeti Osztály
archív fotóanyagának,
irat-, nyomtatvány
anyagainak tisztítása

Varga Judit

teljesített

Pápay Kornélia

A Vasarely Múzeum nagyméretű
kárpitjainak tisztítása
-

-

II. világháború –I. Bolgár
Hadsereg témájú kiállítás Pápay Kornélia
egyenruháinak tisztítása
Pécsi Műhely Megye
utcai zománcok
Pápay Kornélia
áthelyezése,
Nagy András
konzerválása,
restaurálása

Pécsi Műhely kiállítás festményeinek
tisztítása, restaurálása
-

-

A Képzőművészeti
Osztály új kiállításaihoz
válogatott tárgyak
tisztítása, restaurálása
Vasarely Múzeum
kiállításából válogatott
festmények tisztítása,
restaurálása
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Vajda Tamás

Vajda Tamás

Vajda Tamás

Ziffer Sándor alkotásai a Janus
Pannonius Múzeum gyűjteményéből

teljesített

Vajda Tamás

Op Art alkotások a Janus Pannonius
-

Múzeum gyűjteményéből
Gerinces állatok tisztítása, alkoholos
gyűjtemények konzerválása

Régészeti Osztály Bólyi
pénzkincslelet tisztítása
Gerinces állatok
tisztítása, alkoholos
gyűjtemények
konzerválása

2020. korábbi terv
Összesen: 1.800

Tárgyévben állományvédelmi kezelésbe
(tisztítás, konzerválás, restaurálás) vont
összes műtárgy száma

Tisztított: 1000
Konzervált: 500
Restaurált: 60
Preparált: 240

Vajda Tamás
Kiltau Kristóf

Kisbenedek Tibor

2020. aktualizált
terv (várható
növekedés)
Összesen: 2.460
Tisztított: 1000
Konzervált: 500
Restaurált: 60
Preparálás: 900
(500 egyedi
preparátum
tisztítása;
kétéltű, hüllő és
denevér
gyűjtemény: 400
tétel)

III. Tudományos kutatás
Az intézmény 2020. évi aktualizált tudományos kutatási tervének szöveges bemutatása
(max. 1000 karakter):
A Mohács500 projekt hadszíntér-kutatás tavaszra tervezett terepkutató-napjai a járvány
okán elmaradtak. A Természettörténeti Osztály költözése eltolódott, így az idei terepi
munkák csak részlegesen valósíthatók meg: elmaradtak a Baranya és Dél-Dunántúl
vegetációja és faunája feltárása terepi munkái, az egyenesszárnyú-együttesek
monitorozása idén elmarad, az etnobotanikai kutatások viszont folytatódnak idén is.
A járványhelyzet alatt a múzeum évkönyvpályázatot nyújtott be, ebben valamennyi
szakmai osztály tanulmányokkal képviselteti magát. (NKA, 500 000 Ft támogatás)
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További új elemek a tervben: ibafai új kiállítással kapcsolatos szakmai feladatok
elvégzése, KDM időszaki kiállítás előkészítése, kötetbemutatók („málenkij robot),
szakmai előadások (Mohács500 csatatér kutatási program). Lehetőséget kaptunk a
„Játszd el magad!” c. projekt folytatására, ennek keretében 2020. szept-okt folyamán
több foglalkozást tartunk általános iskolás gyermekeknek. A KDS program újabb
szakaszában való szakmai részvétel és koordináció.
Sikeres alkotói pályázat benyújtása „málenkij robot” témájában (NKA, 200 000 Ft),
ugyanebben a tárgykörben 3 magyar, egy német tanulmány készítése.

