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Intézményi stratégia
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős
Államtitkárság 2016. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi
fejlesztési programok szöveges bemutatása
Szakpolitikai cél 2016. évben


A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai
felemelkedésének érdekében

A Janus Pannonius Múzeum (JPM) az ország egyik legnagyobb gyűjteményével
rendelkező megyei hatókörű városi múzeuma. Pécsett, a kultúra városában
fejleszteni kell az intézmény tudományos, közművelődési, közösségformáló
szerepét, akárcsak a történelmi belváros hangulatát meghatározó jelenlétét.
A múzeum a sokszínű nemzeti örökségnek kutatója, őrzője és népszerűsítője,
nemcsak leltározója, de újraélesztője is. Erősítendő, hogy az itt őrzött információk
használhatóak legyenek a kultúra társadalmi szerepének erősítése, a nemzet és
tagjai felemelkedésének érdekében.
Pécs város és Baranya megye múltjának és jelenének fontos eleme a különböző
nemzetiségek békés együttélése. A JPM mindezt szem előtt tartva bemutatja ennek
a sokszínű városi és népi kultúrának az elemeit, különös tekintettel a magyar és nem
magyar népek (német, horvát, szerb, cigány stb.) egymásra hatására. Vizsgálja,
kutatja, megőrzi, feldolgozza és bemutatja az ember és ember, ember és tárgy,
ember és környezet közötti speciális párbeszédet, ezzel is hozzájárulva különleges
nemzeti kultúránk sajátos pécsi-baranyai építőköveinek összegyűjtéséhez. Ennek
szellemében rendezte meg 2015-ben a „Parajmos” – Roma holokauszt c.
egyedülálló állandó kiállítást, valamint végezte szaktanácsadói tevékenységét,
csatlakozva az országos, megyei, városi stb. kulturális eseményekhez,
évfordulókhoz, pl. A Szovjetunióba hurcoltak emlékéve rendezvényeihez. A
nemzeti/nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok népszerűségét és
résztvevőinek számát nagyban befolyásolja a JPM szakmai hitelessége és
elkötelezettsége. 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 Múzeum társadalmi felelősségvállalásának
erősítését
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A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a
társadalompolitikai célok elérése érdekében

A Janus Pannonius Múzeum tevékenységi köre öt területet ölel fel: képző- és
iparművészet, régészet, néprajz, természettudomány és várostörténet. Végzi a
gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatását, gyűjtését, őrzését,
szakszerű nyilvántartását, kezelését, állagmegóvását és védelmét, továbbá a
tudományos eredmények közzétételét. Mindezek kiállítások, kiadványok és más
formában történő bemutatók során valósulnak meg. Tizenhárom kiállítóhelyén
rendezett tárlataival és programjaival erősíti kulturális örökségünk megismerését.
A JPM infrastrukturális széttagoltsága azonban továbbra is nehezíti a kulturális
intézményrendszer hatékony szakmai-módszertani fejlesztését és gazdaságosság
szempontjából is hátrányos a működésére. (5 szakmai osztály öt különböző
telephelyen, további kilenc tagintézmény/kiállítás)
Szakmai-módszertani céljaink eléréséhez szükség lenne egy központi, reprezentatív
múzeumi épületre. Ennek kialakítása és működtetése ugyanakkor gazdasági
előnyökkel is járna mind az elavult épületek magas költségeinek kiváltásával, mind
pedig egy modern, jól működő ingatlan hatékonyabb kihasználásával. Jelenleg a
megfelelő épület megtalálása és birtokbavételi lehetőségeinek egyeztetése zajlik.
Előremutató egyeztetések, felújítási és racionalizálási tervek készültek már a
fenntartóval egyetértésben az évekkel ezelőtt – meghiúsult „norvég-pályázat” miatt,
amelynek következtében 2009-ben bezárt a régészeti kiállítás (Széchenyi tér 12.).
Az új elképzelés magában foglalja a főtéren elhelyezkedő ingatlan teljes felújítását
és funkcióváltását is. A turistákat mintegy „városkapuként” fogadó épületben
látogatóközpont és kávézó is helyet kapna, valamint az emeleten végre megnyílna a
régészeti kiállítás történeti és néprajzi elemekkel kiegészítve. A mintegy 1,5
milliárdos beruházás forrását egy EU-s TOP-pályázat biztosítaná, melyet a közeli
jövőben tervez beadni Pécs városa. Mindez természetesen nem oldja meg (váltja ki)
az említett gyűjtemények és a kiszolgáló helyiségek (irodák, raktárak, restaurátor
műhelyek, stb.) kialakítását és elhelyezését, melyről még egyeztetések folynak.
Noha az átfogó régészeti állandó kiállítás még nem látogatható, 2015-ben a Kubinyi
Ágoston program pályázati támogatásából sikerült megvalósítani és megnyitni a
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Sopianae – Baranya megye római kori leletei című tematikus kiállításunk első
ütemét, mely 2016 tavaszán válik majd teljessé.
A JPM Természettudományi Osztálya is új lehetőség előtt áll 2016-ban: új telephelye
lesz az idén megnyitni tervezett, felújított mecseki Állatkertben, ahol egy látványos,
izgalmas „kedvcsináló” tárlatot alakít majd ki.
A fentiekben leírtak is jelzik: komoly ingatlanátrendeződés előtt áll a JPM, mely
reményeink szerint hosszú távon ingatlanracionalizálást hoz magával. Mindez az
egységes intézményi munka tervezését, szervezését is megkönnyíti majd. Fontos
azonban, hogy mindennemű költözés előfeltétele a rendelkezésre álló másik
ingatlan.


A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése

A JPM a szomszédos és a távolabbi országok (Horvátország, Németország,
Franciaország, Ausztria, Románia, Szerbia stb.) múzeumaival való együttműködése,
illetve a határokon átnyúló tudományos kutatásokban való részvétele (Eszék,
Újvidék) eddig is központi szerepet töltött be az intézmény működésében. Ilyenek pl.
az Aix-en-Provance-i Vasarely Alapítvánnyal meglévő, több évtizedes szoros
kapcsolat, közös projektek a Brüsszelben, Zürichben és Porvoo-ban, 2016-ban
pedig az Aix, Avigon, Gordes városaiban lesz nagyszabású Vasarely-tárlat.
Ugyanekkor a Zsolnay-gyűjtemény Újvidéken és Edmontonban (Kanada), míg a
Csontváry-életmű Csíkszeredában népszerűsíti a magyar kultúrát.
A JPM nemzetközi régészeti kutatásokban is részt vesz, amelyek felölelik a déldunántúli római kori és ókeresztény emlékek felkutatását, valamint a
roncsolásmentes régészeti kutatások gyakorlati és módszertani kérdéseit. A
Múzeum sikeresen lezárta az Európai Bizottság által támogatott 5 éves Archeo
Landscapes Europe projektet, melynek feladata a non-invasive régészeti
módszerek (légi régészet, geofizikai mérések, légi lézerszkennelés, stb.)
alkalmazásának elősegítése és az eredmények bemutatása volt. A projekt
főpályázója a német Régészeti Intézet (DAI) volt, amelyhez 70-nél több európai
intézmény, köztük a JPM is csatlakozott mint társpályázó. Az ötéves munka
eredményeit egy kötet és számos cikk valamint egy saját kiállítás dolgozta fel, s egy
konferencia is körüljárta. A projekt folytatásában mindenképp partner a JPM.
A II. világháború után az egykori Szovjetunióba hurcolt civil/polgári lakosság
sorsával kapcsolatos „malenkij robotot” érintő további nemzetközi kutatások,
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kutatóutak ugyancsak több érintett országgal – köztük Németország, ErdélyRománia, Felvidék-Szlovákia, Kárpátalja-Ukrajna stb. – együtt folynak.
A JPM további külföldi együttműködéseiről, megjelenéseiről is tárgyalunk a Külföldi
Kulturális intézetekkel (Collegium Hungaricumok – Bécs, Berlin, Párizs, Róma,
Stuttgart).
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2. Az intézmény szakmai stratégiájának 2016. évi kiemelt céljai és ezek
megvalósítását szolgáló intézkedések
A fenti pontban részletezettek szerint az intézmény nagy részét érintő feladatokat és
változásokat hoz majd a Régészeti Osztály (Széchenyi tér 12.) alatti épületének
teljes felújítása és új funkcióval történő megtöltése. A „városkapuként”
meghatározható új egység kialakítása a tervek szerint 1,5 milliárd forintos pályázati
összegből 2016 második felében indul majd el.
A „Mecsek Ökoturisztikai Élménypark – a Pécsi Állatkert funkcióbővítő fejlesztése”
DDOP-s pályázat támogatásával lehetővé vált, hogy a JPM természettudományi
kiállításának egy része a megújuló Állatkert látogatóközpontjában kapjon helyet.
Ezzel kapcsolatban folyamatosak voltak az egyeztetések, a beruházás
megvalósítása halasztást kapott 2016-ra.

Szervezeti kérdések
2015. tény

2016. terv

76

76

7

8

41

43

24

25

Engedélyezett
összlétszám (fő, töredék is
lehet)
Ebből magasabb vezető
vagy vezető (fő, töredék is
lehet)
Ebből szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak (fő,
töredék is lehet)
Ebből nem szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő, töredék is lehet)
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a)

2016. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások,
alapdokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy
szervezeti és működési szabályzat módosításának szükségessége,
indokai stb. módosításai, stb.

