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MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM
TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV
2017.

INTÉZMÉNY NEVE: RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM
VEZETŐJE: DR. ÁBRAHÁM LEVENTE PHD

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

-

-

Látogatottság: Látogatottsági mutatók megtartása a kiállítási egységeinkben.
Gyűjteményrendezés, revízió és raktárhelyzet: Fontosnak tartjuk, hogy ez a munka
ütemezetten folytatódjon 2017-ben is.
Digitalizálás: Továbbra is kiemelten kezeljük a leltárkönyvek számítógépes adatrögzítését, valamint tárgyak és dokumentumok digitalizálásának folytatását.
Pályázatok készítése: : Helyzetünkből adódóan nagy gondot fordítunk arra, hogy
megragadjuk az infrastruktúra fejlesztését szolgáló pályázati lehetőségeket A 2017ben a néprajzi látványtár kialakításának második ütemére pályázunk. Elkezdődött a
Szentjakabi Bencés Apátság Romkert területén, fenntartónk által megvalósítandó
nagyberuházáshoz kapcsolódó pályázat kidolgozása. Ezenkívül több uniós pályázat
előkészítésében (EFOP pályázatok) veszünk részt.
Tudományos eredmények: Folytatjuk tudományos eredményeink közlését egy tanulmánykötet és régészeti témájú monográfia kiadását tervezzük.

Szervezeti kérdések
2016. tény
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)
* Ebből üres álláshely 1
** Ebből 1, 5 fő határozott idejű

47,55
2

25*

20,55**

2017. terv
49,55
2

26

21,55*

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 módosításra kerül az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, melynek
indoka a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség meghatározása.
b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk
elvégezni tervezett tevékenységek
Intézményünk 2017-ben továbbra is valamennyi közfoglalkoztatási lehetőséggel élni kíván (NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kulturális közfoglalkoztatás,
MANDA-jogutód, egyéb városi közfoglalkoztatási lehetőségek). A létszám a foglalkoztatási programok függvényében változik, 35-50 fő. Munkakörök: kiállításőr, intézményi takarító és kisegítő, udvaros, egyéb ügyintéző, egyéb műszaki foglalkozású, könyvtári állománykezelő, betanított állatpreparátor, portás, telepőr, digitalizálás, adatrögzítés, általános
irodai adminisztrátor, egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozásúak. Fontosnak tekintjük a rehabilitációs munkavállalók foglalkoztatását is.
A közfoglalkoztatás hatékonyan járul hozzá az intézmény működőképességének fenntartásához.
c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
Intézményünknél nem volt teljes körű és szabályos az elektronikus közzététel. A feltárt hiányosságokat pótoltuk. A közzététel azóta folyamatos.
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Szakmai mutatók
I.

Szolgáltatási feladatok
1.

Közönségkapcsolatok:

Az intézmény 2017. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása
Feladat
Saját programokkal csatlakozni a fenntartó
által generált városi rendezvényekhez
(Rippl-Rónai Fesztivál, Miénk a város)
Múzeumok Éjszakája megrendezése (valamennyi múzeumi egységben)
Ostrea peregrina – Élet a középkorban
(Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert)
Nárcisz Fesztivál (Rippl-Rónai Emlékház és
Látogatóközpont)
Desedai Piknik (Fekete István Látogatóközpont)
Múzeumi Esték előadássorozat havi megrendezése (Rippl-Rónai Múzeum központi
épület)
Múzeumi foglalkozások tartása (valamenynyi múzeumi egységben)

Desedai Panoráma előadássorozat (Fekete
István Látogatóközpont)
Kutatók Éjszakája (valamennyi múzeumi
egységben)
Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozatának megszervezése (valamennyi múzeumi egységben)
Compur Fotoklub és a múzeum közös estjeinek helyszín biztosítása
Fekete Hollók Rendje Egyesület és a múzeum közös estjeinek helyszín biztosítása és
szervezése
Somogy Megyei Népművészeti Egyesület
estjeinek helyszín biztosítása
Nyári napközi otthonos táborok rendezése

Felelős
Simonné Lechner
Judit, Őszi Zoltán

Határidő

Őszi Zoltán

2017. 06.24.
2017.09. 9-10.

