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Intézményi stratégia 
 
1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2017. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását szolgáló 

intézkedések 
 

Küldetésnyilatkozatunkban feladatként megfogalmaztuk, hogy Pécsett, a Kultúra Városában 
fejleszteni és erősíteni kell az intézmény tudományos, közművelődési, közösségformáló 
szerepét, akárcsak a történelmi belváros hangulatát meghatározó jelenlétét. A Janus 
Pannonius Múzeum abban a különleges helyzetben van, hogy több nagyobb kiállítása is a 
baranyai megyeszékhely történelmi belvárosának egyik hangulatos utcájában, az úgynevezett 
„Múzeum utcában” található. Ezt programjainkban, turisztikai, illetve marketing 
kampányainkban is igyekszünk kihasználni. Május 13-án, a Múzeumok Majálisához 
kapcsolódóan például egésznapos rendezvényekkel készülünk, melynek helyszíne a Káptalan 
utca lesz. Itt mind az öt osztályunk bemutatkozik múzeumpedagógiai kínálatával, illetve 
tervezzük, hogy ízelítőt adunk a Múzeumok Éjszakája programjaiból.  
 
Ez a rendezvény jó példája lesz annak a törekvésünknek, amely múzeumpedagógiai kínálatunk 
összehangolását és fejlesztését tűzte ki céljául. Öt osztályunk kijelölt felelős 
múzeumpedagógusai a Kommunikációs és Marketing Osztály koordinálásával a 2017-es évben 
az eddigieknél pontosabb, korszerűbb stratégiát igyekeznek kidolgozni az átláthatóbb 
programkínálat, a hatékonyabb ismeretterjesztés és a látogatószám növelése érdekében.  
 
A Káptalan utcán kívül más telephelyeink is vannak a városban. Ez azt jelenti, hogy a JPM 
infrastrukturális széttagoltsága 2016 folyamán sem változott, ez továbbra is nehezíti és 
gazdaságosság szempontból hátrányosan érinti a működést. (5 szakmai osztály öt különböző 
telephelyen, további kilenc tagintézmény/kiállítás) Mivel úgy véljük, kedvező hatással lehet az 
idegenforgalomra és a kulturális intézményrendszer erősödésére az a tervünk, hogy a jelenlegi 
ingatlanok mellett további épületek bevonásával növeljük a múzeum városközponti jelenlétét. 
 
Pécsett több kulturális intézmény működik. A városmarketing és saját programjaink 
promotálásánál is problémát jelentett az elmúlt esztendőkben a kooperáció hiánya. 2017-ben, 
a város turisztikai kínálatának vonzóbbá tétele, a JPM városi szinten való jobb pozicionálása és 
működése, hatékonyságának fokozása érdekében csatlakozunk egy több kulturális partnert 
összefogó együttműködéshez. A közreműködők célja egy közös marketingkampány 
megvalósítása. Ennek keretében a résztvevők törekednek akcióik összehangolására, továbbá 
létrehoznak egy kedvezményeket tartalmazó közös kuponfüzetet. 
 
A 2017-es évben saját állandó és időszaki kiállításaink mellett továbbra is fontosnak tartjuk a 
vendégtárlatok befogadását. Tervünk, hogy évente legalább egy olyan kiállításnak adjunk 
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helyet, amely témájából és a bemutatott anyag szellemi értékéből adódóan szélesebb 
látogatókört tud a múzeumunkba vonzani, és amelyhez saját programok szervezésével, illetve 
saját gyűjteményes anyagunkkal tudunk csatlakozni. Idén a Szépművészeti Múzeum egyiptomi 
kiállítása vendégeskedik áprilistól a Csontváry Múzeumban.  
 
A külföldön való megjelenés 2017-ben is fontos múzeumunk számára. Ezáltal nemcsak 
magunkat népszerűsítjük, de Pécs városa és a nemzeti kulturális értékek is lehetőséget kapnak 
a nemzetközi közönség előtt való bemutatkozásra.  A Vasarely Múzeum több műalkotása is 
részt vesz a 2017. február 1.  – június 10. között a törökországi  Isztambulban és Izmirben 
megrendezett kiállításon, ezek után pedig Zsolnay-gyűjtemény mutatkozik be Krakkóban 
2017. április 19. és július 2. között, a lengyelországi magyar kulturális évad  egyik 
rendezvényeként. A Modern Magyar Képtár gyűjteményéből válogatott műalkotások kerülnek 
bemutatásra augusztusban, az amszterdami Zsidó Múzeum Magyar avantgard zsidó 
művészek című tárlatán, illetve a varsói királyi várban október végén, a Nyolcak témájában 
rendezendő kiállításon. 
 
Természetesen nemcsak nemzetközi szinten szeretnénk bemutatkozni, ugyanilyen fontos a 
hazai közönség előtt való megjelenés is. A kecskeméti Katona József Múzeummal és a 
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével közösen a Zsolnay-gyűjteményünk szecessziós 
műtárgyaiból szervezünk vándorkiállítást, amely 2017 és 2018 között lesz látható az ország 
több muzeális intézményében. 

Az Idegen ég alatt – Oroszföldön meggyötörve című, a Malenkij robotnak emléket állító 
időszakos tárlatunk zárórendezvénye február 25-én lesz, konferenciával egybekotve. 2017-ben 
négy további kétnyelvű kiadványt  adunk ki: egy élettörténeteket bemutató, egy szakmai-
ismeretterjesztő, valamint a PTE Művészeti Kar hallgatóinak munkáit bemutató, és egy 
tudományos kötetet. A malenkij robot témájában kutatóút inul Örményországba.  
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Szervezeti kérdések 

 

 2016. tény 2017. terv 

Összlétszám (fő, töredék is 
lehet) 

72 72 

Ebből magasabb vezető vagy 
vezető  

(fő, töredék is lehet) 

2 magasabb vezető 
és 5 vezető 

2 magasabb vezető 
és 5 vezető 

Ebből szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

40 40 

Ebből nem szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

32 32 

 

a) 2017. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi alapdokumentumokban 
tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat módosításának 
szükségessége, indokai stb. 

 
2017-ben tervezzük, hogy újabb módosítást eszközölünk Alapító Okiratunkban. Erre azért van 
szükség, mert egy hiánypótló, saját üzemeltetésben működő múzeumi kávézó kialakítását tervezzük, 
amihez újabb tevékenységi körökkel kell kiegészíteni az okiratot. 

 
 

b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk elvégezni tervezett 
tevékenységek 
 
Közgyűjteményünknél 2017-ben is 33 közfoglalkoztatottat tervezünk almalmazni, „hosszabb 
idejű hatósági szerződés” formájában. Közülük a magasan képzetteknek az lesz a feladata, 
hogy a gyűjteményi osztályokon a főmuzeológusok tevékenységét támogassák. A 
közfoglalkoztatottak nagyobb részét továbbra is teremőrként foglalkoztatjuk az állandó 
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kiállításokban. Ez teszi lehetővé 2017-ben is közgyűjteményünknél, hogy a szűk 
létszámkeretű főállású kinevezett teremőrök munkaidejének beosztása (fizetett szabadság, 
táppénz stb.) ne okozzon problémát.  
 
A Magyar Nemzeti Múzeummal partnerszervezeti együttműködési megállapodás keretében 
2017-ben három diplomás kulturális közfoglalkoztatott dolgozhat a Régészeti, a Néprajzi, 
illetve a Természettörténeti Osztályon. A közfoglalkoztatás a JPM-nél hiánypótló 
foglalkoztatási formának bizonyult: megfelelő mennyiségű munkaerőt kínál múzeumaink 
nyitva tartásához. Ebben a foglalkoztatási formában időnként már korábban is lehetőség 
nyílt arra, hogy a munkaközösségbe való kiválóan beilleszkedés esetén az érintettek 
elnyerjék a határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezést. Így 2017-ben is lehetőséget 
szeretnénk teremteni arra, hogy néhányan az előzetes közfoglalkoztatás során szerzett 
munkatapasztalataik révén a közgyűjteményi szervezeti rendbe kerüljenek. 

 

 
c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) 
 

 

 

Szakmai mutatók 

 

 

I. Szolgáltatási feladatok 
 

1. Közönségkapcsolatok: 
 

Az intézmény 2017. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása  

A JPM 2017-ben is folytatja a 2014-15-ös tanévben elindított, a pécsi közoktatási intézményeknek 
szóló bérletakcióját: az eves időtartamra szóló, 50 000 forintért megváltott bérlettel az adott 
intézmény minden osztálya évente egy alkalommal egy állandó kiállítást tekinthet meg.   
 
A kibővült számú állandó és új időszaki kiállításhoz kapcsolódóan a múzeumpedagógiai programok, 
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a szakvezetések, rendezvények, különböző célközönségnek – pl. hátrányos helyzetűeknek stb. – 
szóló programok megvalósítását kiemelt feladatként kezeli a JPM. 
 
A Természettörténeti Osztályon Pécs és Baranya természeti környezetének megismertetése 
hosszabb távú közművelődési feladatunk. Kiemelt bemutatandó területnek számít a Mecsek, a 
Villányi-hegység és a Dráva-mente. E területek megismertetését előadásokon, múzeumi 
foglalkozásokon, természetbúvár táborok szervezésével és külső szakemberek bevonásával kívánjuk 
elérni. Emellett a múzeum “házhoz is megy” a hátrányos helyzetű településekre, valamint folytatjuk 
tanfolyamainkat a felnőttképzésben. Vándorkiállítások befogadásával a természetről szerezhető 
ismeretek gyarapítását és a természetvédelem esélyeit mutatjuk be. 2017. tavaszi félévében 
gyógynövénytanfolyamot szervezünk felnőttek számára. Rendszeres foglalkozások, klubok a 
Természettörténeti Osztályon: 
 
Természetábrázoló Rajzműhely – kompetenciafejlesztés, szemléletformálás a gyűjtemény 
tárgyainak felhasználásával, a természet esztétikája, fenntarthatóságra nevelés – heti szakkör. 
Jurassic Természetjáró Klub – egészséges életmódra nevelés, természetvédelmi nevelés. Túrák havi 
rendszerességgel. 
 
Ezen osztályunkon 2017-ben két kiállításunkhoz és három tavaszi jeles naphoz kapcsolódóan, alsó 
tagozatosok számára természetismereti vetélkedőt tervezünk.  
 
A nyári táborok sikerére való tekintettel idén két tábort tervezünk, a Természetbúvár Tábort 7-12 
éveseknek és a Kéktúra Tábort  9-14 éveseknek és szüleiknek. 
 
Az Új- és Legújabbkori Gyűjteményi Osztály ismeretterjesztő előadásokat tervez a 2017-es  
évfordulós témáihoz (pl. kiegyezés), illetve előadást a Természettudományi Osztályon látható 
Bányavirágok c. kiállításhoz (munkatársunk drágakőhatározó végzettsége okán).Továbbá önkéntesek 
munkájára számítunk a programok megvalósításában. Továbbra is építünk az uniós pályázati 
forrásból felújított és felszerelt PADLÁS foglalkoztató teremre, mint helyszínre. Az osztály részt vesz 
az összmúzeumi programokban (Múzeumok Éjszakája, Múzeumi Majális, MÖF), illetve a 
kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósításában is. 2017. dec. 31-ig készül el a bányászati 
kiállításhoz kapcsolódó új múzeumpedagógiai terv és foglalkoztató füzet (amely 2018-ban fog 
hasznosulni). 
 
Továbbra is folytatjuk a szaktanácsadói tevékenységet, valamint csatlakozunk az országos, megyei, 
városi, stb. kulturális eseményekhez, évfordulókhoz. 
 
A fogyatékkal élők számára rendszeres programokat tervez a JPM a SINOSZ, az Éltes Mátyás 
Iskolaközpont, a Kerek Világ Alapítvány stb. együttműködésével.  
 
A honlap továbbfejlesztése, az azon elérhető múzeumpedagógiai és más segédanyagok 
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elérhetőségének könnyítése továbbra is folyamatos feladat. 
 
2017-ban is számítunk az önkéntesek munkájára, mind a belső szakmai munkában (nyugdíjasaink), 
mind a programok megvalósításában (civil szervezetek, pl. TKM Egyesület).  
 