2015 decemberében sikeres pályázaton Dr. Csornay Boldizsár nyerte el a JPM
múzeumigazgatói címét, amit 2016. február 01-től 2021. január 31-éig tölt be.
A 2014. július 01-től érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint: „A
gazdasági-műszaki vezető feladatköre, hatásköre a működtetés és üzemeltetés,
gazdálkodással kapcsolatos ügyvitel, gyakorolja a munkáltatói jogkört a külön
jogszabályokban meghatározott terjedelemben: közvetlen utasítási joggal rendelkezik
– múzeumszakmai kérdésekben a mb. igazgatóval egyeztetve – az intézmény
valamennyi szervezeti egysége, vezetője és beosztott munkatársa irányában.” Mivel
a gazdasági-műszaki vezetői státusz 2016 januárjában megszűnt, 2016
februárjában viszont a Pécs Városa betöltötte a JPM igazgatói pozícióját, már csak
emiatt is feltétlenül szükségessé vált az SZMSZ módosítása. Erre a fenntartó
önkormányzattal megegyezésben 2016 márciusában kerülhet legkorábban sor azt
követően, hogy az Alapító okirat is módosult.
A 68/2013 NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok
(stb.) és Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének 367/2015 (11. 19.) sz.
határozata értelmében a JPM 2016. január 01-től a Pécs Városi Költségvetési
Központi Elszámoló Szervezettel (Elszámolóház) kötött munkamegosztási
megállapodás alapján működik tovább. Mindennek következtében 4 gazdasági
státusz került át az Elszámolóházhoz, ezzel együtt megszűnt a gazdasági-műszaki
vezető státusz is. A törvényi előírásoknak megfelelően sor kerül ezzel kapcsolatban
az intézmény Alapító okiratának módosítására is, mely rögzíti, hogy a JPM
továbbra is önállóan gazdálkodó szervezet, gazdasági feladatait az Elszámolóházzal
kötött munkamegosztási megállapodás szerint végzi.
Az intézményi kollektív szerződés
véglegesítésére 2016-ban kerül sor.

átdolgozása

is

megkezdődött,

ennek

Fontos törekvése továbbra is a Janus Pannonius Múzeumnak, hogy gazdálkodását
fegyelmezetten kézben tartsa: a 185,8 milliós állami támogatást 41 millióval
egészíti ki a fenntartó, ám a többletfeladatok is jelentősek lesznek (Bányászati
Múzeum gombamentesítése, a 2014. évi szabálytalan jegyeladásokat sújtó NAVbüntetés, ingatlanok felújítása, stb.). A bérek, illetve járulékok költsége meghaladja a
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200 millió Ft-ot, így a bevételek növelése, de legalább szinten tartása rendkívül
fontos: a jegybevételen túl régészeti szakfelügyeletekkel, sikeres pályázatokkal, a
kintlévőségek behajtásával, személyi bérmegtakarítással (pl.: közfoglalkoztatottak
fogadása stb.) igyekszünk mérlegünket javítani. A költségek lehetőség szerinti
csökkentését szem előtt tartva törekszünk a racionális gazdálkodás
követelményeinek megfelelni.
Felelős: igazgatóság
Határidő: folyamatos
b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és
az általuk elvégezni tervezett tevékenységük
A fenntartó Pécs Megyei Jogú Város költségvetési rendelete a múzeum számára 76
fő közalkalmazott határozatlan időre szóló foglalkoztatásának finanszírozását teszi
lehetővé. Ez az engedélyezett létszámkeret az alapfeladatok ellátására rendkívül
szűkösen elegendő.
A Pécsett földrajzilag elszórt épületekben elhelyezkedő múzeumi kiállítóhelyek nyitva
tartása hétvégeken, nemzeti ünnepeken is alapvető követelmény. Az állandó
közalkalmazotti
létszámban
foglalkoztatottak
fizetett
szabadságának,
keresőképtelenségének pótlása az engedélyezett létszámkereten belül nem oldható
meg a folyamatos működés, nyitva tartás követelményeit is teljesítve. Az év közben
bejelentett – nem prognosztizálható – fluktuáció következtében létrejövő átmeneti
hiány is nehézségeket okozhat a nyitva tartás biztosításában. A természetes
átrendeződés folytán más piaci ágazatokba távozók létszámvesztesége is jelentős.

Összességében a közgyűjteménynek a merev illetmény-keretezés, cafeteriaminimum, természetbeni juttatások teljes hiánya stb. következtében rendkívül
gyenge a munkaerő megtartási képessége.
A létszámkorlát bővítésére az adott 2016. évi költségvetésen belül lehetőség
jelenleg nem látszik.
A munkaerőgondok megoldása érdekében rendszeresen folyamodunk támogatásért
a Belügyminisztérium által a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatalának Foglalkoztatási Osztályához, a “hosszabb idejű közfoglalkoztatás
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támogatás“ néven futó finanszírozás elnyeréséért; 2016-ban is a teljes naptári évre
kértük a hatósági szerződés megkötését.
Az idei év elején is jelentős a JPM közfoglalkoztatottainak száma, akiket elsősorban
teremőrként alkalmaz az intézmény. Ennek finanszírozása azonban határozott idejű,
ami kora tavasszal lejár. A következő időszak folyamatos közfoglalkoztatásának
finanszírozására, konkrétan 25 regisztrált álláskereső közfoglalkoztatására pályázik
az intézmény.
A fentieken túl új együttműködési megállapodást kötött az intézmény a Magyar
Nemzeti
Múzeummal
magasan
képzett
álláskeresők
kulturális
közfoglalkoztatásra irányulóan. A múzeumigazgató szerződéses kötelezettségként
vállalta, hogy infrastruktúrát biztosít a Magyar Nemzeti Múzeum Dél- és Nyugatdunántúli kulturális közfoglalkoztatási koordinátorának a pécsi központi
múzeumigazgatósági épületben.
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Szakmai mutatók
I. Szolgáltatási feladatok
1. Közönségkapcsolatok:
Az intézmény 2016. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása
A JPM folytatja a 2014-15-ös tanévben elindított, a pécsi közoktatási
intézményeknek szóló bérletakcióját: az évi 50 000 forintért megváltott bérlettel az
adott intézmény minden osztálya évente egy alkalommal egy állandó kiállítást
tekinthet meg. Eddig 17 intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez.
Márciusban a megye több mint 200 általános és középiskolai igazgatóját és
történelemtanárát látjuk vendégül a Múzeumban. A fél napos szervezett út
keretében tárlatvezetéssel ismerhetik meg az új Sopianae-kiállítást, a Modern
Magyar Képtár és a Zsolnay Múzeum páratlan gyűjteményét, s ízelítőt kapnak
múzeumpedagógiai foglalkozásainkból is.
A kibővült számú állandó és új időszaki kiállításhoz kapcsolódóan a
múzeumpedagógiai programok, a szakvezetések, rendezvények, különböző
célközönségnek – pl. hátrányos helyzetűeknek stb. – szóló programok
megvalósítását kiemelt feladatként kezeli a JPM.
A Pécsi Tudományegyetemmel több közös projekt is megvalósult, 2016-ban is lesz
közös munka: „Jó gyakorlat” címmel különböző projektek bemutatása a cél. Az
együttműködés másik kiemelkedően eredménye a 2015/2016-os tanévben kísérleti
jelleggel meghirdetett, „A kultúraközvetítés múzeumi színterei Pécsett” című kreditált
- azaz kreditet érő - egyetemi JPM-kurzus, amely az első szemeszterben 33, a
másodikban pedig már 150 hallgatóval indult el.
Továbbra is folytatjuk a szaktanácsadói tevékenységet, valamint csatlakozunk az
országos, megyei, városi stb. kulturális eseményekhez, évfordulókhoz, ilyen pl. A
Szovjetunióba hurcoltak emlékéve 1945-2015 (2017-ig). Ez, valamint a Parajmos
– Roma holokauszt új kiállítás külön kiemelt hangsúlyt kapott a programokban. A
nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok szervezése kapcsán a PTE-vel
közös múzeumpedagógiai programot dolgoz ki a JPM Város- és Vidéktörténeti
Osztálya.
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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 elérhetőségének könnyítése továbbra is folyamatos feladat.
2016-ban is számítunk az önkéntesek munkájára, mind a belső szakmai munkában
(nyugdíjasaink), mind a programok megvalósításában (civil szervezetek, pl. TKM
Egyesület).
Felelős: osztályvezetők, marketing-közönségkapcsolat
Határidő: folyamatos
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Közművelődési rendezvények és
a rendezvények résztvevőinek
száma (db | fő)
A hátrányos helyzetűeket
(kiemelten a romákat), valamint a
fogyatékkal élőket célzó, a
társadalmi együttélést és
a felzárkózást elősegítő programok
és a programok résztvevőinek
száma (db | fő)
Nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programok és a programok
résztvevőinek száma (db | fő)

Ismeretterjesztő előadások és
a résztvevők száma (db | fő)

Ismeretterjesztő kiadványok
száma, példányszáma és
a hasznosított példányok száma
(db | db)

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

2015. tény

2016. terv

Összesen:
265/6909
Termtud: 20/1326
Népr.: 78/2124
Tört.: 62/ 2080
Régészet:105/1379
Összesen: 16/285
Termtud: 2/22
Népr.: 2/37
Tört.: 7/124
Régészet: 5/102

Összesen: 225/5900
Termtud: 20/1500
Népr.: 80/2200
Tört.: 25/1000
Régészet: 100/1200

Összesen: 6/328
Termtud: 0
Népr.: 4/126
Tört.: 2/202
Képző: 0
Összesen:
82/2594
Termtud: 24/720
Népr.:10/752
Tört.: 10/352
Képző.: 25/500
Régészet: 13/270
Összesen:
4/1350/300
Termtud: 0
Népr.: 1/350
Művt.: 3/1000/300
Összesen:
75/2293
Termtud: 30/90
22/153
Tört.: 3/550
Művt.: 20/1500
-

Összesen: 5/150
Termtud: 0
Képző: 6/150
-

Összesen:
13/320
Termtud: 2/50
Képző.: 2/50
Tört.: 4/120
Régészet: 5/100

Összesen:
86/2650
Termtud: 30/900
Népr.: 10/750
Tört.: 6/200
Képző: 25/500
Régészet: 15/300
Összesen:
7/1500/12000
Népr.: 1/500
Tört.: 1
Művt.: 5/1500/1200
Összesen:
265/2120
Termtud: 25/70
20/150
2/300
Művt.: 20/1600
-

2015. tény
402 000 Ft

Közművelődési programok bevétele

2016. terv
205 000 Ft

2. Köznevelési hasznosítás:
Az intézmény 2016. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása

7621 Pécs, Káptalan u. 5.
7601 PF.: 158
T 00 36 (72) 514-040
jpm@jpm.hu

12

JANUS
PANNONIUS
MÚZEUM

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 minden kiállítás mellé múzeumi
foglalkozásokat tenni, bemutatni a kulisszák mögötti múzeumi tevékenységet és
egyes esetekben a raktárakban őrzött gyűjtemények egy részét.