Kutatási témák száma

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

Kiállítási forgatókönyvek száma

2020. korábbi
terv
Összesen: 28

2020. aktualizált terv
(várható növekedés)
Összesen: 28

TTO: 4
RO: 9
NO: 1
ÚLGY: 9
KiM: 5

TTO: 3
RO: 9
NO: 2
ÚLGY: 9
KiM: 5

Összesen: 9

Összesen: 5

RO: 2
NO: 3
ÚLGY: 2
KiM: 2

RO: 2
NO: 0
ÚLGY: 1
KiM: k: 2

Összesen: 32

Összesen: 46

TTO: 4 /10
NO: 1
RO: 2
ÚLGY: 10
KiM: 5

TTO: 5
NO: 3
RO: 2
REST: 1
ÚLGY: 13 + 1 (német)
KiM: 21 (k: 20, i: 1)

Összesen: 7

Összesen: 9

TTO: 2
RO: 1
NO: 1
ÚLGY: 2
KiM: 1

TTO: 2
RO: 1
NO: 0
ÚLGY: 3
KiM: k: 3
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IV. Kiállítási tevékenység
Az aktualizált kiállítási program összefoglaló bemutatása akár a 2021-es évre való
átvezetéssel, a főbb elképzelések rövid ismertetésével (max. 2000 karakter):
A kialakult járványügyi helyzet okán az évi időszaki kiállítási tervünket jelentősen
módosítanunk kellett, több időszaki kiállítást nem tudunk megvalósítani ebben az évben.
Ősszel az alábbi kiállításokat tervezzük:














Gábor Jenő franciaországi utazása
Gyenis Tibor képzőművész kiállítása (Képtári tárlatok pécsi műbarátoknak)
Égetett geometria – Zománcművek a bonyhádi zománcgyárból
„A váci domonkos kripta kincsei (Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva)
A népi vallásosság jeles darabjai
„Mindig nyíló virágok” és a „Multietnikus dimenziók” vándoroltatása (2020/2021)
Első falvak időszakos kiállítást novemberig tervezzük meghosszabbítani
Kubinyi pályázaton elnyert 2.000.000 Ft a Természettörténeti állandó kiállítás
felhasználása megkezdődik, terveink szerint az 1. ütemben a kiállító térben galéria
és elválasztó gipszkarton falak készülnek el. Időszakos kiállításként
vándorkiállításokat tervezünk befogadni:
Bizarr vagy pazar? Óriási apróságok a rovarvilágból
Rodolfo – Vigyázat, csalok!
„Málenkij robot”- 75 (november)
A II. világháború témájú kiállítás („Azt hittük kicsi helyen vagyunk…” A
drávaszabolcsi hídfő harcai, 1945 címmel) magyar-bolgár megvalósítással történik,
de időpontja még nem ismert.

A külföldi kiállításokat a partnerekkel való egyeztetés szerint elhalasztjuk a következő
évre.
a) Kiállítások
2020. korábbi 2020. aktualizált
terv
terv

Állandó kiállítások száma
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Összesen: 15

Összesen: 15

TTO:
lebontva
RO: 1
NO: 2
ÚLGY: 5
KiM: 7

TTO: Az állandó
kiállítás előkészítés
RO: 1
NO: 2
ÚLGY: 5
KiM: 7

Összesen: 23

Összesen: 13

Saját: 17
Máshol: 2
Külföldön: 4
Időszaki kiállítások száma (várható
csökkenés)

Virtuális kiállítások száma (várható
növekedés)
A tárgyévben megjelent online
tárgykatalógusok és kiállítási vezetők
száma (magyar és idegen nyelven, várható
növekedés)

TTO: (ZOO)
1/5000
RO: 1/2000
NO: 2/2000,
2/2000
ÚLGY:
4/3000
külföld:
2/2000
KO:
11/ 7000
Összesen:
1/200
NO: 1/200
Összesen: 1