Varga Máté
Simonné Lechner
Judit
Üst Norbert

2017. április
2017. június július

Őszi Zoltán

Folyamatos

Simonné Lechner
Judit, Őszi Zoltán,
Üst Norbert, Baki
Zsuzsanna, Török
Mária, Polotár Zoltán

Folyamatos

Üst Norbert
Simonné Lechner
Judit, Őszi Zoltán,
Üst Norbert, Baki
Zsuzsanna
Simonné Lechner
Judit, Őszi Zoltán

2017. 09. 21.

Őszi Zoltán

Folyamatos

Varga Máté

Folyamatos

Folyamatos

2017. októbernovember

Folyamatos
Simonné Lechner
Judit, Őszi Zoltán,
Üst Norbert, Baki
Zsuzsanna
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Folyamatos

2017. júliusjúnius

Három városi nyugdíjas szervezet számára
előadássorozat szervezése
Hóman Bálint Numizmatikai Nyáriegyetem
befogadása, szervezése

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)

Közművelődési programok bevétele (ezer
Ft)

2.

Simonné Lechner
Judit
Varga Máté

Folyamatos
2017. június 1618.

2016. tény

2017. terv

59 db
6.847 fő

20 db
8.000 fő

24 db
879 fő

20 db
800 fő

172 db
4.281 fő

190 db
4.500 fő

29 db
1.064 fő

35 db
1.300 fő

6 db
6.000 db
4. 000

4 db
3.250 db
2.000 db

3 fő 2.010 óra

3 fő 2.010 óra

2016. tény
698

2017. terv
150

Köznevelési hasznosítás:

Az intézmény 2017. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása
Feladat

Felelős
Borzavári Balázs,
Őszi Zoltán,
Üst Norbert
Őszi Zoltán, Simonné
Lechner Judit, Polotár
Zoltán, Üst Norbert,
Török Mária, Baki
Zsuzsanna

Meglévő múzeumi foglalkozások folyamatos kiajánlása, megvalósítása
Arra alkalmas időszaki kiállítások számára
múzeumi foglalkozás kidolgozása, megvalósítása.
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Határidő
Folyamatos

Kiállítások ütemezésében

Nyertes EFOP 3.2.3 pályázat esetén az ahhoz kapcsolódó múzeumi foglalkozások
megvalósítása
Cselekvő Közösségek központi pályázatához csatlakozó mintaprojekt kidolgozása,
megvalósítása
Új foglalkozás kidolgozása „A Tűz” témakörben
„Gyere velünk a múzeumba!” – A járás
településeihez kötődő kulturális örökség
hozzáférhetővé tételének és területi egyenlőtlenség felszámolásának támogatására
kiírt pályázat programjainak megvalósítása
A múzeumi foglalkozások bővítését lehetővé tévő pályázatok – kiemelten EU-s pályázatok – folyamatos figyelemmel kísérése,
azokra pályázatok megírása
A desedai múzeumpedagógia foglalkozások
kibővítése a középiskolás korosztály számára.

Simonné Lechner
Judit

Pályázat függvényében

Őszi Zoltán

MOKK ütemezésében

Polotár Zoltán

2017. 03. 31.

Őszi Zoltán

2017. 05. 31.