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, 2016ban 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

Természettudományi Osztály
A hatlábúak titkai – játékos ismerkedés a rovarokkal (általános iskola 3-6. évfolyam
számára)
Baranyai tájakon (nagycsoportosok, 1-3. évfolyamosok számára)
E foglalkozáson hazánk vadon élő állataival ismerkedünk. Kiderül, mi a különbség
az őz és a szarvas között, hol él a fekete gólya, miről kapta nevét a tövisszúró
gébics.
Tengerek ékszerei – a korallzátonyok élővilága (általános iskola 4-7. évfolyam
számára)
A játékos foglalkozáson megismerkedhetünk a meleg tengerek ékszer szépségű
puhatestűivel, kézbe vehető a tengeri sün, korallok, kagylók, csigák.
Foglalkozások a Madarak Égen földön c. kiállításhoz – „Jómadarak” Játékos
foglalkozás, melynek keretében a gyűjtemény egyes madárfajainak bemutatását
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vetített képekkel, filmrészletekkel egészítjük ki. Rejtvényes és csoportos feladatok
várnak a jelentkezőkre – költöző és állandó madarainkról, madárvédelemről.
Korosztály: 3-6. évfolyamosoknak.
„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. Korosztály: nagycsoportos óvodásoknak, 1-2.
évfolyamos iskolásoknak.
Madár-mitológia – Természet és kultúrtörténet, madártan és művészet
összefüggései dióhéjban – ókori mitológiai történetek, alsósoknál a népmesék
alapján. Vetítéses előadást követően rejtvényes és rajzos feladatok segítségével
ismerkedhetnek a gyerekek a madarak jelentőségével a különböző népek
hiedelemvilágában.
Korosztály: 4-7. évfolyamosoknak.
Múzeumpedagógiai programok a 2016-ban tervezett „Kövekbe rejtett múlt”
kiállításhoz:
a 11-12-es évfolyam számára: az evolúció biológiai órán megtanulható ismereteihez
kapcsolódunk, ezért a foglalkozás keretében a törzsfejlődés folyamatára
koncentrálva adunk feladatokat, és mindezt a Pécs környéki lelőhelyek kontextusába
helyezzük.
Ezen kívül olyan kooperatív tevékenységre építő foglalkozást is hirdetünk, ahol a
jelentkező osztályokat szakértői csoportokra bontjuk, és a csoport egyes tagjai
szereposztásnak megfelelően őslénykutatói, geológusi, régészi és újságírói
szerepben dolgoznak együtt egy feltáráson.
Általános iskolások számára:
A 7-8-os korosztály számára hirdetjük a „Határozzunk ősmaradványt!” című
foglalkozást, mivel az ő fajismeretük, rendszertani ismereteik már kellően alaposak
ahhoz, hogy segítséggel és útmutatással rendszerezni tudják a fajokat, és
felismerjék az alapvető szervezettani jellemzőket.
Néprajzi Osztály
„Tükröm tükröm….” – tárgyak a népmesék világában
„Ezerszínű Baranya” – hétköznapok és ünnepek a baranyai falvakban
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„A mocsárvilág ura és őslakója, a pákász” – gyűjtögetés, gazdálkodás az
Ormánságban
„Kincskereső kisködmön” – Móra Ferenc regényének tárgyi világa
„János vitéz” – néprajzi tárgyak Petőfi Sándor költészetében
„Full-bio” – ökológia és néprajz, termelési módszerek a paraszti világban
Város- és Vidéktörténeti Osztály
„Padlás” foglalkozások az óvodásoktól az egyetemista korosztályig
Pécs és Baranya története – A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozásaink
során
nemcsak
Pécs
és
Baranya
eseményés
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
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Tízórai a Képtárban – a Modern Magyar Képtár hagyományteremtő családi
délelőttje. Az eseményt havi rendszerességgel tervezzük megrendezni. Ezeken a
napokon a Modern Magyar Képtár kiállítására épülő, tematikus tárlatvezetésekkel,
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó
programokkal várjuk a családokat, akiket vendégül látunk egy bögre kakaóval és egy
szelet kaláccsal. Ezzel is otthonosabbá varázsolva a légkört, különösen a
gyermekek számára, hogy rendszeresen visszatérő vendégeink legyenek. A délelőtt
során minden alkalommal lehetőség nyílik kézműves tevékenységekre, rajzolásra,
festésre.
Alkoss Vasarelyvel! – A kiállítás megtekintése után Victor Vasarely kinetikus
kísérleteit, a tér-mozgás-idő illuzionisztikus ábrázolását megidéző krétarajz
programunkon 3D-s krétával alkotnak a gyerekek a hideg-meleg színek
megismerésével. Alkotómunka Vasarely által alkalmazott formák, színek alapján
sablonokkal, festékkel, geometrikus nyomdával.
Ajánlott korosztály: óvodások, általános iskola alsó tagozat.
A Csontváry Múzeumban igényelhető foglalkozások:
Napszínező- kiállítás felfedezése játékos feladatlapokkal, óriáskép festés a látott
szín-és formavilág leképezésével. Ajánlott korosztály: óvodások
Kalandozás egy naputazóval
Az állandó kiállítás felfedezése játékos feladatlapokkal. Város és természet – óriás
tájkép festés a látott szín- és szimbólumvilág leképezésével, megfigyelve miről
mesélnek az építészeti emlékek, hogyan befolyásolják a városok fejlődését a
természeti jelenségek. Ajánlott korosztály: általános iskola alsó, felső tagozat.
A Zsolnay kerámia kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások:
Alapítsunk gyárat! – a Zsolnay gyár története. A kiállításban vezetés, a gyár
történetének tükrében. Játék: egy képzeletbeli gyár alapítása ismereteink alapján.
Ajánlott korosztály: 12-18 évesek számára
Zsolnay építészeti kerámia
Ismerkedés a Zsolnay épületkerámiával az állandó kiállításban: mázas és mázatlan
kerámia díszítések a Monarchia területén, illetve a Pécs történelmi belvárosában tett
séta során (stílusok, épülettípusok, díszítések); Nick-udvar, Városháza, Zsolnay-kút,
Nemzeti Színház, Vasváry-ház, Postapalota, Zsolnay-szobor. Ajánlott korosztály:
12-18 évesek
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Régészeti Osztály
A 2015-ben megnyílt Sopianae – Baranya római kori leletei című állandó régészeti
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program: „Restauráljunk kerámiát!”;
„Határozzunk leleteket!”; „Védjük meg a lelőhelyeket!”. Továbbá folytatódnak korábbi
sikeres foglalkozásaink, mely 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.


Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés tervadatai

A Janus Pannonius Múzeum osztályai folyamatos kapcsolatban állnak a város és a
megye iskoláinak pedagógusaival, és 2016-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 2016-os esztendőben is bérletakciókkal várja az iskolákat.
A Természettudományi Osztályon új együttműködési megállapodás van készülőben
a helyi angol kéttannyelvű iskolával, további együttműködések várhatóak
tehetséggondozó pályázatokban, főként a nagyszámú hátrányos helyzetű gyermeket
oktató intézményekkel.
 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,
könyvtárvagy
gyűjteményrendezésében nyújtott segítség).
Felelős: osztályvezetők, múzeumpedagógusok, marketing-közönségkapcsolat
Határidő: folyamatos
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2015. tény
Összesen:
225/5261
Termtud: 65/1599
Népr.: 56/1968
Tört.: 24/290
Művt.:16/358
Régészet: 4/1046
Összesen: 31
Termtud: 15
Népr.: 0/0
Tört.:15
Művt.:1

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

A honlapon elérhető múzeumpedagógiai
foglalkozások száma (kiemelten
a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)
(db)
A tárgyévben kiadott múzeumpedagógiai
kiadványok száma, példányszáma és
a hasznosított példányok száma (db | db | db)

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

A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő
programok és a programok résztvevőinek száma
(db | fő)
Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési
intézményekkel kötött megállapodások száma a
tárgyévben, valamint összesen, illetve
az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok
és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma
(db | db | fő | óra)

Múzeumpedagógiai programok és közművelődési
tevékenység bevétele

Összesen: 8/120
Termtud: 8/120
Népr.: 0/0
-Művt.: 0
Összesen: 8/290
Termtud: 8/100
Népr.: 5/103
-Művt.:1/60
Régészet: 4/27
Összesen: 1/ 114
Termtud: 1/114
Népr.: 0/0
Tört.: 0
Régészet: nincs
adat
Összesen: 8/36/587
Valamennyi
osztályon

2015. tény
402 000 Ft

2016. terv
Összesen: 235/5400
Termtud: 75/1850
Népr.: 60/2000
Tört.: 25/300
Képzőműv: 20/500
Iparműv: 5/150
Régészet: 50/600
Összesen: 32
Termtud: 15
Népr.: 2
Tört.: 15
Művt.: 0
Összesen: 15/106
Termtud:12/6/6
Népr.: 2/100
-Régészet: 1
Összesen: 18/230
Termtud: 8/100
Népr.: 5/100
-Régészet: 5/30
Összesen: nincs adat
Termtud: 0
Népr.: 0/0
Összesen: 8/47/747
Valamennyi osztályon

2016. terv
347 000 Ft

3. Oktatási tevékenység:
Felsőoktatási intézményekkel tervezett együttműködés, különös tekintettel a
tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott
térségekben
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A Pécsi Tudományegyetem valamennyi karával régóta hatékony, jó kapcsolatot ápol
a JPM, ennek eredményeként a 2015. évben a „Kiemelt együttműködő partner”
diplomáját nyerte el. A 2015/2016-os tanévben kísérleti jelleggel meghirdetett
kreditált (a Campus Credit programban szereplő) egyetemi kurzusunk címe: „A
kultúraközvetítés múzeumi színterei Pécsett”.
Felelős: HR, igazgatóság
Határidő: folyamatos

Felsőoktatási tevékenységben
oktatóként résztvevő munkatársak
száma (fő)

Felnőttoktatásban oktatóként
résztvevő munkatársak száma (fő)

A múzeum által akkreditált képzések
és a képzések résztvevőinek száma
(db | fő)
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2015. tény

2016. terv

Összesen: 8

Összesen: 7

Termtud: 1
Népr.: 0
Tört.: 1
Művt.:1
Régészet: 5
Összesen: 0

Termtud: 1
Népr.: 0
Művt.: 1
Régészet: 5
Összesen: 0
Népr.: 0
-

Termtud: 0
Népr.: 0
Összesen: 0
-

Összesen: 0
-
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4. Hozzáférés:
A JPM honlapja át fog alakulni, a fenntartó egységesíteni kívánja kulturális
intézményeinek arculatát. Ennek előkészítése már megkezdődött. A JPM saját
honlapján és a Facebook-oldalán tárgyévben is rendszeres tudósításokat adunk a
múzeumi eseményekről. Ezen a felületen népszerűsítő vetélkedők, játékok is
letölthetők, amivel a figyelmet igyekeztünk fenntartani.
Felelős: informatikus, 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.
Felelős: könyvtári felelősök
Határidő: folyamatos
a) Kutatószolgálat tevékenységének tervezése

Feladat

Felelős

Határidő

Gyűjteményi anyag
értékeinek bemutatása
honlapon, közösségi
oldalakon, blogon
Kutatási témáink,
megjelent publikációink
bemutatása honlapon,
közösségi oldalakon,
blogon
A hozzánk érkező
kutatókat megfelelő
szaktanácsadásban
részesítjük és támogatjuk
munkájukat

Kisbenedek Tibor
(Természettudományi
Osztály)

2016. május

Dénes Andrea
(Természettudományi
Osztály)

2016. május

Burján István
(Néprajzi Osztály)

2016. dec. 31.
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A kutatószolgálatotgyűjteményi szakreferens
szolgálatot a két
főmuzeológus látja el a
bejövő kéréseknek,
igényeknek megfelelően
A hozzánk érkező
kutatókat megfelelő
szaktanácsadásban
részesítjük és támogatjuk
munkájukat
A hozzánk érkező
kutatókat megfelelő
szaktanácsadásban
részesítjük és támogatjuk
munkájukat

Gál Éva
Pásztor Andrea
(Várostörténeti
Osztály)

2016. dec. 31.