 Felelős: osztályvezetők, marketing   

 Határidő: folyamatos 
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Feladat Felelős Határidő 

Előadók kereséses és 
meghívása 

Kisbenedek 
Tibor 

2017. 
folyamatosan 
aktuális 
programokhoz 
kapcsolódóan 

Pályázat figyelés és 
készítés kompetencia 
fejlesztéshez 

Varga 
Ágnes   

2017. egész 
évben 

Önkéntesek szervezése Varga 
Ágnes   

2017. egész 
évben 
alkalmanként 

gyógynövénytanfolyam 
szervezése  

Dénes 
Andrea 

2017. június 1. 

múzeumi diáktúraklub Varga 
Ágnes   

2017. egész 
évben 

természetábrázoló 
rajzműhely 
működtetése 

Varga 2017. egész 
évben 

nyári természetbúvár 
tábor, közreműködés 
összmúzeumi tábor 
szervezésében, 
kéktúra-tábor 
(létszám-függő) 

Varga 2017. június-
július 
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Rövidítések: 
KO: Képző- és Iparművészeti Osztály 
NO: Néprajzi Osztály 
RO: Régészeti Osztály 
TTO: Természettörténeti Osztály  
ÚLGY: Új- és Legújabbkori Gyűjteményi Osztály 
 

 2016. tény 2017. terv 

Közművelődési rendezvények és 
a rendezvények résztvevőinek száma (db | fő) 

Összesen: 
289/8511  

KO: 9/540 
NO.: 134/2756 
RO: 57/2068 
TTO: 26|940 
ÚLGY: 63/2207 

Összesen:  
195/5800 

KO: 10/600 
NO.: 80/1500 
RO: 50/1500 
TTO: 30|1200 
ÚLGY: 25/1000 

A hátrányos helyzetűeket (kiemelten 
a romákat), valamint a  fogyatékkal élőket 

célzó, a  társadalmi együttélést és a felzárkózást 
elősegítő programok és a programok 

résztvevőinek száma (db | fő) 

Összesen:  
16/315 

KO: - 
NO: 3/62 
RO: 5/60 
TTO: 2|40 
ÚLGY: 6/153 

Összesen:  
34/740 

KO: - 
NO: 4/100  
RO: 5/40 
TTO: 20|500 
ÚLGY: 5/100 

Nemzetiségi közösségi identitást erősítő 
programok és a programok résztvevőinek 

száma (db | fő) 

Összesen:  
12/800 

KO:- 
NO.: 12/800 
RO: - 
TTO: 0 
ÚLGY: - 

Összesen:  
2/50 

KO: 
NO.: 2/50 
RO - 
TTO: 0 
ÚLGY: - 

Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők 
száma (db | fő) 

Összesen:  
95/1718 

KO: 20/540 
NO.: 17/678 
RO: 12/270 

Összesen:  
51/1330 

KO: 22/600 
NO: 10/400 
RO 15/250 
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TTO: 40|95 
ÚLGY: 6/135 fő 

TTO: 0 
ÚLGY: 4/80 

Ismeretterjesztő kiadványok száma, 
példányszáma és a hasznosított példányok 

száma (db | db) 

Összesen: 
5/2850/1530 

KO: 4/2100/1200 
NO.: - 
RO:- 
TTO: - 
ÚLGY.: 1/750/330  

Összesen: 
12/4500/3000 

KO: 9/4000/3000 
NO.: 2 
RO - 
TTO: 1|500 pl. 
ÚLGY.: - 

Önkéntesek és az általuk ledolgozott 
munkaórák száma (fő | óra) 

Összesen:  
38/912 

KO: 3/160 
NO.: 11/168 
RO: - 
TTO: 21|60 
ÚLGY: 3/524 

Összesen:  
40/660 

KO: 5/200 
NO.: 10/100 
RO - 
TTO: 21|60 
ÚLGY.: 4/300 

   

 

 

 2016. tény 

(ezer) 

2017. terv 

(ezer) 

Közművelődési programok bevétele 686.e 200.e 

 

2. Köznevelési hasznosítás: 
 

Az intézmény 2017. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása 

A JPM munkatársai múzeumi foglalkozásokon, rendezvényeken játékos formában adnak át 
ismereteket, illetve rendhagyó órákat, előadásokat tartanak. A foglalkozások főként diákoknak és 
családoknak szólnak, a jövő múzeumi látogatói kinevelése érdekében. Ehhez a kollégák igyekeznek 
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minden kiállítás mellé múzeumi foglalkozásokat tenni, bemutatni a kulisszák mögötti múzeumi 
tevékenységet és egyes esetekben a raktárakban őrzött gyűjtemények egy részét.  
 
Az Új- és Legújabbkori Gyűjteményi Osztály például sokféle város és megyetörténeti, illetve 
ipartörténeti múzeumpedagógiai kínálatát tárgyévben is bővíti a járásszékhelyi múzeumok szakmai 
támogatásából finanszírozott Gyere velünk múzeumba! című projekt keretében. A 2016-ban 
megkezdett drámapedagógiai foglalkozások, emellett a tervezett időszaki kiállítások is alkalmat 
adnak a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal való feldolgozásra. A roma holokauszt témában 
kiállításhoz kapcsolódó óraterveket bocsátunk a pedagógusok rendelkezésére. Idén is számítunk a 
tehetséggondozást segítő projektekben való közreműködésre, a bp-i Tihanyi Alapítvány már jelezte 
részvételi szándékát.  
 
Ha a 2016-ban beadott EFOP-3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című 
felhívásra, a Janus Pannonius Múzeum többi osztályával közösen be nyújtottunk pályázatunk nyer, a 
támogatásból 2017 második felében egy múzeumpedagógus díjazását, és a múzeumpedagógiai 
kínálatunk megújítását a támogatásból biztosítani tudjuk. 
 
A Képző- és Iparművészeti Osztályon  2017-ben a múzeumpedagógiai kínálat frissítése, a 
foglalkoztató tér fejlesztése és eszközök beszerzése, a pedagógusokkal való kapcsolattartás 
erősítése, a pályázatfigyelés, pályázatírás szerepelnek a feladatok között, továbbá a tervek között 
szerepel még a nyári napközis tábor megszervezése az előző évben megkezdett tematika 
folytatásával. 
Felelős: osztályvezetők, marketing-közönségkapcsolat   

 Határidő: folyamatos 

 A tárgyév kiemelt feladatainak meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény múzeumpedagógiai 
küldetéséhez. 
A JPM intenzív tudományos, közművelődési, ismeretterjesztő, múzeumpedagógiai 
foglalkozásai révén segíti a város és a megye valamennyi korosztályának tartalmas, kulturált 
időtöltését, az élethosszig tartó tanulás folyamatába való bekapcsolódását. A Janus 
Pannonius Múzeum küldetését, csak úgy, mint a megelőző években, 2017-ban is a korszerű 
muzeológia továbbfejlesztésében, a kulturált szabadidős tevékenység kiszolgálásában és a 
szakszerű ismeretterjesztésben látja. 
 

 Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok bemutatása.  
 

NÉPRAJZI OSZTÁLY 

„Tükröm tükröm….” – tárgyak a népmesék világában  
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„Ezerszínű Baranya” – hétköznapok és ünnepek a baranyai falvakban  

„A mocsárvilág ura és őslakója, a pákász” – gyűjtögetés, gazdálkodás az Ormánságban 

 „Kincskereső kisködmön” – Móra Ferenc regényének tárgyi világa 

 

TERMÉSZETTÖRTÉNETI OSZTÁLY 

Időszaki kiállítások foglalkozásai: 

2017.01-02: Madarak földön, égen és Virágok a Föld alól c. kiállítások időszakos 
foglalkozásai (négy korosztálynak) 

2017.03-04. Az igazi vízipók – vizek rejtett élővilága foglalkozások (három korosztálynak) 

2017. 05-08. Levéltitkok kiállítás foglalkozásai, négy korosztálynak 

 

Állandó foglalkozások: 

A teremtés parányai - a rovarvilág csodái  

Ismerkedés a természet apró csodáival: a rovarvilág változatosságával. A foglalkozás első 
felében a rovarok sokféleségéről tanulunk, játékos csoportfeladatok segítségével. 
Kipróbáljuk a különböző szájszervek működését, és a méhek táncával is megismerkedünk. A 
foglalkozás második felében mikroszkópon is megcsodáljuk a rovarszervek – szemek, 
szájszervek, szárnyak – tökéletes felépítését grafikus közreműködésével mindenki 
elkészítheti saját rovarrajzát és/vagy kipróbáljuk, hogyan készíthetőek agyagból a különböző 
testfelépítésű rovarok. 

Korosztály: 1-4. évfolyam számára, a kézművesség csak múzeumi helyszínen 

Let’s go to the forest!  

angol nyelvű természetismeret 
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Az ANK 1. Számú Általános Iskola kéttannyelvű tagozatának 3-4 évfolyamos osztályai  által 
tesztelt angol nyelvű múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetünk. A témakör: az erdő lakói, 
erdei állatok táplálkozása, életmódja.  
 
A foglalkozások célja a tanmenethez illeszkedő természetismereti tudnivalók gyarapítása 
játékos formában, közben a használat-orientált nyelvismeret fejlesztése, a tantárgyköziség 
előnyeit is kihasználva. 
 
Célzott korosztály: 4-6. évfolyamos, angolt lehetőség szerint emelt óraszámban tanuló 
diákok.  A foglalkozás angol nyelvű, interaktív tárlatvezetéssel kezdődik, majd a kiállításhoz 
és a természetismeret tananyaghoz illeszkedő játékos feladatokat oldunk meg 
csoportmunkában.   
 

Mit mesél a mecseki Föld mélye?  
Ásványokat, kőzeteket és ősmaradványokat bemutató foglalkozás, sztereomikroszkópos 
bemutatóval, a múzeum gyűjteményéből kiválogatott anyag alapján.  
 
A foglalkozás során egy kicsik számára átélhető játék segítségével megismerjük Földünk 
kőzeteinek kialakulási módozatait. 
 
A kőzetek interaktív, kézzel fogható bemutatása mellett a helyi, kövekkel kapcsolatos 
mondákat ismerünk meg, és a Babás szerkövek mondájának néhány részletét szituációs játék 
keretében is eljátsszuk. 
 
Korosztály: 1-2 osztályosok számára, kitelepülős is lehet 
 

Nagyvárosi dzsungel  

Élővilág a városban – természetvédelmi megközelítésből 

Pécsi vonatkozású helyszíneket, eseményeket és képeket felhasználó, vetítésből és a 
gyűjtemény témánkhoz illő állatait bemutató program. A foglalkozáson a gyerekek 
bevonásával próbálunk dönteni arról, mi a helyes és helytelen magatartás az emberek 
részéről a városban élő, vagy oda átmenetileg behúzódó állatfajok „kezelése” kapcsán, 
illetve felmérjük, mit kell tennünk azért, hogy az állatok jó „társbérlői” lehessünk. 

Korosztály: 3-6 évfolyamosoknak ajánljuk, kitelepülős is lehet 
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Kincskeresés a Zengőn, lakodalom a Babás-szerköveknél 
A Mecsek természeti képének és élővilágának bemutatása, helyi népmondák 
felhasználásával. A foglalkozás keretében ismerkedünk a Kelet- és Nyugat-Mecsek 
legnevezetesebb hegyeivel – a Zengővel és/vagy a Jakab-heggyel - , valamint a Mecsek 
jellegzetes kőzeteivel és védett fajaival. 
 
A bemutatott jellegzetességek mellett a természeti jelenségek megfigyelésén alapuló, helyi 
népmondákat is megismerjük. A foglalkozás második felének célja a mondák 
megelevenítése, oly módon, hogy a játék résztvevői a foglalkozáson szerezett 
természettudományos ismereteket is mozgósítani tudják.  
 
A foglalkozás előkészítése vagy utólagos feldolgozása is lehet egy Jakab-hegy vagy Zengő 
célpontú tanulmányi kirándulásnak. A kirándulás tervezése során történelmi-
természetismereti tematikájú túravezetés igényelhető. 
Korosztály: 3-4. évfolyam számára, múzeumi helyszínen 

Szezonális foglalkozások: 

A hideg éghajlati öv élővilága 

A foglalkozás keretében képek, filmrészletek és jégkorszaki leletek bemutatása révén 
ismertetjük a diákokkal a hideg égöv környezeti feltételeit, és az állatvilág alkalmazkodását a 
hideg éghajlathoz a jégkorszakban és napjainkban. Az interaktív előadást követően 
csoportmunkában megoldott feladatokkal mélyítjük el az ismereteket, melyeket a fajokról és 
a táplálékláncok felépítésről szerezhettek a résztvevők.  Ajánlható: 5-8. évfolyamosok 
számára  

Rudolf - a rénszarvas, Manfréd - a mamut 

A foglalkozás során a rajzfilmek állatfiguráinak valós és mesebeli jellemzőit tanulmányozzuk, 
majd jégkorszaki „tornasort” állítunk össze. Kézbe vehető a mamutfog, az óriásszarvas 
koponyája, a barlangi medve szemfoga. Szerepjátékkal táplálékláncokat alakítunk, illetve 
rejtvényt oldunk meg a megismert fajokról.  A témához ajánlott kézműves-műhely: farsangi 
rénszarvas-maszkokat  készítünk. Ajánlható: 2-4. évfolyamosok számára 

Madarak hasznáról és téli szokásairól 
Játékos foglalkozás, melynek keretében a gyűjtemény egyes madárfajainak bemutatását 
vetített képekkel, filmrészletekkel egészítjük ki. A Herman Ottó emlékév szellemében 
beszélgetünk költöző és állandó madarainkról, madárvédelemről.  
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Az ismeretszerzés mellett alkotunk is: a csoport választása szerint újrahasznosított 
anyagokból madáretető készülhet vagy madárkalácsot készítünk együtt etetőink 
madárvendégei számára. 
Korosztály: 3-6. évfolyamosoknak ajánljuk 
 
„Csácsogó madárka” 
Verselő-mondókázó természetismereti foglakozás közismert, madár-motívumos 
gyermekversek, dalok, népdalok felhasználásával. A versek-dalok „madár-szereplők” révén - 
dióhéjban - a madárfajok felismerésének gyakorlása, viselkedésük megismertetése a cél.  
A foglalkozáshoz választható kézművesség: madaras karácsonyfadíszek, karácsonyi 
ajándékok készítése. 
Korosztály: nagycsoportos óvódásoknak, 1-2 évfolyamos iskolásoknak ajánljuk. 
 
Madár-mitológia 
Természet és kultúrtörténet, madártan és művészet összefüggései dióhéjban -  népmesék és 
mitológiai történetek alapján, vetítéses előadást követően rejtvényes és rajzos feladatok 
segítségével ismerkedhetnek a gyerekek a madarak jelentőségével a különböző népek 
hiedelemvilágában. A pedagógus kívánsága szerint magyar népmesekincsünk 
madárszereplőit, vagy az ókori mitológiák madár-lényeit helyezzük foglalkozásunk 
fókuszába. 
Korosztály: 4-7. évfolyamosoknak ajánljuk. 
 

Jeles napi foglalkozások: 

Az év élőlényei 2017. 

Vadalmafa, hóvirág, tengelic, szarvasbogár, mocsári béka és harcsa 
A foglalkozás során megtudhatjuk, melyik az év fája, és miért olyan fontos az erdő állatvilága 
számára? Kiderítjük, miért védendő a hóvirág, és megbeszéljük, mitől világít a világító 
tölcsérgomba. 
Az év állatait megismerve kitaláljuk, ki az erdő valódi hétalvója, és honnan kapta a nevét a 
Mecseki Stiglicfogdosó nevű helyszín. Ismerkedünk a tengelic énekével, a pele táplálkozási 
szokásaival. Kipróbáljuk, hogyan küzdenek a szarvasbogarak, és utóbbiak mellett 
a mocsári békák és a harcsa szaporodását, fejlődését is megismerjük.  
Kézművesség: a foglalkozás végén minden résztvevő saját készítésű szarvasbogár-
fejdíszben mehet haza. 
Korosztály: a programot 7-12 évesek számára ajánljuk, a korosztálynak megfelelő szintű 
előadásban. 
 