Simonné Lechner
Judit, Őszi Zoltán

Folyamatos

Baki Zsuzsanna, Üst
Norbert

Folyamatos

• A tárgyév kiemelt feladatainak meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény múzeumpedagógiai küldetéséhez.
1.
Nyertes EFOP 3.2.3 pályázat esetén annak elindítása, megszervezése, koordinálása.
2.
A múzeumi foglalkozások bővítését lehetővé tevő pályázatok – kiemelten EU-s
pályázatok – folyamatos figyelemmel kísérése, azokra pályázatok megírása.
3.
Nyitás a „szépkorúak”, nyugdíjasok irányába. A 2016-ban már kialakított kapcsolatok továbbfejlesztése, tartalommal megtöltése.
4.
A személyes kapcsolati lista (címlisták) bővítése a felnőttek, nyugdíjasok célközönségének irányába. Ez lehet az alapja az eredményes közművelődési programjainknak, melyek alkalmankénti kisszámú résztvevőjének legfőbb okát ezeknek a megszólítási kapcsolatoknak a hiányában véljük felfedezni.
• Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok
bemutatása.

Állandó régészeti kiállításhoz:
Legyünk mi is régészek!
Ajánlott korosztály: 8-14 év
A foglalkozás időtartama: 120 perc
Az általános iskolák 5. osztályos történelem oktatásához is jól használható foglalkozás, mely
alapvetően a régészet technikájával foglalkozik: terepbejárás, légi régészet, sírfoltok, földmunkák, eszközök. Alkalmazunk demonstrációs eszközöket, kísérleteket, játékos elemeket.