Sárkány József
(Képző- és
Iparművészeti
Osztály)

2016. dec. 31.

Nagy Erzsébet
(Régészeti Osztály)

2016. dec. 31.

b) Múzeumi könyvtár tevékenységének tervezése
Feladat

Felelős

Határidő

Nyilvántartás, gyarapítás

Kisbenedek Tibor
(Természettudományi
Osztály)
Burján István
(Néprajzi Osztály)

2016. április

Perencz Jánosné
(Várostörténeti
Osztály)
Sárkány József
(Képző- és
Iparművészeti
Osztály)

2016. dec. 31.

Nagy Erzsébet
(Régészeti Osztály)

2016. dec. 31.

A szakkönyv állomány
kutathatóságának
biztosítása, az állomány
gyarapítása
Az állomány
nyilvántartása folyamatos
A szakkönyv állomány
kutathatóságának
biztosítása, az állomány
gyarapítása (akár csere
vagy ajándékozás útján)
A szakkönyv állomány
kutathatóságának
biztosítása, az állomány
gyarapítása

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

2016. dec. 31.

2016. dec. 31.

2015. tény

2016. terv

Összesen:131/235
Termtud: 7/7
Népr.: 10/52
Tört.: 16/40
Iparműv: 25/36

Összesen:141/248
Termtud: 10/10
Népr.:15/60
Tört.:16/40
Iparműv: 25/36
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Múzeumi könyvtár
használóinak száma és
a múzeumi
könyvtárlátogatások
száma (fő | db)

Honlap-látogatások
száma

Képzőműv.: 40/48
Régészet: 33/52
Összesen: 68/132
Termtud: 6/6
Népr.: 42/96
-Művt.: 20/30

Képzőműv: 50/65
Régészet: 25/37
Összesen: 80/140
Termtud: 10/10
50/100
-Művt.: 20/30
-

Összesen:
200 514 látogató a
honlapon
2100 Facebook
múzeumi blog: 36000
látogatás

Összesen:
250 000 látogató a
honlapon
2400 Facebook
követő
múzeumi blog:
27 000 látogatás

Felelős: könyvtári felelősök
Határidő: folyamatos

5. Módszertani szolgáltatások:
2015. tény

2016. terv

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

Összesen:
169

Összesen: 281

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

Összesen: 35

Összesen: 27

a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely tervezése
MÓDSZERTANI MŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI MŰHELY
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Időpont

Helyszín, intézmény

1 2016. október

JPM
Természettudományi O.

2 2016 folyamán

JPM

3 2016 folyamán

JPM

4 2016. 01. 12.

Téma

Szervező,
működtető
neve, beosztása

Múzeumpedagógiai
Fórum tanítók
számára
Múzeumpedagógiai
tájékoztató
pedagógusoknak.
Az állandó kiállítások
helyzete és
lehetőségei.

Varga Ágnes
múzeumpedagógus

JPM/ 3 kiállítási helyszín

Széchenyi tér 12.
helyszínen új állandó
régészeti-néprajzitörténeti kiáll. tervezése,
módszertana a
munkában részt vevő
kollégákkal

szervező: Gál Éva,
Gábor Olivér
előadó: Dr.
Vásárhelyi Tamás
(külsős szakértő)

5 2016. 01. 12.

Felsőmalom u.9.
Várostörténeti Múzeum

szervező: Gál Éva,
Gábor Olivér
tréninget tartotta:
Dr. Vásárhelyi
Tamás

6 2016. 01. 28.

Felsőmalom u. 9.
Várostörténeti Múzeum

7 2016. tanévben

Király u. 19. ParajmosRoma holokauszt kiállítás

JPM
múzeumpedagógusok,
közművelődési
szakemberek,
muzeológusok
számára kiállításokkal
kapcsolatos
„érzékenyítő tréning”
pécsi Nyugdíjasok
Egyesületének
tagságával látogatói
szokások,
vélemények,
javaslatok felmérése
múzeumpedagógiai
lehetőségek a
kiállításbanpedagógusok számára

Burján István
osztályvezető
Pulszter Zsuzsanna
muzeológus

tartotta: Gál Éva

szervezi: Gál Éva

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 2016-ra tervezett helyszíni
bejárásait.
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A múzeum állományvédelmi felelőse helyszíni bejárása a megye területén lévő
muzeális intézményekbe legalább évente egyszer továbbra is fontos követelmény.
A személyi változások miatt 2016. március 01-től Bodor Gábor restaurátor
személyében új állományvédelmi felelőse van a Múzeumnak.
A törvényi előírások szerint végzi munkáját.
BEJÁRÁSOK

Alkalmak Időpont

1

március

1

április

1

május-június

1

június

1

július
augusztus

1

szeptemberoktóber
novemberdecember

1

Helyszín,
intézmény

Téma

A feladatot
elvégző neve,
beosztása

Pécsvárad, Ófalu,
Mecseknádasd
Zengővárkony és
környéke
Bóly, Mohács,
Kárász és környéke
Magyaregregy,
Boldogasszonyfa és
környéke
Siklós, Harkány és
környéke

Műtárgyvéd.
szaktanács
Műtárgyvéd.
szaktanács
Műtárgyvéd.
szaktanács
Műtárgyvéd.
szaktanács

Bodor Gábor

Műtárgyvéd.
szaktanács

Bodor Gábor

Ormánság

Műtárgyvéd.
szaktanács
Műtárgyvéd.
szaktanács

Bodor Gábor

Szigetvár és
környéke
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JANUS
PANNONIUS
MÚZEUM

II. Kiállítási tevékenység
2015. tény
-

-

-

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

Összesen:
20/41 182 hazai

Összesen:
31/35 000

2/4 0000 külföldi
Összesen:
4/2281 hazai

Vándorkiállítások száma és látogatószáma
hazai (db | fő)
külföldön megrendezett (db | fő)

3/160 000 külföldi
Összesen:
4/2000

-

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

-

Összes:
22/90 000

ebből

Befogadott kiállítások száma és látogatószáma
(db | fő)

-

2016. terv

Összes:
21/73 605

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

Összesen:
7/ 9120
Termtud
hazai 1/1219
Népr.: 1/1094
Tört.: 3/2531
Képző: 2/4276

Összesen:
5/23 300

Összesen:
5/3000
Történeti: 3/2000
Népr.: 2/ 1000

Összesen:

Összesen:
1/10 000 Régészet

Összesen:
1 Néprajz

Összesen:
bemutatott tárgyak
aránya a
műtárgyállományhoz
képest kb. 5%

Összesen:
bemutatott tárgyak
aránya a
műtárgyállományhoz
képest kb. 5%

Összesen:
5/1000/300

Összesen:
8/3000/2500

Összesen: 21

Összesen: 25

Termtud:
külföldi1/2500
Népr.: 2/800
Tört.:1/5000
Képző: 1/15 000

nincs adat

a) Az intézmény 2016. évi kiállítási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése
az intézmény küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához.
A JPM Természettudományi Osztályának állandó és időszakos kiállításain a helyi,
illetve Kárpát-medencei természeti értékeket szeretnénk bemutatni. Két jelentősebb
időszakos kiállítást tervezünk: a „Kőbe zárt múlt” időszakos kiállításunkban a
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Mecsek és környéke ősmaradványait mutatjuk be, míg a „Bányavirágok” kiállításon
a Nagybányai Múzeum gyűjteményeiből válogatunk. Megvalósításukhoz pályázati és
szponzori támogatást használunk fel. Időszakos kiállításaink vándoroltathatók is,
ezeket kiajánljuk.
A JPM Képző- és Iparművészeti Osztályának sajátos feladata a magyarországi és
a magyarprogresszív (képző)művészeti értékek, alkotások és életművek feltárása és
beillesztése azeurópai és a nemzetközi művészeti folyamatokba. E cél
megvalósítása érdekébenfokozatosan fejleszti és 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
gyűjteményünk 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. 2016-ban két jelentős
gyűjteményt is módunkban áll a szélesebb nagyközönség előtt is bemutatni. A
Csontváry Múzeum több képe is részt vett a 2016. január 31-ig tartó budapesti
kiállításon a Várkert Bazárban, ezek után pedig májustól augusztus közepéig a
Csíki Székely Múzeumban ismerkedhetnek a látogatók Csontváry művészetével.
A Zsolnay gyűjtemény hírét három tárlat is viszi majd: 2016. április 15 – május 29.
között a Vajdasági Múzeumban, 2016. június–augusztus között pedig a
balmazújvárosi Semsey-kastélyban, október 23-ától Edmontonban (Kanada)
vendégeskednek műtárgyaink.
Egyéb kiállítási tervek: Herendi Porceláneum kiállítása (2016. június 10 –
szeptember 4.), Bencsik István szobrászművész (2016. szeptember 16 – október
22. – SJ), Drozdik Orshi kiállítása (2016. október 28 – december 4. – SJ,
katalógus), Egry József művei a Laczkó Dezső Múzeumból (2016. október 14 –
február 28.)
A JPM Város- és Vidéktörténeti 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 2016-ban a következő kiállításokat tervezi bemutatni:
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60 évvel ezelőtt - Magyar Forradalom 1956 – pécsi emlékekre alapuló tárlat,
KeresztMetszet munkacímű kiállítás a JPM Zrínyiek korát felidézőmetszetgyűjteményéből, 125 éves a Mecsek Egyesület.
Pécs város és Baranya megye múltjának és jelenének fontos eleme a
különbözőnemzetiségek békés együttélése. A JPM Néprajzi Osztálya gyűjti,
feldolgozza ésbemutatja ennek a sokszínű városi és népi kultúrának az elemeit,
különös tekintettel amagyar és nem magyar népek (német, horvát, szerb, cigány)
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. Egyik fontos kiállítása lesz az évnek a Malenkij-robotról szóló
tárlat, mely a baranyai németség szovjet kényszermunkára való elhurcolását
dolgozza fel.
A JPM Régészeti Osztálya a 2000 éves Pécs és Baranya múltjának, régészeti
emlékeinek megismerését, megértését szolgálja. A Múzeum 1905-ben elfogadott
szabályrendelete szerint „a régészeti, numizmatikai és történelmi osztály célja Pécs
városának és Baranya vármegye múltjának, területi viszonyainak és műveltségi
állapotának megismerésére szolgáló tárgyak és irodalmi emlékek összegyűjtése,
szakszerű felállítása és megőrzése”.
A régészet szerepe egészen különleges egy olyan városban, melynek lakói az ókori
és
középkori virágzó települések maradványai között élik mindennapjaikat, s
melynek környezetében még az említetteknél is korábbi kultúrák emlékeivel
találkozhatunk.
2016-ban a Régészeti Osztály az ókori érméket állítja a középpontba a Nagyító
alatt a pénz –Érem és kincsleletek Baranya megyében címet viselő tárlatban
(2016. március 16 – május 31.), a tervek szerint pedig áprilisban megnyitja a
Sopianae – Baranya megyei római kori leletei című állandó kiállításának második
ütemét, ezzel teljessé téve a tárlatot.
A Régészeti Osztály programjai (I. félév):
2016. 04. 09., 16.30. – Gáti Csilla: Hogyan kereskedtek az őskorban?; Bronzkori
kincsleletek Baranya megyében
2016. 04. 23., 16.30. – Nagy Balázs: Római kori pénzrendszer; római kori
éremleletek Baranya megyében; középkori pénzrendszer; Árpád-kori éremleletek
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2016. 05. 07., 16.30. – Nagy Balázs: Hódoltság kori pénzrendszer; Hódoltság kori
éremleletek Baranya megyében
2016. május 14. –„Múzeumok Majálisa” keretében vezetések és múzeumpedagógiai
foglalkozások a „Sopianae” állandó régészeti kiállításban és a „Nagyító alatt a pénz”
c. kiállításban
2016. május 27–28. –„Régészet Napja” rendezvényei – „előadások és
terepgyakorlatok”, ill. „Vége – Elvertük a pénzünket” – a „Nagyító alatt a pénz”
időszaki kiállítás záró rendezvénye
2016. június 25. – „Múzeumok Éjszakája” – előadások és gyermekfoglalkozások a
Reneszánsz Kőtárban, vezetések a „Sopianae” állandó régészeti kiállításban
Felelős: osztályvezetők, muzeológusok
Határidő: folyamatos

b) Kiállítások:
Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
Mecsek Élővilága/ Villányihegység élővilága/ Árterek
élővilága/ Nemzeti parkjaink

Kiállítás címe
Baranya
népművészete/Ormánsági
házbelső

Kiállítás címe
Pécs története
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2015.
tény

2016. terv

5586

6000

2015.
tény

2016. terv

2733

3000

2015. tény

2016. terv

1476

2000
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Dr. Tompa Kálmán Emlékszoba
Pécsi szobrok a 17-18. századból
Vasváry-szalon Péchy Blanka
Emlékszoba
Parajmos-Roma holokauszt
Mecseki bányászati kiállítások

Kiállítás címe
MMK XX. századi állandó kiállítás
Csontváry Múzeum
Vasarely Múzeum
Martyn Ferenc
Zsolnay Múzeum
Schaár Erzsébet: Utca
Lantos Ferenc- Péchy BlankaVasváry szalon állandó kiállítások

1024

1000

726
9947

800
3300

2015. tény

2016.
terv

2559
9 883
17 940
182
16 078
2 979
1 020

5 000
20 000
20 000
3000
25 000
3 000
1 000

Kiállítás címe

2015. tény

2016. terv

Sopianae

4 205

4 500

Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe

2015.
tény

2016.
terv

Felelős

Madarak földön-égen 2015
(2016-ra áthúzódó)
Légy résen!

358

500

75

100

111 év-111 kesztyű
Gyarmathy Tihamér 2015.
október 2.- 2016. február
21. MMK, Múzeum Galéria

1024
534

500
1000

Kisbenedek T.
(TTO)
Pulszter
Zsuzsanna (NO)
Gál Éva (VO)
Várkonyi György
mv

Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe

2016. terv

Kövekbe rejtett múlt
Bányavirágok
Madarak Földön égen 2016
60 évvel ezelőtt …Magyar forradalom

1500
1500
1500
1000
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Kisbenedek T. (TTO)
Kisbenedek T. (TTO)
Kisbenedek T. (TTO)
Pásztor Andrea (VO)
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1956 –munkacímű kiállítás
KeresztMetszet munkacímű kiállítás a
JPM –Zrínyiek korát felidézőmetszetgyűjteményéből
125 éves a Mecsek Egyesület
Siklós, a modern magyar
kerámiaművészet bölcsője –
Symposion 1969, 1970
Herendi Porceláneum kiállítása
Bencsik István szobrászművész
Drozdik Orshi kiállítása
MMK új szerzeményei
Egry József művei a Laczkó Dezső
Múzeumból
Szepesi Freund Lajos
Nagy Sándor szobrászművész
Gádor Magda szobrászművész grafikái
Nagyító alatt a pénz

1500

Nagy Erzsébet, Gál
Éva (RO, VO)

1000
1000

Pásztor Andrea (VO)
Sárkány József (KIO)

5000
1000
1000
1000

Sárkány József (KIO)
Sárkány József (KIO)
Sárkány József (KIO)
Sárkány József, Nagy
András (KIO)
Sárkány József (KIO)

3000

Nagy András (KIO)
Sárkány József (KIO)
Sárkány József (KIO)

1000
1000
1000
1000

Tóth Zsolt (RO)

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

2015. tény

2016. terv

Felelős

A szépség és a reklám
Salvador Dali kiállítás

-

1 000
5 000

Lourdes-fotókiállítás
Oroszföldön meggyötörve
– Malenkij Robot 70

-

800
2 000

Pásztor Andrea
Gál Éva
Sárkány József
Burján I.
W. Müller Judit

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

Helyszín

2015.
tény

2016. terv

-

1 500

A természet ízei

Kaposvár

Kövekbe rejtett múlt

Zirc

1 500

Kövekbe rejtett múlt

Szekszárd

1 500

Csontváry művészete
Erdélyben
Zsolnay kiállítás

Csíki Múzeum,
Csíkszereda
Újvidék, Városi

45 000
30 000
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Dénes
Andrea
Kisbenedek
T.
Kisbenedek
T.
Sárkány
József
Dr. Kovács
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Zsolnay kiállítás
Vasarely 110

Múzeum
Balmazújváros,
Semsey-kastély
Aix-en-Provence,
Avignon, Gordes

15 000

Orsolya
Dr. Kovács
Orsolya

80 000

Sárkány
József

c) Látogatottság:
Mutatók

2015.
tény

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

2016.
terv

126 582
27 544

172 200
57 000

38 608
19 187
28 207
13 036

70 200
20 000
25 000
32 500

c. 10%

c.19%

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 és a Mecseki
Bányászati Múzeum, illetve
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minden hónap negyedik vasárnapján a JPM Martyn Múzeum és a Modern Magyar
Képtár tekinthető meg ingyenesen számukra.
Ezen kívül egyéb rendezvényeken is adtunk kedvezményes belépési lehetőséget,
pl.: Múzeumok éjszakája, 2015. június 20.
e) Nyitva tartás: 260 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.
A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét
elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő
eszközök

f)






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.








Látogatószám növelésének tervezett stratégiája

g)


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






j)

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 nyár folyamán a Káptalan utcai múzeumudvar vendéglátói célokra való
bérbeadása

Az akadálymentesítés helyzete
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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 2010től a MMK, a Múzeum Galéria és részben a Vasarely Múzeum is fogadni tudja a
mozgáskorlátozott látogatókat. Az EKF rekonstrukciónak köszönhetően 2010től 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- közönségkapcsolat
Határidő: folyamatos
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III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapodás
A gyűjteménygyarapodás tervezése szakáganként, a gyarapodás módjának és
lehetséges forrásának megjelölésével
Gyarapodás és arányainak tervezése


A műtárgygyarapítás költségvetési okokból biztonsággal 2016-ban sem
tervezhető, a megvalósulás a szakmai-muzeológiai szempontok alapján
beadott pályázatok eredményességétől függ.



Emellett elsősorban adományozással, kisebb vásárlással történő
gyarapodással számol az intézmény: egy-egy gyűjteményegységet kiegészítő
darabok felgyűjtése,



megelőző régészeti feltárás, régészeti szakfelügyeletből származó leletek
stb.

Felelős: szakmai osztályok,
Határidő: folyamatos
Feladat

Felelős

Határidő

botanikai és mikológiai
gyűjtések 200 – 300
begyűjtött példány után a
gyűjtemény 100-150 sz. kat.
Példánnyal gyarapszik
rovartani gyűjtések 200-300
begyűjtött példány után
várhatóan a gyűjtemény
100-150 preparátummal
gyarapszik
20 db gerinces állat
preparálására keresünk
pályázati forrást, sikeres
pályázás után 20 db
preparátummal gyarapodik
a gyűjtemény

Dénes A.
(TTO)

2016. november

Kisbenedek T.
(TTO)

2016. november

Pályázati kiírások figyelése,
lehetséges adományozók
felkutatása. (Mivel

Burján István
(NO)

Kisbendek T.
(TTO)
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költségvetési forrás nem áll
rendelkezésre.)
gyűjteményt kiegészítő,
illetve tervezett
kiállításokhoz tárgy,
dokumentum, archív
fotóanyag gyűjtése, pl.
családi, személyi hagyatéki
anyagokból
Pályázatok írása, műterem
látogatások, a felajánlások
értékelése

Gál Éva
(VO)

2016. dec. 31.