Víz Világnapja foglalkozások; Föld Napja foglalkozások; Madarak-Fák napja foglalkozások 
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E foglalkozások idén az időszakos kiállításokhoz is kötődnek: Víz Világnapja alkalmából éppen 
egy vízi élővilág tematikájú kiállítást, Madarak- Fák Napja alkalmából pedig a növények 
életfeltételeiről, évszakos változásiról szóló „Levéltitkok” vándorkiállítást mutatjuk be. 

 

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI GYŰJTEMÉNYI OSZTÁLY  

„Padlás” foglalkozások az óvodásoktól az egyetemista korosztályig 
 
Pécs és Baranya története – A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásaink során 
nemcsak Pécs és Baranya esemény- és társadalomtörténetével ismerkedhetnek meg a 
középiskolások: a forráskritikai módszerek elsajátításához, alkalmazásához is segítséget kapnak. 
Ajánlott korosztály: általános iskolások, középiskolások. 
 
Ünnepek és hétköznapok Pécsett a XIX. és a XX. században 
A korabeli Pécs életmódjának és jelentősebb eseményeinek feldolgozása forráselemzés, tárgyak 
elemzése révén. Múzeumpedagógus vezetése mellett a tanulók maguk tárják föl a 
törvényszerűségeket, tényeket. 
 
Fedezzük fel a Derflit! – a Várostörténeti Múzeumnak otthont adó épületegyüttes működött 
tímárműhelyként, volt benne bálterem, kádfürdő és még fogadó is, sőt, építettek hozzá egy 
munkásbérházat. A tímárház szárítópadlása pedig egy ideje foglalkoztató térként működik. Ezt a 
sokszínűséget szeretnénk bemutatni. Eredeti műtárgyak és másolataik, dokumentumok és 
fényképek, viseletmásolatok a dramatikus játékhoz, sőt az épületről készült 3 dimenziós digitális 
modell segít a térbeli és időbeli barangolásban. 
 

Páratlan élvezet járni a Mecseket – Az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület és Pécs szabad királyi 
város Idegenforgalmi Hivatalának múzeumban őrzött hagyatékán keresztül ismerjük meg a hegység 
turisztikai hasznosítását, természeti és kulturális örökségvédelmét. Rövid kirándulás során 
megismerünk néhány, az egykori Mecsek Egyesület által emelt objektumot, amelyeket az újjáalakult 
egyesület tagjai ma is odaadóan őriznek, s tartanak karban. Egy saját készítésű társasjátékkal a 
gyerekek játszva sajátítják el az ismereteket. A foglalkozás a hasonló című utazó kiállításhoz 
kapcsolódik. Ajánlott korosztály: általános iskolások, középiskolások 
 
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OSZTÁLY 
 
2017-ben új múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozásával bővítenénk meglévő kínálatunkat. 
 
Modern Magyar Képtár: 



 

17 
 

JANUS 
PANNONIUS 
MÚZEUM 

Modern tájakon 
A Nagybányai Művésztelep megalakulása és a festészet megújulása Magyarországon. Megtekintjük a 
Nagybányai Művésztelepen alkotó művészek Képtárban található festményeit, majd feladatlap 
segítségével tájkép vadászat a képtár gyűjteményében. Az alkotómunka során a megismert 
tájábrázolások segítségével festhetnek a gyermekek éntájakat. 

Nyolcak 
Avantgárd törekvések Magyarországon. A Nyolcak művészcsoport munkásságának megismerése a 
Modern Magyar Képtárban található alkotásaik és a korabeli kiállítás kritikák, beszámolók alapján. A 
gyerekek csoportokban dolgoznak és az egyes csoportok egy-egy művészről kapnak információkat, 
képeket. Ezek alapján kell kritikát megfogalmazniuk és mellé egy karikatúrát készíteni a művészről 
vagy egy alkotásáról. 
 

Vasarely Múzeum: Vasarely varázsóra 

A szem működése, színlátás, a fény fizikai tulajdonságainak megismerése, színkeverési lehetőségek, 
szemtévesztő trükkök! 

Rendhagyó foglalkozás biológia, fizika, rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz. 

Csontváry Múzeum 

Művész leszek! Ismerkedés Csontváry különös élettörténetével. Mi kell ahhoz, hogy valaki 
festőművész legyen? „Pakoljuk egy bőröndbe” a kellékeket! Mesés foglalkozás és alkotás a 
legkisebbeknek. 

A NAGY motívum: Hogyan készítette Csontváry hatalmas méretű festményeit?  

Óriás kép létrehozása: technikák és kivitelezés. Csontváry életmű megismerése a technikai 
kivitelezés tükrében. 

Martyn Ferenc Múzeum: Mi van a vonal belsejében?  
Martyn Ferenc életmű kiállítására alapozott foglalkozás. Krétarajzainak és grafikai munkáinak 
vizsgálata nyomán megkíséreljük színes fonalak segítségével térbe helyezni az általa alkotott 
képeket. 
 
Időszaki kiállítások: Az időszaki kiállításokhoz kapcsolódóan életkori sajátosságokhoz illeszkedő 
foglalkozások. 
 
Angol nyelvű foglalkozás: Mire lehetsz büszke Pécsiként? Csemegézzünk a Janus Pannonius 
Múzeum képzőművészeti és iparművészeti gyűjteményeiből! 
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RÉGÉSZETI OSZTÁLY 
 
Tovább folytatódnak korábbi sikeres foglalkozásaink, melyek során a fiatalok betekinthetnek a 
régészet kulisszatitkaiba, megismerkedhetnek a régészek és a restaurátorok munkájával, a 
múzeumok küldetésével, feladatával és munkájával. 

 
 

 A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása,  
Kapcsolatfelvétel a pedagógusokkal, utaztatás, a történelemtanárok eligazítása, tájékoztató napok 
szervezése, hírlevelek küldése, internetes kampány. 
 
Óvodás bérlet létrehozása: Óvodásokat megcélzó, három foglalkozásból álló múzeumpedagógiai 
programcsomag létrehozása. 
Kapcsolatfelvétel az óvodákkal, foglalkozások megtervezése és lebonyolítása. Kapcsolatépítés és 
kapcsolattartás a pedagógusokkal. 
Az EFOP pályázatba bevont intézményekkel való kapcsolattartás. 
Pedagógus projektfoglalkozások szervezése és lebonyolítása, melynek célja, hogy a pedagógusokkal 
megismertessük aktuális múzeumpedagógiai foglalkozásainkat és személyes kapcsolatot alakítsunk 
ki a résztvevőkkel, mely segíti a múzeumpedagógia népszerűsítését az iskolákban és óvodákban. 
 

 
 Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés tervadatai. 

A Janus Pannonius Múzeum osztályai folyamatos kapcsolatban állnak a város és a megye iskoláinak 
pedagógusaival, és 2017-ban is igyekeznek minél változatosabb témakörben együttműködni az 
intézményekkel. Így például fogadják az idegenforgalom szakon tanuló diákokat gyakorlat céljából, 
vagy éppen a múzeumi munka, illetve az egyes szakterületek iránt érdeklődő és önkéntesnek 
jelentkező diákokat. Intézményünk a 2017-os esztendőben is bérletakciókkal várja az iskolákat. A 
Természettörténeti Osztályon a jeles napi akció a Víz Világnapjára a Képzőművészeti Osztállyal 
közösen kerül meghirdetésre. A 2016 2. félévében írt EFOP pályázat keretében 16 oktatási 
intézménnyel kötött a múzeum együttműködést, ebből 12 iskola és egy óvoda a 
Természettudományi Osztályon (is) igényelt foglalkozást. A pályázat elnyerése esetén így 2017-18-
ban 12 iskola és egy óvoda részesül díjmentes foglalkozásokban, együttműködés keretében. 
 
A Képző- és Iparművészeti Osztályon a 2017- es évben a PTE-osztatlan tanárképzésben résztvevő 
hallgatói részére közösségi pedagógiai gyakorlatban közreműködő partnerintézményként segítjük a 
hallgatók gyakorlatának sikeres teljesítését. Továbbra is fogadjuk a középiskolás közösségi 
szolgálatot teljesítő diákokat rendezvényeinken. Újabb középiskolákkal kötjük meg a közösségi 
szolgálati partnerszerződést 
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 Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása 
A korábbi együttműködések folytatásaként a hozzánk érkező közösségi szolgálatot végző diákokat 
továbbra is szeretnénk bevonni a múzeumi munkafolyamatokba (pl. tárlatvezetés, 
rendezvényszervezés asszisztenciája diák- és családi programokon, gyermekfelügyelet, 
adminisztratív feladatok, könyvtár- vagy gyűjteményrendezésében nyújtott segítség).  

 

Felelős: osztályvezetők, múzeumpedagógusok, marketing 

Határidő: folyamatos 

 

 2016. tény 2017. terv 

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

 

Összesen: 
339/8413 

KO (képző: 
19/422, 
iparműv: 8/339) 
 
NO: 136/2756 
RO: 57/2068 
TTO: 85/2146 
ÚLGY.: 34/682  

Összesen:  
322/6530 

KO (képző: 
25/600, iparm.: 
12/450) 
 
NO.: 100/2000 
RO: 50/1500 
TTO: 110/1680 
ÚLGY.: 25/300 

A honlapon elérhető múzeumpedagógiai 
foglalkozások száma (kiemelten 

a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) 
(db) 

Összesen: 47 

KO: 10 
NO: 2 
RO: - 
TTO: 20 
ÚLGY: 15 

Összesen: 58 

KO: 12 

NO: 2 
RO: - 
TTO: 25 
ÚLGY: 19 

A tárgyévben kiadott múzeumpedagógiai 
kiadványok száma, példányszáma és 
a hasznosított példányok száma (db | db | db) 

Összesen:  
15 

KO: - 
NO: - 
RO: 1 

Összesen:  
18/1000 

KO: 1 
NO: 1 
RO: - 
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TTO: 14 
feladatlap, saját 
nyomtatásban 
ÚLGY: - 

TTO: 14 féle 
feladatlap, saját 
nyomtatásban, 
illetve 1/ 500  
ÚLGY: 1/500  

Iskolai tehetséggondozást segítő programok és 
a programok résztvevőinek száma (db | fő) 

Összesen: 
19/294 

KO: - 
NO: 4/97 
RO: 3/14 
TTO: 10 /142 
ÚLGY.: 2 /41  

Összesen:  
18/277 

KO: - 
NO.: 3/80 
RO: 3/15 
TTO: 10/142  
ÚLGY: 2/40 

A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő 
programok és a programok résztvevőinek 
száma (db | fő) 

Összesen:  

32/256 

KO:- 
NO.: - 
RO: - 
TTO: 32/256  
ÚLGY: - 

Összesen:  

32/384 

KO: 
NO.: - 
RO: - 
TTO: 32/384  
ÚLGY - 

Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési 
intézményekkel kötött megállapodások száma 
a tárgyévben, valamint összesen (db | db), 
illetve 

az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő 
diákok és az általuk a múzeumban eltöltött 
órák száma (fő | óra) 

Összesen:  

3/9 

88/746 

 

Valamennyi 
osztályon 

 

Összesen:  

2/13 

84/792 

 

Valamennyi 
osztályon 
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 2016. tény 

(ezer) 

2017. terv 

(ezer) 

Múzeumpedagógiai programok bevétele 2 067 1 500 

 

 

3. Oktatási tevékenység: 
 

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

Az Új-és Legújabbkori Gyűjteményi osztály 2017-ben is együttműködik a Pécsi Tudományegyetem 
több intézményével, tanszékével oktatási, nevelési, kutatási, módszertani projektek 
megvalósításában, évfordulós programjaik gyűjteményi anyagainkkal való gazdagításában, illetve 
tárgyévben is folytatódik a Pécs Monográfia köteteit előkészítő közös munka, amelyhez egyetemi 
kurzus is kapcsolódik.    
 

 

 2016. tény 2017. terv 

Felsőoktatási tevékenységben oktatóként 
résztvevő munkatársak száma (fő) 

Összesen: 10 

TTO: 1 

NO.: 1 

ÚLGY.: 2 

KO: 1 

RO: 5 

Összesen: 9 

TTO: 1 

NO.: 1 

ÚLGY: 1 

KO: 1 

RO: 5 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő 
munkatársak száma (fő) 

Összesen: 0 

 

Összesen: 0 
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TTO: - 

NO: - 

ÚLGY: - 

KO: - 

RO:- 

TTO: - 

NO.: - 

ÚJGY:- 

KO: - 

RO - 

A múzeum által akkreditált képzések és 
a képzések résztvevőinek száma (db | fő) 

Összesen: 0 

TTO: - 

NO: - 

ÚLGY: - 

KO:- 

RO: - 

Összesen: 0 

TTO:-  

NO: - 

ÚLGY: -  

KO: - 

RO: - 

 

4. Hozzáférés: 
 

A JPM saját honlapján és a Facebook-oldalán tárgyévben is rendszeres tudósításokat adunk a 
múzeumi eseményekről. Ezen a felületen népszerűsítő vetélkedőket, játékokat is rendezünk, 
amelyekkel a figyelmet igyekeztünk fenntartani.  
 

Felelős: marketing       

Határidő: folyamatos 

Könyvtári rendszerünk a széttagolt ingatlanrendszer miatt továbbra is osztályonként, és nem 
központi múzeumi könyvtárként működik, osztályonként kijelölt felelőssel. Az intézmény továbbra 
sem tudja biztosítani a könyvtári kölcsönzést, viszont a helyben olvashatóság, a szakkönyvállomány 
kutathatóságának biztosítása továbbra is fontos feladat.  
 
A külső kutatók számára az eddigiekben is rendelkezésre álló szolgáltatások biztosítása, a 
szakreferencia ellátása (érvényes rendeletek és kutatási szabályzat alapján) ezután is megtörténik. 
Az Új- és Legújabbkori Gyűjteményi osztályon kiemelt feladatként kell említeni a Pécs Monográfia 
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kötetek előkészítő munkáiban való közreműködést. 
 