TTO: 1 (ZOO)
RO: 2
NO: 1
ÚLGY: 4 +2
külföld (Németo.)
KiM: 3

KiM: NO: 1
RO: TTO: ÚLGY: -

KiM: NO: 1
RO: TTO: ÚLGY: 1

-

Összesen: 2

Látogatottság
A járványhelyzet miatt a Janus Pannonius Múzeum kiállításai is bezárásra
kényszerültek. E három hónapos kényszerszünet, az időszaki kiállítások elmaradása, a
turizmus megszűnése, az iskolák bezárása stb. miatt mindenképpen látogatószámcsökkenés prognosztizálható.
A júniusi újranyitáskor a kisszámú teremőr, valamint a működési költségek
csökkentése miatt ideiglenesen, várhatóan a szeptemberi iskolanyitásig a főleg iskolai,
múzeumpedagógiai szolgáltatásokat is igénybevevő, elsősorban amúgy is bejelentkező
csoportok által látogatott kiállításokat előzetes bejelentéshez kötve nyitottuk meg.
Ezekben az egyéni, kiscsoportos, ill. csoportos látogatók kevésbé jellemzőek, de
természetesen bejelentkezés esetén a közeli nyitva tartó kiállításból átirányított
teremőr rövid időn (5 perc) belül lehetővé teszi a tárlat megtekintését (Néprajzi,
Várostörténeti, Vasváry-ház, Szerecsen Patika, Sopianae, Martyn, Modern Magyar
Képtár, Bányászati stb)
A július hónap várakozáson felüli számokat hozott a látogatottság terén, a
folyamatosan nyitva tartó Csontváry, Vasarely és Zsolnay kiállítások összesen 9.606
fő látogatót vonzottak, az előzetes bejelentéssel látogatható kiállításokkal együtt a
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látogatók száma összesen 10 026 fő volt. Augusztus 2-án, a roma holokauszt
emléknapján a „Parajmos” kiállításban mintegy 200 fő fordult meg.
Az augusztus 01-15-ig tartó két hetes időszakban közel annyi, ill. még több látogató
fordult meg a JPM „húzó” kiállításaiban, mint tavaly az egész augusztusi hónapban.
(pl: a Vasarely Múzeumban tavaly 2646, idén már 2726; a Zsolnay Múzeumban tavaly
1860, idén 1638)
A belföldi turizmus erősödésének, valamint az augusztusi Pécs Nyitva Múzeumutca
programjainak is köszönhető mindez, melynek keretében meghosszabbított, ill.
rendkívüli hétfői nyitva tartással is vártuk a látogatókat.

2020.
korábbi terv

2020. aktualizált
terv (várható
csökkenés)

Összes látogatószám (fő)

95 000

90 000

ebből: teljes árat fizető látogató

30 000

30 000

kedvezményes árat fizető látogató

50 000

50 000

ingyenes látogató

15 000

10 000

ebből diák látogató

32 000

28 000

ebből külföldi látogató (becsült százalék)

9 900
(9%)

4 500
(5%)

Mutatók
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V. Szolgáltatási feladatok
1.

Közönségkapcsolatok

Az intézmény 2020. évi aktualizált közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása
(max. 1000 karakter):
A járványhelyzet utáni nyitás idejére már meghirdettük múzeumpedagógiai táborunkat,
az Erzsébet-táborokhoz a programkínálatunkat, emellett több pályázatot is beadtunk a
2021-es évre. A Pécs Nyitva programsorozathoz előkészítettük a workshopok, interaktív
eszközök, előadások és egyéb szolgáltatások listáját együttműködve más városi
kulturális szervezettel.
A Tanuló Város Fesztiválon állandó helyszínként és programszervezőjeként szintén
részt veszünk. A Kulturális Örökség Napok és a Múzeumok Őszi Fesztiválja
programokhoz is csatlakozunk.
Az iskolai bérletkonstrukciókat meghosszabbítottuk fél évvel. A Tankerületnél
kezdeményeztünk a vidéki iskolák múzeumlátogatását megkönnyítő együttműködést.
Az egyébként hagyományos tevékenységeinket (tárlatvezetés, múzeumpedagógia, jeles
napokhoz, eseményekhez kötődő programok stb.) folytatódnak. A járványi korlátozások
idején mindezeket online biztosítottuk, az újranyitás után ismét a személyes
kapcsolattartás kerül előtérbe.

Online közművelődési rendezvények
megvalósítása és a rendezvények online
résztvevőinek száma (db | fő)
Online tárlatvezető videók megosztása
az intézmény közösségi oldalain és
a videók össz-nézettsége (db | db)
Online műtárgybemutató videók,
virtuális raktárséta megosztása az
intézmény közösségi oldalain és
a videók össz-nézettsége (db | db)
Online ismeretterjesztő kiadványok
publikálása és a kiadványok
letöltöttsége, online nézettsége (db | db)
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2020.
korábbi terv

2020. aktualizált
terv (várható
növekedés)

-

10 | 2.000

-

20 | 15.000

-

-

-

5 | 1.000

2.