Pásztor Andrea
(VO)
Sárkány J.
Dr. Kovács Orsolya
(KIO)

folyamatos

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése
Alapvetően a műtárgyvásárlási pályázatok, ajándékozások függvénye a kiemelkedő
darabok megszerzésének lehetősége.
2015. tény
Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások
alapterületének várható nagysága (m2)
Az éves gyűjteményfejlesztési tervben
meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási
alkalmak száma
A régészeti és őslénytani feltárás nyomán
feldolgozandó állomány nagysága
összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató
A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány
nagysága
összesen (db)
tárgyévben (db)
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás
nyomán múzeumba került tárgyak száma (db,
vagy egyéb jellemző mutató)
A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak
száma (db)

A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak
száma (db)
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2016. terv

5 lelőhelyen
722 m2
Össz:
93, 46 lh, 519
nap

5 lelőhelyen
1000 m2
Össz.
103, 50 lh, 400
nap

Összesen: 1310
db
Termtud:174 db
Régészet:1136
egyedi
Összes:
5806/570
Termtud: 1200
sz.kat
Összesen:
Régészet:
1195 zsák
Összesen: 456
Történeti: 371
Néprajz: 6
Képző: 76
Iparm.: 3
Összesen:1
Képző: 1

Összesen: 1473
Termtud: 174
Régészet:1125 db
Összes:
5410/300
Termtud: 1500
szekrénykat.
Összes:
Nem tervezhető
Összes: 330
Történet:300
Néprajz: 10
Képző:20
Összesen:12
Képző: 7
Ipar 5
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Összesen: 120
Termtud: 120

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

Összesen: 700
Termtud: 200
Történet: 500

2. Nyilvántartás
a) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös
tekintettel a számítógépes nyilvántartásra
Feladat

Felelős

Határidő

herbáriumi lapok 30%ának Excel táblázatba
vitele
bogárrend 30%-ékénak
Excel táblázatba vitele

Dénes A.

2016. december

Kisbenedek T.

2016. december

A bekerült darabok
azonnali feldolgozása.
bányászati anyag, ill.
tárgyévben bekerülő
anyag nyilvántartásba
vétele
Leltározás,
műtárgykartonok

Burján István

2016. december
31.
2016. dec. 31.

2016-ban bekerülő anyag
folyamatos
nyilvántartásba vétele

Gál Éva
Pásztor Andrea
Osztályvezető,
muzeológusok
gyűjteménykezelő
Osztályvezető,
muzeológusok

folyamatos

folyamatos

Az intézményi nyilvántartás folyamatos karbantartása, illetve aktualizálása továbbra
is cél és feladat.
Felelős: szakmai osztályvezetők, muzeológusok
Határidő: folyamatos
b) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani
anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016.
évben előirányzott feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

174 db maradvány
meghatároztatása és
rendszertani elhelyezése

Kisbenedek T.

2016.
december
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c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült
mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2016. évben
előirányzott feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

mikro- és kalaposgombák
meghatározásához
szakértő és forrás
keresése 5000
szekrénykataszteri tétel
Tengeri csigagyűjtemény
feldolgoztatása és
rendszertani sorba
helyezése, 4500
szekrény kataszteri tétel
A tárgy évi revízió során
esetlegesen előkerülő
tárgyak feldolgozása

Dénes A.

2016.
december

Kisbenedek T.

2016.
december

Burján I.

2016.
december

fotógyűjtemény -leltározás
folytatása
numizmatikai gyűjtemény leltározás/
szekrénykataszter

Gál Éva

2016. 12. 31.

Pásztor Andrea

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

Felelős

Határidő

Tengeri csigagyűjtemény elhelyezése
végleges helyére
Fotótár, adattár
rendezése
Ipartört. gyűjt. rendezés,
rev.
bányászati gyűjt.
rendezés, rev., raktári
elhelyezés
Numizmatikai gyűjt.
rendezés, rev. raktári
elhelyezés

Kisbenedek T.

2016.
december

Burján I.

Folyamatos

Gál Éva

2016. 12. 31.

Pásztor Andrea
Pásztor Andrea
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e) Az intézmény revíziós tervének 2016. évi bemutatása és a végrehajtás
érdekében tervezett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a
legutolsó revízió időpontját is

Feladat

Felelős

Határidő

Ásvány, kőzet és
ősmaradvány
gyűjtemények
revíziójának befejezése
Textil- és
kerámiagyűjtemény
revíziója
I. Bolgár hadsereg
hadtört. anyagcsoport150 db
Kesztyűgyári gyűjt. -850
db
bányászat-500 db
numizmatika-500 db

Kisbenedek T

2016.
december

Burján I.

folyamatos

Gál Éva
Gál Éva
Pásztor Andrea
Pásztor Andrea

2016. 12. 31.

2015. tény

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

Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális
javak száma (tétel és db)

Tárgyévben szekrénykataszteri nyilvántartásba
vett kulturális javak száma (tétel)

Tárgyévben revízió alá vont kulturális javak
száma (tétel és db)
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2016. terv

Összesen: 754
Termtud: 250
Régészet: 41 tétel,
46 db
Történeti: 372
Néprajz: 6
Képző: 80

Összesen: 690
Termtud: 300
Régészet: 50
Történet:300
Néprajz:10
Képző: 30

Összesen: 1792
Termtud: 0
Régészet:1136 db
egyedi leltározott
tárgy
Történeti570
Néprajz: 6
Képző: 80

Összesen: 5640
Termtud:100
Régészet: 5000 db

Összesen: 18 845
Termtud: 18 845
tétel
Összesen: 18 721
Termt.: 1500
Régészet: 1874
doboz
Történeti: 4969
Néprajz: 158
Művtört/ Képző/

Összesen: 5500
Termtud: 5000 tétel
Történet:500
Összesen: 12 200
Termtud: 4500
Régészet: 1500 doboz
Történet: 2000
Néprajz: 200
Művtört/ Képző/ Iparm:
2000/1500/500

Történeti: 500
Néprajz:10
Képző: 30
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Iparműv:
5110/4800/310

A tárgyév végén feldolgozott
(szakleltárkönyvben, szekrénykataszteri
nyilvántartásban szereplő) teljes állomány száma
(tétel) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)

Termtud:
7759 db és 333
650 szek. kat. 82%
az egyedinek
feldolgozott
85%-a a szekr.kat.
állománynak
feldolgozott
Régészet: 70 %
Történeti: 153227/
90,4%
Népr: 35549/100%
Képző: 100

Termtud:
8000 db egyedi
340 000 szekr. kat.
84%-a az egyedi
összes állománynak
87%-a az összes
szek.kat. állománynak
Régészet:70%
Történeti:
154227/90,5%
Népr: 35559/100%
Képző:100%

3. Hozzáférés
Az intézmény 2016. évi digitalizálási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése
az intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához
2015. tény
A tárgyévben digitalizált kulturális javak
száma összesen (tétel/db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)

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

Adatbázisban kereshető kulturális

javak száma (db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)
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Összesen: 5915
Történeti: 2001
1,2 %
Néprajz: 51
Képző: 3863
Összesen: 372
696
Termtud: 417
0,001%
Néprajz: 698
Történeti:13 258
8%
Képző: 7873
60%
Régészet: 350
450
60 %
Összesen: 464
511
Termtud: 96.415
szekrénykat.
32,1%
Régészet:
350450

2016. terv
Összesen: 11710
Termtud:150
példány
Néprajz: 60
Régészet: 10 000
Történeti: 1500
0,6%
Összesen: 386 523
Termtud: 557
0,0016%
Néprajz. 758
Történeti: 14 758
8,6%
Műv.tört:
10 000/ 80%
Régészet: 360 450
60 %
Összesen: 491 788
Termtud:
101.415szekrénykat.
34%
Régészet:
360450
60 %
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Az adatbázis használóinak száma,
a használatok száma (fő | alkalom)

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

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

60 %
Történeti:9773
6,12
Képző:7873
60%

Történeti: 9923
6,14%
Képző:
20.000
80%

Összesen: 6/6

Összesen:29/40

Osztályonként
változó
Termtud: 467 db
0,001
Régészet: Az
adatbázis kutatók
számára
engedéllyel
hozzáférhető
Történeti: 1626
1%
Képző: 7873/60%

Osztályonként
változó
Termtud: 557 db
0,0016%
Régészet: Az
adatbázis kutatók
számára engedéllyel
hozzáférhető
Történeti: 1826
1,08%
Képző:
10.000/80%

-

-

A JPM tavaly 1 millió forintos pályázati összeget nyert el a digitalizálással
kapcsolatos eszközök beszerzésére. Ebből új, napjaink technikai kihívásainak
megfelelő fényképezőgépet és állványt vásárolt az intézmény, valamint a digitalizált
adatbázis tárolására alkalmas szervert indított el.
A digitalizálás mértéke, előrehaladottsága osztályonként változó. Az anyag
feldolgozása folyamatos, a meglévő állomány feltöltése ezekben a napokban
kezdődik el. Terveink szerint az új szerveren tárolt anyag részben - bizonyos
korlátozásokkal - külsősök, kutatók számára is elérhető lesz.
A tárgyi anyag digitalizálása és annak elérhetővé tétele előreláthatólag még sok évig
folyamatos feladatot ad az azzal foglalkozóknak.
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IV. Tudományos kutatás
a) A 2016. évi tudományos munka fő irányának szöveges meghatározása,
ennek illeszkedése az intézmény tudományos stratégiájához (célok,
feladatok, várható eredmények meghatározása)
A JPM 2016-ben is nagy hangsúlyt fektet a tudományos muzeológiai kutatásokra,
azok eredményeinek publikálására.
A Természettudományi Osztály tudományos munkájának fő iránya: Baranya
flórájának és faunájának feltárása, illetve a hagyományos gazdálkodás
természetvédelmi alkalmazásai.
Feladatok: a Mecsek déli területei és a Villányi-hegység kijelölt területeinek kutatása,
botanikai kutatások végzése a Villányi-hegységben
A Villányi-hegységben végzett botanikai kutatások várható eredménye: bizonyító
példányok elhelyezése a herbáriumban.
A Mecsekben végzett rovartani kutatások illetve az észak-afrikai gyűjtemény
feldolgozásának eredményeképpen lehetővé válik

a Dél-Dunántúlra vonatkozó Orthoptera-gyűjtemény bővítése, illetve az
adatok közlése

az észak-afrikai egyenesszárnyúak újabb adatainak publikálása

a hazai egyenesszárnyúak rovarkalauzának megjelentetése 2017-ben.
2016 további feladatai a Természettudományi Osztályon:

tájökológiai vizsgálatok, terepi orális- és levéltári anyagok gyűjtése
(Tájtörténet, tájhasználat-történet – Villányi-hegység)

etnobotanika: vadnövények egykori népi használata és mai használata
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A Néprajzi Osztály 2016-os 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
szöveg korpuszba illesztése az újabb eredmények publikálása, trendek és
tendenciák keresése és megfogalmazása
 A Szovjetunióba hurcoltak emlékéve 1945-2015 (2017-ig) kapcsán a
kényszermunkára hurcoltak és politikai foglyok történetének kutatása:
kiállítás, konferencia, kiadvány