 

Felelős: könyvtári felelősök    

Határidő: folyamatos 

 
 

a) Kutatószolgálat tevékenységének tervezése 
 

Feladat Felelős Határidő 

Gyűjteményünk 
bemutatása honlapon, 
közösségi oldalakon, blogon 

Kisbenedek 2017. év végéig 

Kutatási témáink, 
megjelent publikációink 
bemutatása honlapon, 
közösségi oldalakon, blogon 

Dénes A. 2017. június 

A kutatószolgálatot- 
gyűjteményi szakreferens 
szolgálatot a két 
főmuzeológus látja el a 
bejövő kéréseknek, 
igényeknek megfelelően.  

Gál Éva 

Pásztor Andrea 

2017.12.31. 

Gyűjteményi műtárgyanyag 
kutatása 

Nagy András, 
Pusztai Tünde 

Folyamatos/ 
alkalomhoz 
kötött 

Adattár Nagy András Folyamatos, 
alkalomhoz 
kötött 
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b) Múzeumi könyvtár tevékenységének tervezése 
 

Feladat Felelős Határidő 

Könyvtár anyagának 
hirdetése honlapon, 
közösségi oldalon, blogon 

Kisbenedek 2017. folyamatos 

Leltározás revideálás Kisbenedek  2017. 
szeptember 

Az  állomány nyilvántartása 
folyamatos 

Perencz Jánosné 2017. dec. 31. 

Képző- és Iparművészet: 

Kézikönyvtárként helyben, 
illetve az Osztály 
munkatársai 

Könyvtáros 
végzettségű 
munkatárs 
alkalmazása 
szükséges 

 

 

 2016. tény 2017. terv 

Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és 
a kutatási alkalmak száma (fő | db) 

Összesen: 
134/301 

KO (iparműv: 14 
fő/22. 
képző:41/55) 
NO.: 12/63 
RO: 29/45 
TTO: 9/12 
ÚLGY.: 29/104 

Összesen:  
112/249 

KO (képző: 
35/45, iparműv: 
8 /12) 
NO.: 15/70 
RO 20/40 
TTO: 9/12 
ÚLGY: 25/70 

Múzeumi könyvtár használóinak száma és 
a múzeumi könyvtárlátogatások száma (fő | db) 

Összesen:  

77/112 

Összesen: 

82/111 
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KO: 10 (munka-
társak) 
NO.: 46/103 
RO: 12 
TTO: 9/9 
ÚLGY: - 

KO: 10 (munka-
társak) 
NO: 45/96 
RO: 12 
TTO: 15/15 
ÚLGY:- 

Honlap-látogatások száma   

 

5. Módszertani szolgáltatások: 
 

 2016. tény 2017. terv 

Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és 
állományvédelmi, gyűjteménykezelési, 

digitalizálási, 

valamint múzeumpedagógiai és 
közönségkapcsolati tevékenység körében) 

 

Összesen: 207 

 

Összesen: 134 

 

 

Módszertani műhelygyakorlatok száma 
(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, 

digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és 
közönségkapcsolati tevékenység körében) 

Összesen: 50 

 

Összesen: 30 

 

 

 

a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely tervezése 
Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a 2017-ra tervezett módszertani 
műhelygyakorlatokat és műhelyeket. 
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MÓDSZERTANI MŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI MŰHELY 
 

 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működtető 
neve, beosztása 

1 2017. október 25-26. JPM Természettudományi 
osztálya 

Módszertani műhely 
tanítóknak 

Varga Ágnes 

2 2017. első fele 

pontosítás 
későbbiekben 

JPM-Várostörténeti Múzeum múzeumpedagógiai 
módszertani 
műhelygyakorlat az Új-
és Legújabbkori 
Gyűjteményi Osztály 
múz.ped. 
programjaihoz 
kapcsolódva 

Pásztor Andrea 

főmuzeológus 

3 2017. február 18 MMK Múzeumpedagógia Somody-Vadvári Katalin 

4 2017. február 25 MMK Múzeumpedagógia Somody-Vadvári Katalin 

5 2017. május Vajszló Ref. templom Műtárgy tisztítás Czakó Ferenc 

6 2017. június Zaláta Ref templom Műtárgy tisztítás Czakó Ferenc 

7 2017. szeptember Restaurátor műhely Műtárgy tisztítás Vajda Tamás 

 

b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásának tervezése 
Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a múzeum felsőfokú végzettségű, a 
Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves továbbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse 2017-ra 
tervezett helyszíni bejárásait. 

Műtárgyvédelmi felelősök:  

- Varga Judit    papírrestaurátor (2016. május 15-től) 
- Pápay Kornélia  textilrestaurátor  (Az AMB által szervezett képzésben részesült. Jelenleg 
gyermekgondozási segélyét tölti.) Mindkét munkaviszonyban álló állományvédelmi felelős 
szakirányú egyetemi tanulmányait végzi (Képzőművészeti Egyetem). 
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2016-ban Millei Ilona (volt JPM állományvédelmi felelős, nyugdíjas) - Járásszékhely múzeumok 
támogatása c. pályázatban megbízás alapján végezte, többnyire Varga Judit állományvédelmi 
felelőssel a bejárásokat, illetve az adminisztrációt. (lásd: 2016 évi beszámoló, bejárások) 
 
A bejárás ütemezése: 
Pontos ütemezésre nincs mód, mivel előreláthatólag a munkavégzés 2017-ben 1 főre hárul. Pápay 
Kornélia gyed-en van, Varga Judit iskolai és múzeumi restaurátori munkája mellett végzi a 
bejárásokat. Az oktatás időbeosztása, a restaurátori feladatvégzés meghatározza a bejárás 
ütemezését.  

 

 

BEJÁRÁSOK 

 

Alkalmak Időpont Helyszín, intézmény Téma A feladatot elvégző neve, 
beosztása 

Megállapítások 

1 2017. március Pécsvárad, Zengővárkony Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

1 2017. április Hosszúhetény, Komló, 
Szászvár, Magyaregregy-
Márévár 

Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

1 2017. május Harkány, Siklós, Nagytótfalu Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

1 2017. június Mecseknádasd, Ófalu, 
Hidas 

Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

1 2017. július Mohács, Majs, Himesháza, 
Bóly-Békáspuszta, Kásád 

Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

1 2017. augusztus Orfű Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 
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1 2017. 
szeptember 

Szentlőrinc, Szigetvár, 
Boldogasszonyfa, 
Kővágószőlős 

Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

1 2017. október Sellye, Vajszló Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

1 2017. november Pécs Műtárgyvédelmi 
szaktanácsadás 

Varga Judit, 
állományvédelmi felelős, 
restaurátor 

 

 

 

Minisztériumi engedéllyel rendelkező muzeális intézmények Baranya megyében:   

 

Boldogasszonyfa 
Falumúzeum (Hoffer János emlékkiállítás)  
Boldogasszonyfa, Kossuth L. u. 24. 
 
Bóly-Békáspuszta  
Bólyi Mezőgazdasági Kombinát Üzemi Gyűjteménye  
7754 Békáspuszta 
 
Harkány 
Futó László Pál Múzeum (magángyűjtemény)  
7815 Harkány, Szent I. u. 40. 
 
Hidas  
Hidasi Tájház  
7696 Hidas, Kossuth L. u. 111. 
 
Himesháza 
Heimatmuseum - Német Nemzetiségi Tájház 7735 Himesháza, Petőfi S. u. 70.   
 
Hosszúhetény  
Hosszúnyi Tájház  
7694 Hosszúhetény, Kossuth L. u. 10.     
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Kásád  
Sokac Tájház (helytörténeti gyűjtemény) 
7827 Kásád, Rákóczi u. 28. 
 
Komló   
Komlói Helytörténeti és Term.tudományi Gyűjtemény 7300 Komló, Városház tér 1.  
 
Kővágószőlős  
Uránérc-  Bányászati Gyűjtemény 7673 Kővágószőlős Rákóczi u. 54. 
 
Majs  
Majsi Tájház 7783 Majs Petőfi tér. 1. 
 
Magyaregregy- Márévár  
Vármúzeum 7332 Magyaregregy 
 
Mecseknádasd  
Német Nemzetiségi Tájház 7695 Mecseknádasd, Munkácsy M. u. 7. 
 
Mohács  
Kanizsai Dorottya Múzeum Terület múzeum7700 Mohács, Kisfaludy u. 9 
 
Nagytótfalu 
Iskolatörténeti gyűjtemény és tájház 7800 Nagytótfalu, Kossuth L.u.36. 
 
Ófalu   
Német Nemzetiségi Tájház 7696 Ófalu, Kossuth L.u.38.      
 
Orfű  
Orfűi Malom (Mekényesről áttelepített szárazmalom) 7677 Orfű, Füzes  sétány 3.  
 
Orfű  
Orfűi Tájház 7677 Orfű, Széchenyi tér 11.       
 
Pécs Janus Pannonius Múzeum (JPM) Megyei hatókörű városi múzeum  
Múzeum Igazgatósága 7621 Pécs, Káptalan u. 5. (múzeumigazgatóság) 

JPM Természettudományi Osztály (kiállítás, gyűjtemény) 7621 Pécs, Szabadság u. 2. 
JPM Régészeti Osztály (kiállítás, gyűjtemény) 7621 Pécs, Széchenyi tér 12. 
JPM Néprajzi Osztály (kiállítás, gyűjtemény) 7621 Pécs, Rákóczi u.15.   
JPM Történeti Osztály (kiállítás, gyűjtemény) 7621 Pécs, Felsőmalom u.9. 
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 JPM Képző-és Iparművészeti Osztály 7621 Pécs, Papnövelde u. 5. 
 
Pécs  

JPM Csontváry Kosztka Tivadar Gyűjteménye 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11. 
JPM Zsolnay Kerámia Kiállítás 7621 Pécs, Káptalan u.2. 
JPM Reneszánsz Kőtár 7621 Pécs, Káptalan u. 2.  
JPM Victor Vasarely Gyűjteménye 7621 Pécs, Káptalan u. 3. 
JPM Képzőművészeti Osztály Állandó Kiállításai  

        Martyn Ferenc Múzeum, Sopianae Baranya római kori leletei. 7621 Pécs, Káptalan u. 4. 
JPM Képzőművészeti Osztály Állandó Kiállításai  

    JPM Modern Magyar Képtár 7621 Pécs, Papnövelde u. 5. 
JPM „Schaár Erzsébet utca” szoborkompozíció kiállítás 7621 Pécs, Káptalan u. 5. 
JPM Mecseki Bányászati Múzeum, Bányászattörténeti Kiállítás 7621 Pécs, Káptalan u. 3. 
JPM Mecseki Bányászati Múzeum Állandó Földalatti Kiállítása 7621 Pécs, Káptalan u. 3. 
Légi Régészeti Téka 7624 Pécs, Rókus u. 2. 
Dóm Kőtár 7621 Pécs, Káptalan u. 8.  
Kincs-Tár  7621 Pécs, Káptalan u. 6. 

 
Pécsvárad  Vármúzeum (vártörténeti kiállítás, kőtár)  
7720 Pécsvárad, Vár u. 45.  
 
Pécsvárad Helytörténeti Gyűjtemény  
7720 Pécsvárad, Kossuth  L. u. 22. 
 
Sellye       
Kiss Géza Ormánsági Múzeum  
7960 Sellye, Köztársaság tér 6. 
 
Siklós          
Vármúzeum (reneszánsz bútorkiállítás, enteriőr)  
7800 Siklós, Vajda J. tér 8. 
 
Szászvár        
Mecseki Bányászati Múzeum Kiállítóhelye  
7349 Szászvár, Bányász tér. 1. 
 
Szentlőrinc         
Brandtner-Koncz Ház (polgári berendezés, enteriőr)  
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1. 
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Szigetvár 
Szigetvári Zrínyi Miklós Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  
7900 Szigetvár 
 
Szigetvár 
Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény  
7900 Szigetvár, Szabadság u. 2. 
 
Vajszló          
Kodolányi János Emlékmúzeum  
7838 Vajszló, Kossuth L. u. 12. 
 
Zengővárkony         
Míves Tojásgyűjtemény (magángyűjtemény).  
7722 Zengővárkony, Kossuth L. u. 6. 
 

II. Kiállítási tevékenység 
 

 2016. tény 2017. terv 

Állandó kiállítások száma és látogatószáma  

-  (db | fő)  

Összesen: 

19/68103 

 

Összesen: 

18/105300 

 

Időszaki kiállítások száma és látogatószáma  

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

Összesen: 

25/29810 saját 

8/6234 más 
intézmény 

nincs adat 

 

Összesen: 
44/420500 

24/37500 saját 

14/233000 más 
intézmény 

6/150.000 
külföld 
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Vándorkiállítások száma és látogatószáma  

- hazai (db | fő)  
- külföldön megrendezett (db | fő) 

Összesen: 

5/6710 hazai 

 

Összesen: 

7/26300 hazai 

Befogadott kiállítások száma és 
látogatószáma (db | fő)  

Összesen: 
10/19898 

 
KO: 3/ 10143 
NO: 4/5336 
RO:- 
TTO: külföldi 1|1211 
ÚLGY: 2 /3208 
 

Összesen: 
10/8150 
       
KO:- 
NO 3/3000 
TTO: 6|5000 
ÚLGY: 1/150 
RO:- 

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

Összesen: 

nincs adat 

 

Összesen: 
1/20.000 

Virtuális kiállítások száma és látogatószáma 
(db | fő) 

Összesen: 
3/3841 

NO: 1 
TTO: 2|3841 

Összesen: 
2/1500 

NO: 1 
TTO: 1|1500 

A hozzáférhető műtárgyállomány mutatói: 

- teljes műtárgyállomány száma (db) 
- kiállításban, látványtárban, tanulmányi 

raktárban bemutatott tárgyak száma (db) 
-  interneten hozzáférhető tárgyak száma 

(db) 
- a teljes műtárgyállomány és  a fentiek 

értelmében hozzáférhető 
műtárgyállomány aránya (%) 

Összesen: 
bemutatott tárgyak 

aránya a 
műtárgyállomány
hoz képest 

 
KO (képző: 74%, 
iparművészet: 3%) 
NO.:5,2% 
RO: 66,5% 
TTO: 37.5% 
ÚLGY: 4,47 % 
 

Összesen: 
bemutatott tárgyak 

aránya a 
műtárgyállomány
hoz képest 

 
KO (képző: 100%,  
iparm.: 6%) 
NO: 5,4% 
RO: 59,5 % 
TTO: 38% 
ÚJGY: 5,1% 

 
A tárgyévben megjelent tárgykatalógusok és 
kiállítási vezetők száma (magyar és idegen 

Összesen: Összesen: 
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nyelven), példányszáma és a  hasznosított 

példányok száma (db | db | db) 

7/2300/1250 

 

9/3600/2100 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozással 
kiegészített kiállítások száma 

Összesen: 21 

 

Összesen: 25 

 

 

 

a) Az intézmény 2017. évi kiállítási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény 
küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához. 