7

Miről mesélnek a csontok?
Ajánlott korosztály: 8-14 év
A foglalkozás időtartama: 60-90 perc
Vajon miképp mesélnek a csontok arról, hogy hogyan éltek, haltak, mit dolgoztak, mit ettek,
hogyan rágtak, milyen baleseteket szenvedtek a régi korok emberei? Erről mesélnek a múzeum szakemberei, sok-sok kézbe vehető valódi emberi vázmaradvánnyal. Választ kapunk arra
is, hogy mi az a mumifikálódás, és milyen eredményei vannak a múmiák tanulmányozásának.
Ez utóbbi témát állatmúmiák kézbe adásával színesítjük.
Restaurátor foglalkozás
Ajánlott korosztály: 8-14 év
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Mi történik a régészek által talált tárgyakkal az ásatás után? Hogyan is viselkednek a különféle anyagok a föld alá kerülve? A foglalkozáson eredeti régészeti tárgyak kerülnek vizsgálatra,
majd eredeti és másolati tárgyakon lehet kipróbálni a restaurálás bizonyos folyamatait.
Az arcrekonstrukcióról
Ajánlott korosztály: 8-14 év
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Vajon a koponya alakja, az izmok, inak tapadása, mérete hogyan határozza meg az emberi arc
kinézetét? A Kustár Ágnes antropológus segítségével összeállított program és demonstrációs
eszközök ezt a kutatási és alkotási folyamatot mutatják be. A foglalkozás végén a gyermekek
kicsinyített koponya és gyurma segítségével maguk is megpróbálkozhatnak az arcrekonstrukcióval.
Állandó természettudományi kiállításhoz:
Fülelj!
Ajánlott korosztály: 6-14 év
Időtartam: 60 perc
Nyávog-e a macskabagoly? Röfög-e a sündisznó? (Disznó-e a sündisznó?) Miért sír a mezei
nyúl? Ugat-e a róka, vagy csak viccel?
Ezeket és még sok más kérdést fogalmaz meg a foglalkozás, melyeket a gyerekek saját hallásuk, szemük, tapintásuk alapján válaszolhatnak meg. A program alapja a múzeum látványraktárának kézbe vehető, simogatható preparátumai és azok természetben gyűjtött hangjai, kiegészítve egy hangulatos, néhol vicces vetítéssel.
Baglyok, bagolyköpetek
Ajánlott korosztály: 8-18 év
Időtartam: 60 perc
A különleges kutatótermi-foglalkozáson a gyerekek a bagolyköpeteken keresztül ismerhetik
meg a ragadozók természetben betöltött szerepét, a baglyok életmódját, táplálékállataikat és a
múzeumi kutatómunka egy különleges szeletét.
Tollak, szőrmék, üvegszemek – bepillantás a preparátorok munkájába
Ajánlott korosztály: 6-14 év
Időtartam: 60 perc
A természettudományi kiállítás csodálatos diorámái láttán a gyermekekben sokszor felvetődik
a kérdés, hogy vajon hogyan is kerülnek az üvegek mögé az egykoron élt állatok és növények,
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hogyan is épül fel egy ilyen kiállítás? A foglalkozás ezt a kérdéskört járja körbe, sok-sok
kézbe vehető kész és félkész preparátummal.
A somogyi erdők, mezők világa
Ajánlott korosztály: 6-14 év
Időtartam: 60 perc
Az általános iskolák alsó és felső tagozatos környezet és biológia oktatását kiegészítő, interaktív előadás. Alapja a múzeum Természettudományi Kiállítása, annak különféle élőhelyek
alapján berendezett termei, diorámái. A foglalkozás során sok kézbe adható preparált állatot,
növényt tudunk biztosítani, kiegészítve speciális eszközökkel, tárgyakkal: lábnyomok, csontvázak, állathangok. Egyedi kérésre alakítható a foglalkozás, mely csatlakoztatható az éppen
tanultakhoz, vagy hazai vagy/és nemzetközi jeles környezetvédelmi napokhoz is.
Állandó néprajzi kiállításhoz:
Jelek, jelképek a népművészetben
Ajánlott korosztály: 8-14 év
Időtartam: 120 perc
A foglalkozás a népművészetben, a népi díszítőművészetben alkalmazott jeleken, jelképeken
keresztül dolgozza fel a múzeum néprajzi kiállítását. Az utazás egészen az őskortól indul, az
ősi embert befolyásoló, éltető jelektől kiindulva, a nomád ősök sztyeppei szimbólumait felidézve – és a ma jeleiben újra felfedezve – jutunk el a Kárpát-medence népi kultúrájában gazdagon jelen levő jelképrendszerekig. A foglalkozás végén mindenki megrajzolhatja saját
élet/világ fáját.
Pásztorvilág, betyárvilág
Ajánlott korosztály: 10-14 év
Időtartam: 90 perc
Somogy megyére, Somogyországra igen jellemző foglalkozási forma volt a nagytömegű, szabad állattartás, ebből adódóan jelentős társadalmi súlya volt az ezeket vigyázó pásztoroknak.
S talán nem véletlen az sem, megyénk jelentős szereppel bír a 19. századra oly jellemző betyárvilág virágzásában is. Foglalkozásunk ezt a témát járja körül. A végén helyet adunk a betyárvirtusnak is: a gyermekek pisztolytöltő versenyen mérhetik össze ügyességüket.
Törpe tanoda
Ajánlott korosztály: 3-10 év
Időtartam: 45 perc