A Város- és Vidéktörténeti Osztály tudományos munkájának fő iránya:


a JPM új, 3 szakterület anyagára építendő állandó kiállításának tervezése. Az
év elején megtartott módszertani műhely, „érzékenyítő tréning” tapasztalatait
is felhasználva az elkészített szakmai anyag pontosítása, részletes
kidolgozása, ezzel együtt a célközönség többrétű felmérése

Könyvkiadási tevékenység (Déri János-Gál Éva-Márfi Attila: Kesztyűkönyv c. kötet
szerkesztői, és egyéb szervezői, ill. pályázati munkáinak befejezése/Janus
Pannonius Múzeum Évkönyve 54. kötet szakmai, pályázati előkészítő munkái)
Publikációs tevékenység: JPM Évkönyvbe tervezett tanulmányok
(Gál Éva-Mendöl Zsuzsanna: Egy 19. századi hagyatéki leltár elemzése
Gál Éva et All.: Roma holokauszt – múzeumpedagógia – módszertan. Beszámoló a
Pécsi Tudományegyetem és a Janus Pannonius Múzeum közös munkájáról
Pásztor Andrea: A pécsi középkori egyetem és az Erzsébet Tudományegyetem
történeti összekapcsolása)
Szakmai tanácsadó munka, ill. részvétel a Pécs története c. monográfia sorozat
előkészítés alatt álló következő kötetének munkáiban (Gál Éva)
Szakreferencia szolgálat ellátása (Gál Éva, Pásztor Andrea)
Előadások (Gál Éva: A kesztyű kultúrtörténetéről, a pécsi kesztyűgyártás múltjáról,
ill. a múzeum ipartörténeti gyűjteményének bemutatása)
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A Képző- és Iparművészeti Osztály tudományos munkájának fő iránya:
A Vasarely Évhez és a franciaországi kiállítási katalógushoz készülő publikációhoz
kapcsolódóan 2016-ban folytatódik a Vasarely kutatás. Felelőse: Sárkány József
A következő kiállítás előkészítéséhez folytatódik a Siklósi Kerámia Alkotótelep
történetének a kutatása. (Felelőse: Sárkány József)
Folytatódik a baranyai/pécsi művészek munkásságának a kutatása, bemutatása
(Felelős: Nagy András)
A Régészeti Osztály tudományos munkájának fő iránya:
a roncsolásmentes régészeti kutatások és módszerek
régészeti kultúrák kapcsolatai és területeken átnyúló kapcsolatrendszerek vizsgálata
Pécs római kori településtörténetének, Sopianae környékén felelhető
villagazdaságok és falusias települések kutatása
avarkori és X-XI. századi temetők és települések kutatása
publikációs tevékenység
szakmai tanácsadó munka
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)
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, gyűjtésre, míg 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.
c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a
remittenda nagysága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra
vonatkozó intézkedési terv
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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
Felelős: kiadványos
Határidő: folyamatos
Eladások:
könyv: 356 db
képeslap: 1274
poszter, plakát: 240
egyéb (ólombulla, DVD, papírtáska, ceruza, zsírkréta, esernyő): 20 db
Raktáron (2015. december 31.):
elfekvő könyv: 1419 db
könyv: 13 242 db
képeslap: 27 903 db
poszter, plakát: 10 913 db
egyéb (ólombulla, DVD, papírtáska, ceruza, zsírkréta, esernyő): 346 db
2015-ben megjelent kötetek:
 A lágerek népe
 JPM Évkönyv 53. kötet
 Országos Kisplasztikai Quadriennále
 Geszler Mária katalógus
 Tüzet viszek
 Gyarmathy Tihamér – Bemérve a mérhetetlen
d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
Feladat

Felelős

Határidő

adatszolgáltatás

Dénes A. –

2016.
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kapcsolattartás
együttműködés
tudományos
kutatás
Kutatás,
adatgyűjtés
együttműködés
a Vasarely
Alapítvánnyal-

botanika
Kisbenedek
T. –
zoológia
Dénes A.
Burján I.
Burján I

december

Sárkány J.

folyamatos,
áthúzódó
folyamatos,
áthúzódó

Sárkány J.

2016.december
2016.december
2016.december

2015. tény

Kutatási témák száma

Hazai és nemzetközi kutatási programokban
történő részvételek és a résztvevők száma

A múzeum által megrendezett tudományos
konferenciák száma
Konferencián tartott előadások száma

A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és
idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi
nyelveket)
tudományos kiadványok száma (múzeumi
kiadványban és külső kiadványban egyaránt)
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2016. terv

Összesen: 18

Összesen: 21

Termtud: 4
Régészet: 4
Történeti: 6
Néprajz: 4
Képző: Összesen: 17/10
Termtud: 2
Régészet: 3/5
Történeti: 2/2
Néprajz: 10/3
Képző:-

Termtud: 4
Régészet: 4
Történeti: 6
Néprajz: 4
Képző: 3
Összesen: 13/8
Termtud: 2
Régészet: 3/5
Történeti:Néprajz: 5/3
Képző: 3

Összesen: 1

Összesen:1

Összesen: 35
Termtud: 5
Régészet: 24
Történeti: 2
Néprajz: 3
Képző: 1
Összesen: 9

Összesen: 18
Termtud: Régészet: 10
Történeti:2
Néprajz: 5
Képző: 1
Összesen: 10

Néprajz:1
Képző: 8

Történeti:1
Néprajz:1
Képző: 7
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A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és
idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi
nyelveket)
publikációk száma (múzeumi kiadványban és
külső kiadványban egyaránt)

Kiállítási forgatókönyvek száma
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Összesen: 47

Régészet:1
Összesen: 39

Termtud: 9
Régészet: 21
Történeti: 4
Néprajz: 6
Képző: 7
Összesen: 17

Termtud: 6
Régészet: 15
Történeti: 3
Néprajz: 8
Képző: 7
Összesen: 20

Termtud: 2
Régészet:1
Történeti:1
Néprajz:1
Képző: 12

Termtud: 1
Régészet:1
Történeti:1
Néprajz:1
Képző: 16

JANUS
PANNONIUS
MÚZEUM

V. Műtárgyvédelem
Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2016. évi feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

Kártevő mentesítéshez
pályázat írás
Kártevő mentesítéshez
pályázat írása
érem / numizmatikai
gyűjteménycsoport
szakmai rendezési
munkáival
párhuzamosan azok
átcsomagolása, jobb
tároló körülmények közé
helyezése
Ipartörténeti gyűjteményi
egységben műtárgyak
átcsomagolása

Kisbenedek T.

2016.
október
2016.
október
2016.dec.31.

Műtárgyraktárak és a
kiállítások folyamatos
szemléje, adatok
rögzítése,
mobil mérőműszerek
(páratartalom,
fényerősség-és UV mérő
eszközök beszerzése

Kisbenedek T.
Felelős
Pásztor Andrea
Gál Éva
Perencz Jánosné
és restaurátor
munkatárs
Pásztor Andrea
Gál Éva
Perencz Jánosné
és restaurátor
munkatárs
Czakó Ferenc,
Vajda Tamás,
Bodor Gábor

2016. dec.
31.

folyamatos

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2016. évi feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

gerinces preparátumok
tisztítása
rovargyűjtemény múzeum
bogárrágás nyomok
vizsgálata

Kisbenedek T.

2016.
félévente
2016. június

Metszetek tisztítása,
konzerválása, kiállításra
előkészítése (50 db)

restaurátor
munkatárs

2016. dec. 31.

Magyar forradalom 1956.

restaurátor

2016. dec. 31.

Kisbenedek T.
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c. kiállításhoz múzeumi, ill.
felgyűjtésre kerülő
anyagcsoport tisztítása,
konzerválása, kiállításra
előkészítése (250 db)

munkatárs

kereskedelem történeti
dokumentumok tisztítása
(200 db)

restaurátor
munkatárs

2016. dec. 31.