 
Pécs város és Baranya megye múltjának és jelenének fontos eleme a különböző nemzetiségek békés 
együttélése. A JPM Néprajzi Osztálya gyűjti, feldolgozza és bemutatja e sokszínű városi és népi 
kultúra elemeit, különös tekintettel a magyar és más (német, horvát, szerb, cigány) népek egymásra 
hatására. Vizsgálja, kutatja, megőrzi, feldolgozza és bemutatja az ember és ember, ember és tárgy, 
ember és környezet közötti speciális párbeszédet, ezzel is hozzájárulva különlegesnemzeti kultúránk 
sajátos pécsi-baranyai építőköveinek összegyűjtéséhez. 
 
A Természettörténeti Osztályon a cél Baranya, Dél-Dunántúl természeti értékei bemutatása 

állandó, időszakos valamint vándorkiállításokon, illetve a hazai természettudományos eredmények 
népszerűsítése vándorkiállítások befogadásával. Az osztályon tervezzük továbbá saját 
vándorkiállításaink eljuttatását, Baranya népszerűsítését más tájakon, továbbá a Kövekbe rejtett 
múlt és A természet ízei c. kiállításaink vándoroltatását. 2017-es tervünk az osztályon egy állandó 
kiállítási egység felújítása. 
 

A JPM Új- és Legújabbkori Történeti Osztálya feladatának tekinti a Pécs és Baranya megyét magába 
foglaló vonzáskörzet történetének bemutatását, értelmezését; a városban és környezetében együtt 
élők múltjának tárgyakon, dokumentumokon alapuló megismertetését. Kiemelt figyelmet fordít az 
egykori Tettye patak mentén kialakult iparok jelentőségének tudatosítására, és a hozzájuk 
kapcsolódó gazdasági és kulturális örökség ápolására. Gyűjti, őrzi és a közösség számára 
hozzáférhetővé teszi a Pécs és Baranya történetére vonatkozó tárgyi és írott emlékeket. Ennek 
szellemében 2017 első negyedévében is látható lesz még a 60 évvel ezelőtt - Magyar Forradalom 
1956 – pécsi emlékekre alapuló tárlat, illetve a Pécsi Kesztyű Klaszter kiállítóhelyén a helyi 
kesztyűgyártásról nyílik majd tárlat. 
 

A JPM Képző- és Iparművészeti Osztályának sajátos feladata a magyarországi és a Magyar 
progresszív (képző)művészeti értékek, alkotások és életművek feltárása és beillesztése az európai és 
a nemzetközi művészeti folyamatokba. E cél megvalósítása érdekében fokozatosan fejleszti és 
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gazdagítja alapgyűjteménye, a Modern Magyar Képtár állandó kiállítását, s gondoskodik az 
őrzésében lévő életmű múzeumok – Csontváry, Vasarely, Martyn Ferenc, Amerigo Tot, Endre 
Nemes, Schaár Erzsébet – értékükhöz méltó működtetéséről. Iparművészeti kollekciónk különleges 
értéke a Zsolnay-gyűjteményi egység, amely műtárgyaival, dokumentációival egyrészt Pécs ipar- és 
kultúrtörténetének meghatározó emléke, őrzője, másrészt a magyar és az európai kerámiaművészet 
másfél évszázados történetének fontos összetevője. 2017-ban két jelentős gyűjteményt is 
módunkban áll a szélesebb nagyközönség előtt is bemutatni.  
 
A Vasarely Múzeum több képe is részt vesz a 2017. február 1. és június 10. között a törökországi  
Isztambulban és Izmirben megrendezett kiállításon, ezek után pedig Zsolnay-gyűjtemény mutatkozik 
be Krakkóban 2017. április 19. és július 2. között, a lengyelországi magyar kulturális évad  egyik 
rendezvényeként. E gyűjteményünkből idén Szecessziós Zsolnay-kerámia címmel vándorkiállítás is 
útjára indul szeptemberben, amely elsőként Kecskeméten lesz látható.  A Modern Magyar Képtár 
gyűjteményéből válogatott műalkotások kerülnek bemutatásra augusztusban, az amszterdami Zsidó 
Múzeum Magyar avantgard zsidó művészek című tárlatán, illetve a varsói királyi várban október 
végén, a Nyolcak témájában rendezendő kiállításon. 
 
 

 

 
 

b) Kiállítások:  
 

Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 

Baranya népművészete 5639 3500 

Ormánsági házbelső 5639 3500 

Mecsek élővilága 4760 5500 

Villányi-hegység élővilága ideiglenesen szünetel ideiglenesen szünetel 

Árterek élővilága ideiglenesen szünetel 3000 tervezett 
felújítás után 
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Nemzeti Parkjaink 600 (részben 
szünetelt) 

1000 megújítás után 

Pécs története 

Dr. Tompa Kálmán Emlékszoba 

Pécsi szobrok a 18-19. századból 

1294 1300 

Péchy Blanka Emlékszoba 1096 1000 

Parajmos-Roma holokauszt 1122 1000 

MMK XX. századi állandó kiállítás 1843 3.000 

Csontváry Múzeum 15.968 20.000 

Vasarely Múzeum 14.549 20.000 

Martyn Ferenc 1089 2.000 

Zsolnay Múzeum 13.547 20.000 

Schaár Erzsébet: Utca 578 1.500 

Lantos Ferenc- Vasváry szalon állandó kiállítások 1160 1.500 

„Sopianae – Baranya megye római kori leletei” - 
állandó régészeti kiállítás 

2699 5000 

 

 

Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv Felelős 

Madarak földön égen 2016 546 1000 Kisbenedek Tibor 

111 év- 111 kesztyű 1096 1000 Gál Éva 

ÉRTÉK-TÁR/ Pécsi Kesztyű 2817 1500 Gál Éva 
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 Magyar forradalom 1956 474 200 Pásztor Andrea 

Páratlan élvezet járni a Mecseket! - 1500 Pásztor Andrea 

Gyarmathy Tihamér 2015. október 2.- 
2016. február 21. MMK 

150  Sárkány József 

Halász Károly /MMK 02.28. 98 200 Nagy András 

Balatoni fények - Egry József kiállítás – 
Múzeum Galéria 03.31. 

112 3000 Sárkány József 

 

Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2017. terv Felelős 

Madarak földön, égen 2017 1500 Kisbenedek Tibor 

Drozdik Orshi /MMK  500 Sárkány József 

Gádor István /Múzeum Galéria 04.14. - 
06.04. 

1.000 Sárkány József 

II. Országos Kerámia Quadriennále 
/MMK 04.23. – 06.18. 

3.000 Sárkány József 

Látványok és tekintetek, 19. századi 
magyar festészet a Janus Pannonius 

Múzeum gyűjteményéből /MMK  

 

5.000 Nagy András 

Wéber Tarlós Károly kamara-kiállítása 
/MMK 

 

500 Nagy András 

Horváth J. Károly pécsi akadémikus festő 
kamara-kiállítása, plakáttervek /MMK 

500 Nagy András 
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Lesznai Anna 1.000 Pusztai Tünde 

Anna Margit 1.000 Pusztai Tünde 

Országos Kisplasztikai Biennále 50. 
évfordulója MMK 12.05-  

1.000 Sárkány József 

Siklós Kerámia Alkotótelep Szimpózion 
1971-72 Múzeum Galéria 11-12. 

1.000 Sárkány József 

Cella Trichora épületek Sopianae északi 
temetőjében 

900 Tóth Zsolt 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal 
(saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv Felelős 

Mesélő vizek – az igazi vízipók  1500 Kisbenedek Tibor 

Levéltitkok  2500 Kisbenedek Tibor 

Hej, halászok..  2000 Kisbenedek Tibor 

 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok keretében 
megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen): 

 

Kiállítás címe Helyszín 2016. tény 2017. terv Felelős 

Értéktár Pécs 2817 2800 Dr. Csornay 
Boldizsár 
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A természet íze Komló  1500 Dénes Andrea 

Kövekbe rejtett múlt Kaposvár  2000 Kisbenedek 

Kövekbe rejtett múlt Szekszárd  2000 Kisbenedek 

Kesztyűgyártás Pécsett –Pécsi 
Kesztyű 

munkacímen 

Pécs, Pécsi 
Kesztyű Klaszter 

kiállítóhelye 

- 500 Gál Éva 

Az I. Bolgár Hadsereg II. 
világháborús tevékenységéről 

– emlékkiállítás 

(Ha a drávaszabolcsi helyszínű 
kiállítás megvalósulhat, csak 

2018-tól fog üzemelni) 

Drávaszabolcs - - Gál Éva 

Vasarely 110-20 / 10.10- 
03.30. 

Veszprém 2000 10.000 Sárkány József 

Vasarely 110 /02.01- 03.31 Isztambul  35.000 Sárkány József 

Vasarely 110 /04.09.- 06.10, Izmir  15.000 Sárkány József 

Nyolcak / 10.26-01.05. Varsó, Királyi Vár  40.000 Sárkány József 

Magyar avantgard zsidó 
művészek /08-10 

Amsterdam, Zsidó 
Múzeum 

 10.000 Sárkány József 

Szecessziós Zsolnay kerámia 
/04.- 06  

 

Nemzetközi 
Kulturális Intézet, 

Krakkó 

 30.000 Dr. Kovács 
Orsolya 

Zsolnay vándorkiállítás 
(MVMSz) 09. 

Kecskemét  20.000 Dr. Kovács 
Orsolya 

Vasarely 05.20-  Nagyszeben  20.000 Sárkány József 

A japonizmus Magyarországon   Várkert Bazár 
2016.december 

1.000 10.000  Dr. Kovács 
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15.- 2017.március 
12. 

Orsolya 

 

 

 

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017.terv Felelős 

Malenkij robot 850 1000 W.Müller Judit 

Szennyes ingem - 1500 Burján István 

A baranyai reformáció - 2000 Burján Isván 

Bányavirágok – Virágok a föld 
alól 

1211 
(áthúzódik 
2017-re) 

1000 Kisbenedek 

Balatoni fények - Egry József 
kiállítás – JPM Múzeum Galéria 

112 400 Sárkány József 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv Felelős 

M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz. 
vendégkiállítása:  

SZOC DEKO 

- 300 Pásztor Andrea 

Vízkereszt, vagy amit akartok! (A B.M-i 
Gyermekvédelmi Központ művészeti 

rajzpályázatának kiállítása 

- 200 Gál Éva 
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c) Látogatottság:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

A JPM minden héten egy-egy kiállításba való díjmentes belépést teszi lehetővé a 
törvényben előírt módon az arra jogosultaknak: minden hónap első vasárnapján a Zsolnay 
Múzeum,  

 minden hónap második vasárnapján a Csontváry Múzeum,  
 minden hónap harmadik vasárnapján a Vasarely Múzeum, illetve 
 minden hónap negyedik vasárnapján a JPM Martyn Múzeum és a Modern 

Magyar Képtár tekinthető meg ingyenesen számukra. 

Mutatók 2016. tény 2017. terv 

Összes látogatószám 81406 127700 

 

ebből: teljes árat fizető 
látogató 

22002 39000 

kedvezményes árat 
fizető 

34690 61000 

ingyenes 24714 27700 

ebből diák látogatók 26805 38000 

ebből külföldi látogatók 
(becsült százalék) 

7811 

c. 9% 

 

11670 

c.9 % 
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Ezen kívül egyéb rendezvényeken is adtunk kedvezményes belépési lehetőséget, pl.: 
Múzeumok Éjszakája. 

 
e) Nyitva tartás: ….. nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői)  

A látogatói igényeket figyelembe véve hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig, míg a 
kisebb múzeumainkban (Néprajz, Természettudomány, Várostörténet) keddtől szombatig 
10-től 16-ig vagyunk nyitva. Az egyéb rendezvényeket és programokat egyedi nyitva tartás 
jellemzi. Állami és vallási ünnepeken igény szerint a nagyobb látogatottságú kiállítások 
mindenképp nyitva vannak. 

 
f) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 

kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  
 

 külső előadók, tanárok bevonása hétvégi családi programokba 
 foglalkozási csomagok kiajánlása iskoláknak: korosztályos és adott tananyaghoz illesztett 

metodikával 
 idegen nyelvű foglalkozások összeállítása két-tannyelvű iskola partnerségével 
 támogatók megnyerése, hogy a hátrányos helyzetű iskolák díjtalan foglalkozás-részvételre 

pályázhassanak 
 alkotóműhely indítása 
 fesztiválprogramok 
 jeles napi családi programok, jeles napokhoz fűződő népszokások és hiedelmek (farsang, 

bőgőtemetés, busójárás, böjt, húsvét, pünkösd, Szt. Iván, aratás, szüret, Szt. Márton, 
advent, Mikulás, Luca, karácsony) 

 családi ismertterjesztő kirándulások, túraklub alapítása 
 múzeumi kiállításokhoz is kapcsolódó diákvetélkedők meghirdetése 
 tanórán kívüli – oktatást segítő múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, együttműködés 

egyetemi programokkal. 
 Május 13., Múzeumi Majális – osztályos megjelenés standdal a múzeumok utcáján. Az 

esemény célja a Káptalan utca újjáélesztése, hagyományteremtés, a Múzeumok Éjszakája 
programjainak reklámozása. 

 2017 februárjától kéthavonta a Pécsett és Baranyában élő hollandoknak tervezünk 
tárlatvezetéseket, melyeken a Modern Magyar Képtár, Vasarely Múzeum, Csontváry 
Múzeum és a Zsolnay Múzeum kiállításának anyagait mutatnánk be holland nyelven. 