Köznevelési hasznosítás:

Az intézmény 2020. évi aktualizált múzeumpedagógiai tevékenységének szöveges
bemutatása (max. 1000 karakter):
Valamennyi időszakos JPM kiállítás közönségkapcsolati programjában szervezőként
részt vesz a Közművelődési és Múzeumpedagógiai Osztály, emellett igyekszünk más
városi szervezeteknek teret adni - így pl. a Pécsi Bor verseny, az Országos Diákfotó
Pályázat, a Fényfesztivál (módosult verziója), az Erasmus programok. Helyi intézményi
együttműködéseink (PécsZoo, PTE több kara, Pécsi Kulturális Központ, Mecsekerdő
Zrt, Pécsi hadkiegészítő Parancsnokság) mellett alkalmunk adódott országos (Budapesti
Metropolitan Egyetem, MOKK) projekteket is indítani. 2020-ban előkészítjük a
Vasarely évforduló programjait - fotópályázat, street art installációk, workshopok,
divatbemutató és koncert stb.
Lehetőséget kaptunk arra, hogy a MOKK EFOP-3.3.3 projektjének keretében és
finanszírozásával idén, szeptembertől október végéig újabb osztályoknak megtartsuk a
„Játszd el magad!” című drámapedagógiai programunkat.
2020. korábbi
terv
Online múzeumpedagógiai
foglalkozások száma és a foglalkozások
résztvevőinek száma (db | fő)
A honlapon elérhető múzeumpedagógiai
foglalkozások száma, ebből a
kerettantervhez illeszkedő foglalkozások
száma (db | db)
A tárgyévben kiadott online
múzeumpedagógiai kiadványok száma és
a letöltött példányok száma (db | db)
Az online oktatást kiegészítő
segédanyagok, kiadványok száma és
letöltöttségük / online nézettségük száma
(db | db)
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2020. aktualizált
terv (várható
növekedés)

-

20 | 2.000

-

20 | 2.000

-

0

-

20 | 1.000

VI. Kommunikációs tevékenység
Az intézmény 2020. évi aktualizált kommunikációs stratégiájának rövid szöveges
bemutatása (max. 1000 karakter):
Az eredeti 2020-as tervekhez képest nem várható nagyobb változás, inkább a
hangsúlyok tolódtak el: határozottabb, kiemelt szerepet kapott a digitális tartalmak
előállítása és minél szélesebb körű közzététele. A múzeumok zárva tartása alatt a
múzeumi online felületek kezelése, feltöltése volt a fő feladat.
A főbb tevékenységi körök változatlanok:











kapcsolattartás a helyi és országos sajtó munkatársaival
sajtóközlemények írása, sajtótájékoztatók, sajtóbejárások szervezése
közösségi kommunikáció (JPM Facebook-oldal üzemeltetése)
pályázati tevékenységek vállalt kommunikációs feladatainak ellátása
fotózás, fotóarchívum-kezelés
rendezvényszervezés, közreműködés a rendezvények szervezésében
közönségkapcsolat (telefon, e-mail)
tájékoztatótáblák kihelyezése (pl. nyitva tartás)
a JPM A kultúraközvetítés múzeumi színterei Pécsett c. egyetemi kurzusának
adminisztrációja, kapcsolattartás a hallgatókkal
kiadványok szerkesztésében való közreműködés (pl. évkönyv)

A „Pécs nyitva” kampányban való aktív részvétel – ami egy más városi intézményekkel
és cégekkel közösen kitalált és menedzselt rendezvénysorozat, mely a „Múzeum
utcában” zajlik augusztusban. Új elem a Nemzeti Divatligával és a Kreatív Klaszterrel
közös pályázatunk, mely „A divat művészet” címet viseli, s a JPM műtárgyai által
inspirált brand kialakítását célozza.
2020. korábbi
terv
TV megjelenés (fizetett
hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett
hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett
hirdetések nélkül)
E-sajtó
Fizetett hirdetések száma
(médiumtól függetlenül, becsült
érték)

2020. aktualizált
terv (várható
csökkenés)
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