Műtárgykölcsönzésekhez
kapcsolódóan alkalmi
jelleggel, de szinte
folyamatosan
Állandó kiállítások
műtárgyainak folyamatos
ellenőrzése, a szükséges
tisztítások elvégzése
Időszakos kiállítási anyag
tisztítása, restaurálása, a
kiállítás installálása
A kijelölt raktári anyag
ellenőrzése, restaurálása

Czakó Ferenc
Vajda Tamás
Nagy András
Sárkány József
Czakó Ferenc
Vajda Tamás
Bodor Gábor

folyamatos

Czakó Ferenc
Vajda Tamás
Bodor Gábor
Czakó Ferenc
Vajda Tamás
Nagy András
Sárkány József
Vajda Tamás

folyamatos

Festmények
anyagvizsgálata
elvégzéséhez eszközök
beszerzése – nagy
teljesítményű
mikroszkópok
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Megelőző állományvédelemre
(tisztításra, konzerválásra)
szoruló összes műtárgy száma

Aktív állományvédelmi
kezelésre (restaurálásra)
szoruló összes műtárgy száma

Tárgyévben megelőző
állományvédelembe vont
összes műtárgy száma

2015. tény

2016. terv

Összesen: 111
838

Összesen: 110
098

Termtud: 330
Régészet: 20000
Történet.: 90758
Népr.: 150
Képző: 600

Termtud: 340
Régészet: 20000
Történet: 89158
Népr.: 0
Képző: 600

Összesen: 24
698

Összesen: 24
548

Termtud: 0
Régészet:5000
Történet:19448
Népr:150
Képző: 100
Összesen: 5
836

Termtud: 0
Régészet:5000
Történet:19448
Népr:0
Képző: 100
Összesen: 7 600

Termtud: 330

Tárgyévben aktív
állományvédelmi kezelésbe
vont összes műtárgy száma

Összesen: 1
566
Történeti:35
Régészet:1331
Képző: 102
Néprajz: 98
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Régészet:500
Történet: 2000
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VI. Pályázati tevékenység
Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg (Ft)

Elnyert összeg
(Ft)

Felelős

NKA
NKA Közgyűjtemények
Kollégiuma, JPM
Évkönyv 54. kötet
kiadására
2016-ra ÁTHÚZÓDÓ
03.31-ig: NKA
Könyvkiadás Koll./ Déri
János, Gál Éva, Márfi
Attila: Kesztyűkönyv c.
kiadvány
megjelentetésére
NKA Képzőművészeti
Koll
NKA Iparműv. Koll
NKA Múzeumi Koll

2 000 000
1 500 000

791 000

Kisbenedek T.
Gál Éva

1 100 000

600 000

Gál Éva

Sárkány J, Nagy
A
Dr. Kovács O
Sárkány, Nagy,
dr. Kovács

*
*
*

2016. évben Fenntartó tervez benyújtani pályázatot a Pécs, Széchenyi tér 12.
szám alatti múzeum épület teljes rekonstrukciójára / Látogatóközpont,
élményközpontú régészeti-néprajzi, történeti kiállítás megvalósítására,
amelynek szakmai munkáiban a múzeum egésze részt vesz. Emellett továbbra is
meghatározó eleme a szakmai munkának a jelenős pályázati tevékenység.
Felelős: igazgatóság, osztályvezetők,
Határidő folyamatos
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VII. Kommunikációs tevékenység
Az intézmény 2016. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása.
 A tárgyév kiemelt feladatának meghatározása, ennek illeszkedése az
intézmény küldetéséhez.
„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz.”(Vörösmarty Mihály)
A fenti idézet a JPM küldetésnyilatkozatának mottója, mely segít bennünket
programjaink és a hozzá kapcsolódó kommunikáció tudatosításában, valamint
megvalósításuk hatékonnyá tételében.
A 2016-os év kiemelkedő eseményei, országos szakmai találkozók – mint pl. a
mohácsi csata kutatása – a szervezetfejlesztés és az új kiállítások megrendezése a
kommunikáció legfontosabb csomópontja, mely ezúttal a múlt és az emlékezés
témakörére fókuszálva valósulnak meg
Az egyik legfontosabb esemény a Sopianae – Baranya megye római kori
leletei kiállítás utolsó ütemének átadása, s az oly régóta nélkülözött állandó
régészeti kiállításnak a köztudatba történő visszavezetése lesz. Az áprilisban
teljessé váló tárlatot a hagyományos PR és marketing aktivitáson (sajtótájékoztató,
sajtóbejárás, hírgenerálás, kísérő rendezvények szervezése és promotálás) túl. A
megye történelemtanárainak és iskolaigazgatóinak – több csoportban – 1-1 napos
bemutató túrát szervezünk, amellyel igyekszünk az iskolai oktatásban rejlő
páratlanul hasznos lehetőséget kihasználni.
Az év másik kiemelkedő eseménye az az országos eseménysorozat, mely a
malenkij robotra emlékeztet. Év végén nyíló, Oroszföldön… című kiállításunknak
a helyi és nemzeti-nemzetiségi identitás erősítése, a „malenkij robotra” és a GULAG
/GUPVI táboroknak a kollektív emlékezetbe történő beemelése is feladata és célja.
Mindehhez sajtó és reklámkommunikáció, nyomtatott anyagok (kiállításvezető
kiadvány,
szóróanyag,
leporelló,
plakát,
molinó)
mellett
változatos
múzeumpedagógiai és művészeti események és iskolákkal, partnerszervezetekkel
történő együttműködések társulnak majd.
Ugyancsak fontos esemény lesz a Pécs Megyei Jogú Várossal közösen szervezett
akció, mely az 1956-os forradalom 60. évfordulója kapcsán a pécsi polgárok
emlékeit igyekszik összegyűjteni és a beérkezett anyagot kiállításba szervezni.
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Az idei Vasarely Év több programot is generál a városban, melyeknek ötletgazdái,
résztvevői és megvalósítói is leszünk. Vasarely Múzeumunk több képpel is
hozzájárul az évforduló franciaországi megünnepléséhez, ezáltal is segítve értékeink
határon túli bemutatását.


Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések

Az új média egy részét – pl. közösségi hálók, akciók, kampányok – évek óta jó
eredménnyel használja a múzeum, mely több kiadványban QR-kódos megoldással
is jelen van. Tárgyalásban állunk egyes kiállításaink okostelefonos tárlatvezetését
megoldó szolgáltatókkal is, ám egyelőre ennek bevezetése pénzügyi akadályokba
ütközik. Évek óta sikeresen alkalmazzuk a direkt marketing eszközeit, s ez az idén
sem lesz másként. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk jelen lenni a múzeumi
életben szokatlan helyszíneken, szórakozóhelyeken, tömegrendezvényeken is.


Arculatépítés tervezett lépései, a honlap fejlesztése érdekében tervezett
lépések

A JPM arculata 1 éve újult meg, ebben nem tervezünk továbblépést. Más kérdés az
új arculati elemek megjelentetése a múzeum különböző felületein – pl. honlap,
egységes táblarendszer, stb. –, melynek megvalósításához keressük a forrásokat.
Ugyanebbe a körbe tartozik a honlap fejlesztése is.


A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések

A múzeum külső kapcsolati hálóját az eddig is meglévő turisztikai kapcsolatok és
együttműködések erősítésével és lehetőség szerinti bővítésével igyekszünk
erősíteni. A másik célcsoport az egyetemistáké: a 2015/2016-os tanévben kísérleti
jelleggel meghirdetett és már kreditrendszerbe bevont egyetemi kurzusunk („A
kultúraközvetítés múzeumi színterei Pécsett”) az első szemeszterben 33, a
másodikban pedig már 150 hallgatóval indult el.


Eredményességi mutatók meghatározása és évközi nyomon követése

A kommunikációs tevékenység mérése rendkívül bonyolult, gyakorlatilag máig nincs
elfogadott módszere sem a nemzetközi, sem pedig a magyar PR szakmában
„komplex, egyetemlegesen elfogadott, objektív sztenderdekkel még adós a szakma”
(PR Herald)
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Ennek alapját mindenképpen egyfajta mennyiségi számítás képezhetné, azaz a
megjelenések teljességének ismerete (majd elemzése) vázolná fel hitelesen a
hatékonysági mutatókat. Sajnos az alulfinanszírozott városi múzeumi szférában már
ez az alap kiindulás sem prezentálható, hiszen a profi sajtófigyelést az intézmény
nem tudja megfizetni. A kommunikációval foglalkozó munkatársak természetesen
igyekeznek számon tartani a megjelenéseket, ez azonban megfelelő eszközök híján
korántsem fedi le a teljességet, közel sem objektív mutató. A megfelelő
marketingkommunikáció amúgy is költségigényes terület, fizetett hirdetésre a JPM
esetében előfordul, hogy évekig nincs semmilyen forrás.
A JPM munkatársai ugyanakkor – erősen támaszkodva a helyi és országos sajtó
munkatársaival ápolt személyes jó kapcsolatra – a „készpénzkímélő” PR területén
kifejezetten jó megjelenési arányokat érnek el, nem beszélve a közösségi média
használatáról.
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
E-sajtó
Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték)
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2015. tény

2016. terv

78
118

80
120

127

130

514
22

600
10
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VIII. Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális
fejlesztései
A fenntartó „Mecsek Ökoturisztikai Élménypark – a Pécsi Állatkert funkcióbővítő
fejlesztése” DDOP benyújtott sikeres pályázata támogatásával lehetővé válik, hogy
feltehetőleg még a 2016. év folyamán a JPM Természettudományi kiállításának
egy része a megújuló Állatkert látogatóközpontjában kapjon helyet. Mindez a
látogatók számának növekedését a múzeumi közönségkapcsolati és a
múzeumpedagógiai tevékenység hatékonyságát segítheti elő. Az ezzel kapcsolatos
előkészületek folyamatban vannak.
A Pécs, Felsővámház u. 2. sz. alatti „új raktár” épülete valójában jelentős anyagi
ráfordítással tehető teljesen alkalmassá vagyon- és állományvédelmi
szempontoknak megfelelő régészeti gyűjteményi raktár kialakítására. Az épületben
meg kell oldani a megfelelő mechanikai védelem, szakaszolt riasztó-, füst- és
tűzjelző rendszer kiépítését, és meg kell teremteni az alapvető munkafeltételeket,
azaz a víz bevezetését, gáz bekötését, fűtés biztosítását.
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 a Város- és Vidéktörténeti Osztály épületére is. Ezek megoldására
irányul a már említett ingatlanracionalizálási terv a Régészeti Múzeum épületének
felújítására a fenntartó általi pályázat benyújtásával. A Város- és Vidéktörténeti
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
 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 2016. 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,
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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.
Felelős: gazdasági-műszaki vezetés, szakmai osztályok vezetői
Határidő: folyamatos
A Mecseki Bányászati Múzeum épületét megtámadta a rendkívül veszélyes és
agresszívan terjedő ún. könnyező házigomba. A kiállítás föld alatti része emiatt
tavaly ősz óta ideiglenesen zárva van. A gomba a szomszédos Vasarely Múzeumot
is hamarosan veszélyezteti, mielőbbi kiirtása emiatt is gyors intézkedést kíván. A
gombamentesítés várhatóan 2016-ban megtörténik.
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IX. Intézményi (saját) bevételek megoszlása
2015. tény (eFt)
Jegybevétel
Közművelődési és
múzeumpedagógiai programok
bevétele
Kiadványok értékesítése,
múzeumi bolt bevétele
Intézményi terek hasznosítása
Régészetből származó bevétel
Szponzoráció
Egyéb
Összesen:

2016. terv (eFt)

42 977
402

44 320
347

5 692

5 150

880
25 068
565 +
természetbeni juttatás
61 842
136 861

500
16 405
500 +
természetbeni juttatás
28 387
95 109
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