 
 

 
g) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

 
 pályázati források keresése programokra is 
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 közös foglalkozási csomagok és rendezvények a kulturális terület, az ismeretterjesztés 
további szereplőivel (Pécsi Állatkert, Zsolnay Negyed) 

 közös kommunikáció partnerintézményeinkkel és támogatóinkkal a szélesebb célközönség 
elérése érdekében 

 új, több korosztályra kiterjedő, jeles napok és kiemelt témakörök (pl. az Év fajai, „malenkij 
robot”) feldolgozását célzó múzeumpedagógiai kínálat  

 tábor szervezése a szünidőre – stabil családi célközönség kialakításának egyik módja 
 a lakosság eddig kevésbé reprezentált részeinek megszólítása pl.: Roma holokauszt 

kiállítással 
 a pécsi közoktatási intézményeknek szóló bérletakció folytatása 
 átfedő tematikájú intézmények időszakos kiállításainak bemutatása, illetve pályázati 

források keresése saját időszakos kiállítások építéséhez 
 akkreditált egyetemi kurzus indítása 

 
h) Az épületen belüli információs eszközök 

faliújság 
szórólapok 
kerítésen hirdetés, plakát 
kiállítási vezető magyar, angol, német nyelven 
prospektusok, információs kártyák 
 

i) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 
 új bizományos termékek árusítása aktuális kiállításhoz kapcsolóan pl.: hűtőmágnes, matrica, 

matricás album, képeslap, táska stb. 
 kiadványok kínálatának bővítése 
 a Régészeti Múzeum felújításával új kávézó létrehozása 
 A Csontváry Múzeum alsó szintjén múzeumi kávézó kialakítása 
 

j) Az akadálymentesítés helyzete  
Részben megoldott mozgássérülteknek alkalmas lifttel (Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum, 
Modern Magyar Képtár) földszinti kiállítótérrel (Néprajzi Múzeum, Történeti Múzeum egy 
része). A jelenlegi helyzet javítása szükséges. 
 

 
k) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

A fogyatékkal élők tájékozódását az épületek egyes részeiben piktogramok segítik. A 
felújított Padlás múzeumpedagógiai foglalkoztató térben indukciós hurok került 
elhelyezésre. A Történeti Múzeumban hallássérültek számára „kommunikációs segítő” 
munkatárs dolgozik. A Zsolnay Múzeum mellett 2010-től a MMK, a Múzeum Galéria és 
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részben a Vasarely Múzeum is fogadni tudja a mozgáskorlátozott látogatókat. Az EKF 
rekonstrukciónak köszönhetően 2010-től a MMK, a Múzeum Galéria, a Martyn Múzeum, a 
MMK Nemzetközi Gyűjteménye és a Vasarely Múzeum is fogadni tudja a látássérült 
látogatókat. A jelenlegi helyzet javítása szükséges. 
 

Felelős: szakmai osztályok, marketing 

Határidő: folyamatos 

 
III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

1. Gyarapodás 
 

A gyűjteménygyarapodás tervezése szakáganként, a gyarapodás módjának és lehetséges forrásának 
megjelölésével  

Az elmúlt évekhez hasonlóan az adományokkal, illetve a pályázati úton elnyert támogatással történő 
gyarapításnak van realitása. 
 
Tavalyi pályázati eredménynek köszönhetően – ez évre áthúzódóan – megvásárolhatjuk Konkoly 
Gyula és Keserü Ilona egy- egy kimagasló értékű művét a hatvanas évek végéről.  
 
Továbbra is bizakodunk, hogy a Siklósi Kerámia Alkotóházban a kht. végelszámolása miatt immár 2 
éve ott maradt kerámiák – a 2010 körüli évek szimpózion termésének Alkotótelepen maradt 
dokumentumai – a múzeum gyűjteménybe kerülnek.  
 
Tervezzük (a felújítandó bányászati kiállításokhoz kapcsolódva fotók, dokumentumok és egyéb még 
fellelhető bányászati relikviák gyűjtésével a meglévő kollekció bővítését). 
 

 

 

Feladat (szerzemény, 
szakág) 

Gyarapodás módja és 
forrása 

Felelős Határidő 



 

44 
 

JANUS 
PANNONIUS 
MÚZEUM 

Néprajzi Osztály: Pályázati 
kiírások figyelése, 
lehetséges adományozók 
felkutatása. (Mivel 
költségvetési forrás nem áll 
rendelkezésre.) 

ajándékozás, nyertes 
pályázatok által 
műtárgyvásárlás 

Burján István folyamatos 

botanikai és mikológiai 
gyűjtések 200 – 300  

gyűjtés/ajándékozás Dénes Andrea 2017.  

rovartani gyűjtések 200-300  gyűjtés/vásárlás Kisbenedek Tibor 2017.  

20 db gerinces állat 
preparáltatása 

más intézmény/magán 
gyűjtemény 

pályázatok útján 
preparáltatás, 
vásárlás 

befogadás, tároló hely 
kialakítása 

Kisbendek Tibor csak sikeres 
pályázás után  

Feladat (szerzemény, 
szakág) gyűjteményt 
kiegészítő, illetve tervezett 
kiállításokhoz tárgy, 
dokumentum, archív 
fotóanyag gyűjtése, pl. 
családi, személyi hagyatéki 
anyagokból 

Gyarapodás módja és 
forrása 

gyűjtőnapok,  

ajándék 

Felelős 

Gál Éva 

Pásztor Andrea 

Határidő 

2017. 12. 31. 

Konkoly Gyula és Keserü 
Ilona művei/ 
képzőművészet 

Vétel/ NKA támogatás Sárkány József 2017. 08. 01. 

 

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

 

 

Feladat Felelős Határidő 
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 2016. tény 2017. terv 

Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások 
alapterületének várható nagysága (m2) 

5 lelőhelyen 
1970 m2  
4 lelőhelyen 
1420 m2 
 

5 lelőhelyen 
1500 m2  
 

Az éves gyűjteményfejlesztési tervben 
meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási 
alkalmak száma 

Összesen:  
42, 56lh, 425 nap 

 

Összesen:  
45, 56 lh, 425 nap 

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

mutató) 
- tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző 

mutató) 

Összesen: 1257 db 
 
RO: 97 db egyedi 
leltározott tárgy 
 
TTO: 260 db 
Kozármislény 
mellől bekerült 
ősmaradvány 
meghatározása 
900 db 
ősmaradvány 
revideálása 

Összesen: 3100 
 

RO: 1000 db egyedi 
leltározott tárgy 
 
TTO: 2100 db  
 
 
 
 
 

A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány 
nagysága  

- összesen (db) 
- tárgyévben (db) 

Összesen:  
5400/295 
 
TTO: 
szekrénykataszteri 
anyag feldolgozása 
elmaradt. 

 

Összesen: 
 5300/ 300 

 
TTO: 11. 400 
szekrénykataszteri 
Tárgyévben 1500 
szekrénykataszteri 
tétel 
 

A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás 
nyomán múzeumba került tárgyak száma (db, 
vagy egyéb jellemző mutató) 

Összes: 
Régészet: 150 
zsák 

Összes: 
Régészet: 150 
zsák 

A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak 
száma (db) 

Összesen: 1151 
 
KO (képző: 15, Ipar: 
1) 
NO.: 28 

Összesen: 510 
 
KO: - 
NO: 10 
TTO: 300 
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RO: 1 
TTO: 30 db 
ÚLGY.: 1076 
 

ÚJGY: 200 
RO: - 
 

A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak 
száma (db) 

Összesen: 215 
KO (képző: 9, ipar: 
4) 
ÚLGY.: 202 
 

Összesen: 90 
KO (képző: 5, ipar: 
5) 
TTO: 80  
 

A tárgyévben egyéb, a fentieken kívüli 
gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak 
száma (db) 

Összesen: 0 Összesen: 700 
KO: 500 
TTO: 200 
 

 

 

2. Nyilvántartás 
 

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

 

Feladat Felelős Határidő 

A bekerült darabok 
azonnali feldolgozása. 

Burján István 2017. december 
31. 

Gyarapodási napló 
leltárkönyv vezetése, 
párhuzamosan Excel 
táblázatba vitele 

Kisbenedek Tibor Folyamatos 

Herbárium/gomba 
elektronikus rögzítés 

Dénes Andrea folyamatos 

Gerinctelen állatok 
gyűjteménye elektronikus 
rögzítés Excel táblázatban 

Kisbenedek Tibor folyamatos 
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tárgyévben bekerülő anyag 
nyilvántartásba vétele 
(különös tekintettel a 
fotógyűjtemény / bányászat 
témára) 

Gál Éva 

Pásztor Andrea 

2017.12.31. 

Új szerzemények leltári 
leírása 

Sárkány József 

Nagy András 

Dormán Gábor 

2017.12.31 

 

b) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége 
és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben előirányzott feladatok  
 

 

Feladat Felelős Határidő 

130 db ősmaradvány Kisbenedek Tibor 2017. 
szeptember 

   

 

c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a 
hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben előirányzott feladatok  
Az Új- és Legújabbkori Gyűjteményi Osztályon: Nem egyedi leltározású anyagok mennyisége 
/tárgy: 4621 db, dokumentum 3131 db, archív fotó becsült mennyiség: 7321 db) 
Nyilvántartási munkákat a gyűjteményrendezés, digitalizálás, átcsomagolási, illetve 
kiállításra előkészítési munkákkal együtt tervez az osztály a tárgy (ebben ipartörténeti is), az 
archív fotó és az irat-nyomtatvány anyagcsoportban. 
 

 

Feladat Felelős Határidő 

A tárgy évi revízió során 
esetlegesen előkerülő 

Burján István folyamatos 
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tárgyak feldolgozása 

Coleoptera 10 
rovardoboznyi 

Kisbenedek Tibor folyamatos 

Tengeri csiga-gyűjtemény 
feldolgoztatása és 
rendszertani sorba 
helyezése, 4500 szekrény 
kataszteri tétel  

Kisbenedek Tibor folyamatos 

Herbárium 1050 herbáriumi 
lap 

Dénes Andrea folyamatos 

gombagyűjtemény kb . 
8000 szekrénykataszteri 
anyag 

Dénes Andrea folyamatos 

numizmatikai  gy. 

ipartört. 

fotó, nyomtatvány 

Pásztor Andrea 

Gál Éva 

 

2017. 12. 31. 

 

 

 

d) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2017. évi feladatok  
 

Feladat Felelős Határidő 

Fotótár, adattár rendezése Burján István folyamatos 

Tengeri csiga-
gyűjteményhez tároló 
bútorok gyártatása 

Kisbenedek Tibor 2017/18, sikeres 
pályázat esetén 

Egyetemi gyűjtemény Kisbenedek Tibor 2017 június 
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elhelyezése 

 

numizmatikai  gy. 

ipartört. 

fotó, nyomtatvány 

 

Pásztor Andrea 

Gál Éva 

 

2017.12.31. 

Képzőművészeti 
gyűjtemény raktárrend 
számítógépes 
nyilvántartása, folyamatos 
karbantartása, aktualizálása 

Nagy András Folyamatos 

Modern kerámia 
gyűjtemény raktárrend 
számítógépes 
nyilvántartása, folyamatos 
karbantartása, aktualizálása 

Dormán Gábor Folyamatos 

 

e) Az intézmény revíziós tervének 2017. évi bemutatása és a végrehajtás érdekében tervezett lépések 
részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is 

 

A Természettörténeti Osztályon az egyedi leltározott gyűjtemények leltárkönyv alapján el kell 
végezni a leltárkönyv és gyűjtemény valós helyzetének megfelelő állapot elérése. Korábbi 
szakalkalmazottak szakági területén begyűjtött anyagok meghatározása, illetve a korábbi 
határozások revideálása.  
 
Az Új- és legújabbkori Gyűjteményi Osztály gyűjteménye kisebb gyűjteményi csoportra 
tagolódik. Az anyagcsoportok részben vegyes leltárkönyvekben, részben meghatározott 
szakleltárkönyvekben kerültek nyilvántartásba. Az egyes gyűjteményi egységekben a revízió 
több éves munka. Az alábbi gyűjteményi csoportokban történt, történik folyamatos revízió: 
 

Gyűjteményi egységek  utolsó rev., ill.  részrevízió éve,     2017.évi terv 

vegyes tárgy     2015 
archív fotó, ill. adattári fotó   2015 
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irat, nyomtatvány    2012 
képes levelezőlap gyűjt.    2006 
pedagógiai gyűjt.    2006 
Adattár      2006 
numizmatika     2016   rev. folytatása 
hadtörténeti     2016 
Hamerli/Hunor Kesztyűgyári gyűjt.  2016   rev. folytatása 

 

 
 

Feladat Felelős Határidő 

Textil- és 
kerámiagyűjtemény 
revíziója 

Burján István folyamatos 

Ásvány, kőzet 
gyűjtemények revíziójának 
befejezése 

Kisbenedek Tibor 2017. 
szeptember 

Coleoptera gyűjtemény 
futóbogarainak reviedelása 

Kisbenedek Tibor sikeres pályázat 
után külső 
szakértő 
megbízása 
folyamatos 

numizmatika gyűjt. 

Hamerli/Hunor 
kesztyűgyári gyűjt. 

Pásztor Andrea 

Gál Éva 

2017. 12. 31. 

Képzőművészeti 
gyűjtemény teljes revíziója, 
a már ¾ részben teljesült 
műtárgy gyűjtemény 
fotódokumentáció teljessé 
tételével.  

Nagy András, 
Pusztai Tünde, 
Sárkány József 

Füzi István 

2017. 12. 31. 

Modern kerámia Dormán Gábor 2017. 12. 31. 
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gyűjtemény 
r5aktárrendezéssel 
egybekötött revíziója 
kiemelten a Gádor István 
Gyűjteményt.  

Sárkány József 

Füzi István 

 

 2016. tény 2017. terv 

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

Összesen: 1368 
 
KO: 29 
NO.: 28 
RO:- 
TTO: 31 
ÚLGY: 1280 

Összesen: 1220 
 
KO:510 
NO: 10 
RO:- 
TTO: 500 
ÚLGY: 200 
 

Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális 
javak száma (tétel és db) 

Összesen: 1390 
 
KO: 29 
NO.: 28 
RO: 97 
TTO: 130  
egyedi leltározott 

tárgy 
ÚLGY: 1106 

Összesen:1120 
 
KO: 510 
NO: 10 
RO: - 
TTO: 100  
ÚLGY: 500 
 

Tárgyévben szekrénykataszteri nyilvántartásba 
vett kulturális javak száma (tétel)  

Összesen: 800 
 
KO: - 
NO: - 
RO: - 
TTO: 800  
ÚLGY: - 

Öszesen: 400 
 
KO: - 
NO: - 
RO: - 
TTO: 400  
ÚLGY: - 

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

Összesen: 7734 
 
KO (képző: 1000, 

iparműv: 400) 
NO: 207 
RO: 2654 
TTO: 2700 
doboz 
ÚJGY.: 773 
 

Összesen: 8150 
 

KO (képző: 3000, 
iparm.: 2000) 
NO: 150 
TTO: 2000 
RO:- 
ÚLGY: 1000 
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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 (%) 

KO: 100% 
NO: 35582/100% 
RO: 580485 

70 % 
 
 
TTO: 7880 db 
egyedi 

333.900 
egyedi feldolgozott 
95%-ban 
szekrénykataszteri 
állomány 85%-ban 
feldolgozott 
 
ÚJGY.: 132957 
88,6%  
 

 

KO (képző: 
11938/100%, 
ipar:16196/100%) 
NO: 35592/100% 
RO - 
 
TTO: 8000 db 
egyedi 

335.000 
egyedi feldolgozott 
100%-ban 
szekrénykataszteri 
állomány 90%-ban 
feldolgozott  
 
ÚLGY: 133157 
88,9% 
 

 

 

3. Hozzáférés 
 

Az intézmény írott digitalizálási stratégiával:  rendelkezik / nem rendelkezik. 

 

Az intézmény 2017. évi digitalizálási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény középtávú 
digitalizálási stratégiájához  

 

 2016. tény 2017. terv 

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

Összesen: 4014 
 
KO (képző: 
1000/8%, ipar: 
600/4%)  
NO: 100/0,2% 
RO: - 
TTO: 0 

Összesen:5900 
 
KO (képző: 3000/ 
25%, ipar: 600/4%) 
NO: 0 
RO: - 
TTO: 300 
ÚJGY: 2000 (1,5%) 
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ÚJGY.: 2314 (1,7%) 
 

 

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

Összesen: 366548 
 
Képző: 8873 
(70%) 
NO: 798 (2,2%) 
RO: 340.888 60% 
TTO: 417 (0,001%) 
ÚJGY: 15572 
(11,7%) 

Összesen: 373696 
 
KO (Képző: 11938 
/100 %, ipar:1700/ 
12%) 
NO: 798 2,2% 
RO: 340.888 60% 
TTO: 800 (0,002%) 
ÚJGY: 17572 (13 %) 

Adatbázisban kereshető kulturális javak száma 
(db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 
képest (%) 

Összesen: 456216 
 
Képző: 8873 (70%) 
NO: 0 
RO: 340.888 
TTO: 96.675 
szekrénykataszter 
(36%) 
ÚJGY: 9780 
6,3% 
 

Összesen:120718 
 

KO (Képző: 
11938/100%, 
Ipar 1000/6%) 
NO: 0 
RO - 
TTO: 98.000 
szekrénykataszter 
(37%) 
ÚJGY: 9780/6 % 
 

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

Összesen: 11/19 
 

Összesen: 17/19 
 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma összesen 
(db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 
képest (%) 

Osztályonként 
változó  

 
Képző: 8873 (70%) 
NO: 0 
 
RO: Az adatbázis 
kutatók számára 
engedéllyel 
hozzáférhető 
TTO: 467 db (0,001) 
ÚJGY: 1626/1% 
 

Osztályonként 
változó 
 
Képző: 11938 /100 
% 
NO: 0 
RO: Az adatbázis 
kutatók számára 
engedéllyel 
hozzáférhető 
TTO: 800 
0,002% 
ÚJGY: 1626/1% 

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

         -           - 
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IV. Tudományos kutatás 
 

a) A 2017. évi tudományos munka fő irányának szöveges meghatározása, ennek illeszkedése az 
intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, várható eredmények meghatározása) 

 
A JPM 2017-ben is nagy hangsúlyt fektet a tudományos muzeológiai kutatásokra, azok 
eredményeinek publikálására. 
A Néprajzi Osztály 2017-es tudományos munkájának fő iránya:  
Szőlő- és borkultúra: már folyamatban lévő, hosszú távú kutatás folytatása a baranyai (határon 
átnyúló) történeti, néprajzi, agráretnográfiai vizsgálat további kiterjesztése. A levéltári- és 
terepkutatások eredményeinek a meglévő szövegkorpuszba illesztése az újabb eredmények 
publikálása, trendek és tendenciák keresése és megfogalmazása. 

 
A Természettudományi Osztály tudományos munkájának fő iránya: 
 
Eddigi kutatási irányok folytatása (1) Baranya flórájának és Orthoptera faunájának újra kutatása 
illetve új területek feltárása, (2) hagyományos gazdálkodás természetvédelmi alkalmazásai, (3) 
etnobotanikai kutatások Baranyában. (4) országos programokhoz kapcsolódás. (5) 
egyenesszárnyú rovarok déli irányú elterjedési útvonalainak feltárása. 
Feladatok: terepi gyűjtések, korábbi gyűjtések feldolgozása. Pályázás más intézmények 
kutatóval közösen 
Eredmények: Várható publikációk  
Dénes A.: Vadnövények a pécsi piacokon egykor és ma - Acta Ethnographica Hungarica. 
Dénes A.: Vadnövények gyűjtögetése és piaci árusítása Baranya megyében egykor és ma. 
Etnobotanikai áttekintés és napjaink gyakorlata. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 
Kisbenedek T. (2016): Adatok Marokkó egyenesszárnyú faunájához – A Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve 
Dénes Andrea, Bíró Marianna: Erjesztéssel feldolgozott vad- és kultúrnövények JPM Évkönyv; 
Magyarország etnobotanikája - vadnövényfajok népi használata – társszerzőkkel (könyv) 
Kisbenedek: Egyenesszárnyúak terepi fajkalauz. 
 
Új- és Legújabbkori Gyűjteményi osztály:  
A fő munkák közt soroljuk fel: 
- a JPM új, 3 szakterület anyagára építendő áll. kiállításának további tervezési – szakmai 
rendezési munkáit 
A két főmuzeológus munkatárs kutatási témáiban történik további munka, amelyekhez a 
publikációs terv is illeszkedik. 
Pásztor Andrea: Pécs iskolatörténete, 1868–1948 – előtanulmány a Pécs története 
monográfiához. 
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Kiadvány készítés: 
- bányászati kiállításhoz: Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet 
- Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54. kötet szakmai, szerkesztői, szerzői munkák 
(JPM Évkönyvben megjelenő tanulmányok: 
Gál Éva–Huszár Zsuzsanna–Potkovácz Milán: Roma holokauszt – múzeumpedagógia – 
módszertan. Beszámoló a Pécsi Tudományegyetem és a Janus Pannonius Múzeum közös 
módszertani fejlesztő projektjéről 
Pásztor Andrea: A pécsi egyetemi kontinuitás mítosza 
Pásztor Andrea: In Memoriam Dr. Újvári Jenő 
Gál Éva: Emlélezünk Déri Jánosra 
Gál Éva: a Kesztyűkönyv bemutatása)  
 
Szakmai tanácsadó munka, ill. részvétel a Pécs története c. monográfia sorozat előkészítés alatt 
álló következő köteteinek munkáiban- Pásztor Andrea, Gál Éva 
Szakreferencia szolgálat ellátása-Gál Éva, Pásztor Andrea 
Előadások: 
Gál Éva: Ásványvilág / rendhagyó előadás-tárlatvezetés a Természettudományi Múzeum 
Bányavirágok c. kiállításában 
Pályázati lehetőségektől, pénzügyi forrásoktól függő munkák: 
- Kiállítás forgatókönyv készítése, szakmai rendezési munkák - JPM – Pécsi Kesztyű Klaszter 
közös, kesztyűsmesterség történeti kiállításához  
 
A Képző- és Iparművészeti Osztály folytatja a XX. századi modern magyar képző- és 
iparművészeti törekvéseinek, egyéni alkotói munkásságok kutatását.  A múzeum kiállítóterein 
kívül a lengyelországi Magyar Év záróeseményeként a varsói Királyi Várban rendezünk 
nagyszabású Nyolcak kiállítást, amelyet lengyel/angol nyelvű katalógus kísér. 
 
- Ugyanezen év kapcsán Szecessziós Zsolnay kerámia címmel rendezünk Krakkóban, a 
Nemzetközi Kulturális Intézetben saját anyagunkból kiállítást amelyet lengyel/angol nyelvű 
katalógus kísér 
 
- Tovább folytatjuk a Siklósi Alkotótelepek munkásságát feltáró kutató tevékenységünket. 
 
- A II. Országos Kerámia Quadriennálé megrendezésével folytatjuk a kortárs magyar kerámia és 
porcelánművészet kutatását, dokumentálását. 
 
- Részt veszünk az Olomoucz-i Művészeti Múzeum által vezetett, cseh, szlovák, lengyel és 
magyar kutatók részvételével zajló kutatási projektben amely e négy ország I világháborút 
keretbe foglaló 3 évtizede modern képzőművészet történetét célozza tanulmányok, illetve 
vándorkiállítás megvalósítását tervezve 2018-2020 között. 
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b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a 

kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az 
engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos célok, feladatok 
bemutatása) 

c)  
A kutatás az érvényben lévő jogszabály, ill. az intézményi kutatási szabályzat alapján folyik. Ebben az 
évben is csak előre leadott, részletes kutatási terv, konkrét feladat megvalósítása alapján lehet 
kutatónapot kivenni. A Természettudomány Osztály munkatársai a terepen, a kutatónapokat tavasz-
nyári terepmunkanapokra használják fel. 2 kutató terv szerint 25 napot tölt terepen. (Kutatási célok: 
Baranya ehető növény és tájtörténeti használatának feltérképezése cikkekben és könyvebn 
publikálása. Előadásokon népszerűsítése. Egyenesszárnyúak új elterjedési adatinak tisztázása és egy 
terepi kalauz könyv megjelentetése más kollégákkal közösen.) 
 A többi osztály nagyrészt a kiállításokkal, kiadványokkal kapcsolatos tudományos kutatómunkára, ill. 
kutatóútra, konferenciára használják fel a kutatónapokat. Ezek eredményéről, a publikációkból 
beszámolási és írásos leadási kötelezettség áll fenn. 

 
 

d) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda nagysága, kezelése 
és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 
 

Keressük a lehetőségeket a kiadványok mennyiségének csökkentéséhez. 
További feladatok: 

 Saját múzeumi boltjaink mellett, a bizományosi értékesítő helyeken is növelni a kínálatot 
kiadványainkból. 

 Árleszállítás, kiárusító kampányok szervezése 
 Múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vevő iskoláknak lehetőséget adni a kiadványok 

kedvezményes megvásárlására. 
 Különböző eseményeken, rendezvényeken való részvétel keretében megmutatni a 

nagyközönségnek a kiadványainkat.  
 A nagyon régi kiadású kiállítási katalógusokat, évkönyveket iskoláknak, könyvtáraknak 

felajánlani 
 A múzeum osztályainak könyvtárából hiányzó példányok pótlása  

 
Felelős: kiadványos 
Határidő: folyamatos 

 
 

Feladat Felelős Határidő 
 
e) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 
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      - A Képző- és Iparművészeti Osztály folytatja a XX. századi modern magyar képző- és 
iparművészeti törekvéseinek, egyéni alkotói munkásságok kutatását. A múzeum 
kiállítóterein kívül a lengyelországi Magyar Év záróeseményeként a varsói Királyi Várban 
rendezünk nagyszabású Nyolcak kiállítást, amelyet lengyel/angol nyelvű katalógus kísér. 
(Sárkány József) 
 
- Ugyanezen év kapcsán Szecessziós Zsolnay kerámia címmel rendezünk Krakkóban, a 
Nemzetközi Kulturális Intézetben saját anyagunkból kiállítást amelyet lengyel/angol nyelvű 
katalógus kísér. (dr. Kovács Orsolya) 
 
- Részt veszünk az Olomoucz-i Művészeti Múzeum által vezetett cseh, szlovák, lengyel és 
magyar kutatók részvételével zajló kutatási projektben amely e négy ország I. világháborút 
keretbe foglaló 3 évtizede modern képzőművészet történetét célozza tanulmányok illetve 
vándorkiállítás megvalósítását tervezve 2018-2020 között.(Várkonyi György- Sárkány József) 
 

 

Feladat Felelős Határidő 

Szomszédos és 
távolabbi 
országok 
(Horvátország: 
Eszék, 
Samobor, 
Zágráb; 
Németország: 
Ulm) 
múzeumaival 
való 
együttműködés 

Burján I. 2017.december 

tudományos 
kutatás 

Burján István 2017.december 

adatszolgáltatás Dénes 
botanika 

Kisbenedek - 

folyamatos 
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zoológia 

XX. századi 
modern magyar 
képző- és 
iparművészeti 
törekvéseinek, 
egyéni alkotói 
munkásságok 
kutatása 

Képző- és 
Iparművészeti 
Osztály  

folyamatos 

részvétel 
Olomoucz-i 
Művészeti 
Múzeum 
kutatási 
projektjében 

Sárkány 
József 

folyamatos 

 

 

 2016. tény 2017. terv 

Kutatási témák száma 

Összesen: 21 
 
KO: 5 
NO: 2 
RO: 4 
TTO: 4 
ÚLGY: 6 

Összesen: 21 
 
KO: 5 
NO: 2 
RO: 4 
TTO: 4 
ÚLGY: 6 

Hazai és nemzetközi kutatási programokban 
történő részvételek és a résztvevők száma 

Összesen:  7/7 
 
KO: - 
NO.: 0/0 
RO: 3/5 
TTO: 2 
ÚJGY.: 2/2 
 

Összesen: 10,5/10 
 
KO: 3/3 
NO: ½ 
RO: 3/5 
TTO: 2 
ÚJGY:2/2 

A múzeum által megrendezett tudományos 
konferenciák száma 

Összesen: 1 Összesen: 1 
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Konferencián tartott előadások száma 

Összesen: 29 
 
KO: - 
Népr.: 4 
RO: 19 
TTO: 3 
ÚLGY: 3 
 
 

Összesen: 23 
 
KO: - 
Néprajz: 5 
RO: 15  
TTO: 2 
ÚLGY: 1 
 

A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és 
idegen nyelvű (külön feltüntetve a  nemzetiségi 
nyelveket) 

tudományos kiadványok száma (múzeumi 
kiadványban és külső kiadványban egyaránt) 

Összesen: 2 
 
KO: - 
NO.: 0 
RO: 1 
TTO: 0 
ÚLGY: 1 
 

Összesen:5 
 
NO: 0 
ÚLGY: - 
KO:2 
RO:1 
TTO: nyertes 
pályázat után 2 

 

A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és 
idegen nyelvű (külön feltüntetve a  nemzetiségi 
nyelveket) 

publikációk száma (múzeumi kiadványban és 
külső kiadványban egyaránt) 

Összesen: 32 
 
KO (képző: 3, 
iparműv: 3) 

NO.: 2 
RO: 14 
TTO: 6 
ÚLGY: 4 
 
 

 

Összesen:  23 
 
KO: 6 
NO: 4 
RO: - 
TTO: 7 
ÚLGY: 6 
 

Kiállítási forgatókönyvek száma Összesen:24 
 

Összesen:21 
 

 

 

V. Műtárgyvédelem 
 

Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2017. évi feladatok  

Központi állományvédelmi feladatok: a törvényi kötelezettségnek megfelelően az 
állományvédelmi felelős/felelősök felmérik a muzeális intézmények állapotát, legalább 2 alkalommal 
módszertani gyakorlatot szerveznek. Az igazgatóság, múzeumi osztályok részvételével a 2016-ban 
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történt felmérés alapján az aktuális, halaszthatatlan állományvédelmi feladatokat végzik, szervezik, 
intézik.   
 

 

Feladat Felelős Határidő 

gombagyűjtemény 
megelőző védeleme 

Dénes 2017 május 

Megelőző műtárgyvédelem Czakó Ferenc, Vajda 
Tamás, Bodor Gábor, 
gyűjteménykezelők,vezető 
teremőr 

folyamatos 

 

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2017. évi feladatok 

Tisztítás, konzerválás: az osztály időszaki, illetve új állandó kiállításaira kerülő tárgyak tisztítása, 
konzerválása. (Hamerli/Hunor kesztyűgyári gyűjtemény)  
 
A papíranyag (fotó, nyomtatvány, plakát, stb) gyűjtemény rendbetételének folytatása. Tisztítás, 
csomagolás (silver-safe tasakok, palliumok), dobozolása.  
 
Más osztályokhoz kötődő feladatok/ papírrestaurálás: Zsolnay adattár és a Képzőművészeti Osztály 
grafikai- metszet anyagának felmérése, a feladatok tervezése. 
 
Textilrestaurálás: Pápay Kornélia (textilrestaurátor) gyermekgondozási segélyét 2017 
szeptemberében szándékozik megszakítani.  Utolsó éves egyetemi hallgatóként a vizsgamunkáján 
dolgozik, a Zsolnay gyűjteményben lévő (textil, papír, fa) ajtószárnyat restaurál.  
 

 

Feladat Felelős Határidő 

Kártevő mentesítéshez 
pályázat írása 

Kisbenedek Tibor nyertes pályázat 
utn 2017/2018 
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Preparáláshoz pályázat írás Kisbenedek Tibor nyertes pályázat 
után 2017/2018 

A kölcsönzésekhez, illetve 
saját kiállításokra történő 
műtárgy bemutatáshoz 
megelőző állapotfelmérés, 
s az ehhez szükséges aktív 
műtárgyvédelmi 
beavatkozás 

 

 

Czakó Ferenc, 
Vajda Tamás, 
Bodor Gábor 

Folyamatos, ill. 
alkalomhoz 
kapcsolódó 

 

 2016. tény 2017. terv 

Megelőző állományvédelemre (tisztításra, 
konzerválásra) szoruló összes műtárgy száma 

Összesen: 
100450 

 
TTO: 150 
RO: 20.000 
ÚLGY: 80.000 
NO: 0 
Képző: 300 

 

Összesen: 
29000 

 
TTO: 8500 
RO: 20.000  
ÚLGY: - 
NO: 0 
Képző: 500 

 
Aktív állományvédelmi kezelésre (restaurálásra) 
szoruló összes műtárgy száma 

Összesen:  
24514 
 
KO: 66 
NO: 0 
RO: 5000 
TTO: 0 
ÚLGY: 19448  
 
 
 

Összesen: 
24528 
 

KO: 80 
NO: 0 
RO: 5000 
TTO: 0 
ÚLGY: 19448 
 

Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont 
összes műtárgy száma 

Összesen:  
3213 
 
KO (művtört: 182, 

Összesen: 
2500 
 

KO: 500 
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ipar: 477) 
NO: 0 
RO: 500 
TTO: 1500 sz.kat. 
ÚLGY: 554 
 

NO: 0 
RO: 500 
TTO: 1000 sz.kat.  
ÚLGY: 500 
 

Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe 
vont összes műtárgy száma 

Összesen:  
38978 
 
KO (képző: 45, ipar: 
10) 
NO: 0 
RO: 38923  
TTO: 0  
ÚLGY: -  
 

Összesen: 
3102 

 
KO: 80 
NO: 0 
RO: 3020 Ú 
ÚLGY: 2 
TTO: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Pályázati tevékenység  
 

 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg 
(Ft-ban) 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

Nemzeti Tehetségprogram 1.700.000 1.000.000 Varga Ágnes 

2017-re áthúzódó: 35.000.000 8.900.000 JPM/ Gál Éva 
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Kubinyi Ágoston Program 

Mecseki Bányászati Kiállítások felújítása 
I-II. ütemek 

Pályázó Pécs Város Önkormányzata 

Projekt koordináló: Pécsi 
Városfejlesztési Zrt. 

Megvalósító: JPM 

 (I. ütem) muzeológiai szakmai 
koordinátor 

PVF Zrt./ Óvári József 
projekt koordinátor 

 

2017-re áthúzódó: 

Járásszékhelyi múzeumok 

 szakmai támogatása 

2.000.000 1.400.000 Pásztor Andrea 

NKA Képzőművészeti Kollégium 

Időszakos kiállítások megvalósítása 
(áthúzódó 2016-ról) 

3.500.000 2.000.000 Sárkány József 

NKA Képzőművészeti Kollégium 

Műtárgyvásárlás (áthúzódó 2016-ról) 

25.000.000  25.000.000  Sárkány József 

NKA Iparművészeti Kollégium 

Gádor István kiállítás (áthúzódó 2016-
ról) 

4.500.000  2.000.000  Sárkány József 

Korszakokon átívelő történelem Cella 
Trichora épületek Sopianae északi 
temetőjében - NKA pályázat - időszaki 
kiállítás 

1.200.000 800.000 Tóth Zsolt 

 

Széchenyi 2020 programhoz kapcsolódó 
pályázatok megnevezése (EFOP, TOP, 
stb.) 

Pályázott összeg Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 
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EFOP 30.000.000 pályázás 
folyamatban 

Varga Ágnes 

Múzeumi élménytér a pécsi 
Tímárházban (EFOP-4.1.9-16) 

60.000.000 beadásra vár Pásztor Andrea 

2016-ban beadott: 

EFOP-3.3.2 Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért 

30.000.000 elbírálás 
folyamatban 

Pásztor Andrea, 
Somody-Vadvári Katalin, 
Pusztai Tünde, Varga 
Ágnes 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő 
pályázatok megnevezése 

Pályázott összeg Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

    

    

 

 

VII. Kommunikációs tevékenység 
 

Az intézmény 2017. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 

 A tárgyév kiemelt feladatának meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény küldetéséhez. 
  Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések  
  Arculatépítés tervezett lépései 
 A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések 
  A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések 
 Eredményességi mutatók meghatározása és évközi nyomon követése 

 
2017-ben szeretnénk 2016-hoz hasonlóan szép eredményeket elérni a sajtómegjelenések terén. 
Bízunk abba, hogy kiemelkedő kiállításaink promotálására lesz mód fizetett hirdetések vásárlásával 
is. Emellett idén is rendszeresen tájékoztatjuk a sajtót a legfrissebb híreinkről, eseményeinkről, 
kiállításmegnyióinkról, s az intézményt érintő meghatározó jelentőségű fejleményekről. Tovább 
erősítenénk a JPM közösségi médiában való jelenlétét, elősorban a Facebook-oldal 
rajongótáborának bővítésével. 2017-ben is kiváló eredményeket hozhatnak Pécs és Baranya megye 
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idegenforgalmi szolgáltatóival ápolt együttműködéseink. Folytatódik a Janus Pannonius Múzeum 
egyetemi kurzusa  (A kultúraközvetítés múzeumi színterei Pécsett c.), amelynek adminisztrációjában, 
valamint a hallgatókkal való kapcsolattartásban részt veszünk. Programszervezőként idén is 
közreműködünk a Múzeumok Éjszakája és a hagyományteremtő Múzeumi Majális 
eseménysorozatában. 
 

 

 2016. tény 2017. terv 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 130 150 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 148 150 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 

162 170 

E-sajtó  457 500 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték) 

1 20 

 

 

 

VIII. Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 
 

A Néprajzi Osztály épülete is felújításra szorulna, de a szűkös anyagi források idén ezt nem teszik 
lehetővé, kizárólag a legszükségesebb, biztonságos üzemeltetéssel összefüggő karbantartásokat 
tudjuk elvégezni. Éppen ezért lenne fontos, hogy ebből az ingatlanból ki tudjunk költözni. Bár jobb 
műszaki állapotban van, mégis ez vonatkozik az Új- és Legújabbkori Gyűjteményi Osztály épületére 
is. Ezek megoldására irányul a már említett ingatlanracionalizálási terv a Régészeti Múzeum 
épületének felújítására a fenntartó általi pályázat benyújtásával. Az Új- és Legújabbkori Gyűjteményi 
Osztály esetében a további feladatok megoldására kell koncentrálni: 

 a Király utcai Vasváry-ház kiállítóhelyen a műemléki festett, beázott mennyezet védelme 
(tetőjavítás), ill. a homlokzati szobrok védelme (megerősítés, balesetveszély elhárítás) 

 Káptalan u. 2. kiállítóhelyen a pinceszinten levő bányászati kiállítás gombás fertőzéstől való 
mentesítése 
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 Felsőmalom u. 9. sz. alatti múzeumépület – udvari fahíd teljes felújítása (balesetveszély 
elhárítása) 

 
A Pécs, Széchenyi tér 12. sz. épület tervezett felújítása miatt minden bizonnyal még 2017. évben ki 
kell költözni az épületből; meg kell teremteni a még ott elhelyezett régészeti leletanyag 
szállításának, elhelyezésének feltételeit. Biztosítani kell a restaurátor műhely működését, törekedni 
kell arra, hogy a munkahelyek (kutatóhelyek, műhelyek, raktárak) szétszórtsága megszűnjön. 
Számolni kell azzal, hogy a Pécs, Felsővámház u. 2. sz. épület korszerűsítése (pl. a vízellátás, fűtés 
kiépítése, biztonsági felszereltségének javítása, pl. megfelelően kiépített mechanikai védelem, 
szakaszolt riasztó-, füst- és tűzjelző rendszer) elkerülhetetlen. 
 
Ugyanakkor egyre súlyosbodó gondot okoz, hogy a Képző- és Iparművészeti Osztály épületeinek 
gépészete rohamosan amortizálódik, pl. a Papnövelde utcai épület és a Csontváry Múzeum klímája 
működésképtelen, ennek a felújítása a letéti szerződésben vállalt műtárgyvédelmi követelmények 
teljesítése érdekében is fontos. A párásítók javítása, folyamatos karbantartása műtárgyvédelmi okok 
miatt is kiemelten fontos feladat. A Modern Magyar Képtár és a Csontváry Múzeum komplex 
gépészeti állapotfelmérése, a szükséges felújítások elvégzése, folyamatos karbantartása 
halaszthatatlan feladat a műtárgyvédelmi követelmények biztosítása érdekében. A Képző- és 
Iparművészeti Osztály valamennyi kiállítóhelye az ott elhelyezett, milliárdos értékű és sérülékeny, 
érzékeny anyaga műtárgyvédelmi szempontból kiemelt figyelemre, gondosságra tart igényt. E hét 
épület (MMK, Zsolnay-, Vasarely -, Csontváry-, Martyn Múzeum, a Schaár Utca valamint a Múzeum 
Galéria) folyamatos felügyelete műszaki végzettségű munkatárs (gondnok) alkalmazását igényli.   
 
A Mecseki Bányászati Múzeum épületét megtámadta a rendkívül veszélyes és agresszívan terjedő 
ún. könnyező házigomba. A kiállítás föld alatti része emiatt 2015 ősze óta ideiglenesen zárva van. A 
gomba a szomszédos Vasarely Múzeumot is hamarosan veszélyezteti, mielőbbi kiirtása emiatt is 
gyors intézkedést kíván. A gombamentesítés várhatóan 2017-ben megtörténik. 
 
Felelős: gazdasági-műszaki vezetés, szakmai osztályok vezetői 
Határidő: folyamatos 
 



 

67 
 

JANUS 
PANNONIUS 
MÚZEUM 

 
 

 

IX. Intézményi (saját) bevételek megoszlása 
 

 2016. tény (eFt) 2017. terv (eFt) 

Jegybevétel 33.007 36.000 

Közművelődési programok 
bevétele 

686 200 

Múzeumpedagógiai programok 
bevétele 

2.067 1.500 

Kiadványok értékesítése, 
múzeumi bolt bevétele 

7.743 6.632 

Intézményi terek hasznosítása 397 300 

Régészetből származó bevétel 5.904 5.000 

Szponzoráció 0 0 

Egyéb 58.574 51.983 

Összesen: 108.378 101.615 

 
 

 