Az Erdő Vándora kirándulásra hív minden óvodás és általános iskola alsó tagozatos gyerkőcöt, aki szeretné közelebbről megismerni erdeink jellemző állatait. Az alapvetően játékos,
mondókákkal, versekkel, énekkel színesített program segítségével a gyermekek megismerhetik Somogy megye jellemző állatait, növényeit, de bepillantást nyerhetnek a kiállítás kialakításának, felépítésének részleteibe is.
Apró világ nagy csodái
Ajánlott korosztály: 3-14 év
Időtartam: 60-90 perc
Interaktív foglalkozás a rovarok világának bemutatására, elfogadására, megszerettetésére. A
foglalkozás három, jól elkülöníthető korosztály (óvodások, kisiskolások és felsős általános
iskolások) igényei szerint variálhatóan valósítható meg. A programok közös jellemzője a sok
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állatpreparátum, kísérleti eszköz és a kiállítás aktív használata. Az iskolások foglalkozásai
rovarpreparátumok elkészítésével zárulnak.
Az állandó képző és iparművészeti kiállításainkhoz (Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény,
Rippl-Rónai Villa) kapcsolódó foglalkozások
Fessünk porfestékkel!
Ajánlott korosztály: 8-18 év
Időtartam: 90 perc
Az általános iskola felső tagozatos diákjait, illetve középiskolásokat szeretnénk Rippl-Rónai
József művészetének segítségével bevezetni a pasztellfestészet rejtelmeibe. A képalkotás során megismerkednek a tájképfestészet sajátosságaival, megtapasztalhatják a porfestékkel létrehozott bársonyos felületek, a pasztellszínek különleges árnyalatait.
Arcok, karakterek, jellemek
Ajánlott korosztály: 8-18 év
Időtartam: 90 perc
Ismerjük meg a portré műfaját! Rippl-Rónai családfája nyomán, bekukucskálhatunk a művész
kapcsolatrendszerébe. Korabeli arcok, személyiségek jelennek meg előttünk a múltból. A művész által készített portrék, zsánerképek lehetővé teszik, hogy egy-egy jellegzetes ember személyiségéről, a művészhez kapcsolódó viszonyáról fogalmat alkothassunk.
Próbáljunk meg mi magunk egy-egy karaktert korabeli és mai fényképek segítségével megjeleníteni a papíron. Rendelkezésre áll: ceruza, pasztellkréta. Elsősorban középiskolások jelentkezését várjuk, de szívesen látjuk mindazokat, akik szeretnének elmélyülni a portré műfajában.
Ismert emberek
Ajánlott korosztály: 14-18 év
Időtartam: 90 perc
Ismerkedjünk meg Rippl-Rónai József modelljeivel. Honnan ismerhetjük őket? Hogyan jellemeznéd a művész képein látható ismert személyiségeket? A belső tulajdonságok feltérképezéséhez vizsgáljuk meg az arcokat! Arcfelismerő játék. Az arc jellegzetességei, a karakterjegyek
belső jellemvonásokat tükrözhetnek.
Készíts karikatúrát! (Képzőművészeti program, irodalmi és kommunikációs kapcsolódási
pontokkal középiskolásoknak.)
Rippl és a nők
Ajánlott korosztály: 14-18 év
Időtartam: 90 perc
Rippl-Rónai József jellegzetes nőalakjai megragadóak, figuráinak sziluettjei jellegzetesek.
Készíts vázlatot, skiccet, krokit! Ábrázoljuk az emberi alakot, ahogy a művésztől elleshettük.
Az ismert szoborjáték segít abban, hogy a választott mozdulat alapján elkészíthessük test- és
mozdulat-tanulmányainkat egymásról. A program általános iskolásoknak és középiskolásoknak szól.
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A „kukoricás” stílus
Ajánlott korosztály: 5-10 év
Időtartam: 90 perc
Képzőművészeti program középiskolásoknak, általános iskolásoknak és óvodásoknak.
A gyerekek megismerkedhetnek a szuggesztív színhasználattal és az ecsetkezelés artisztikus
sajátosságaival. Alkotás során az impresszionista és a posztimpresszionista stílus által alkalmazott technikákat sajátítjuk el különböző alkotási metódusok szerint.
Választható technikák korcsoportonként: Vastagabb ecsetvonásokból építkezve, temperával
hozzuk létre a képet középiskolásokkal. A 10-14 évesek Rippl kukoricás stílusát olajpasztellel
próbálják követni. Kontúrvonalakkal határolják a formákat, majd a megálmodott színekkel
kitöltik a felületeket. A 7-14 évesek a képet szaggatott krétanyomokból (olajpasztell) építik
fel, a színes folt formaképző szerepére hagyatkozva. Végül az üresen maradt területeket vízfestékkel töltik ki. Az 5-10 évesek megtapasztalhatják, milyen, amikor elveszítik az ecsetüket.
Rájönnek, hogy ecset nélkül is lehet kukoricás stílusban festeni. Képalkotás ujjfestéssel, szivacsnyomattal, dugónyomattal, stb.
Kollázs és asszamblázs
Ajánlott korosztály: 6-18 év
Időtartam: 90 perc
A montage és a collage szó is francia eredetű, az előbbi jelentése "összeillesztés", míg az
utóbbié "ragasztás". Az emberek többsége az olyan alkotásokat nevezi egyik vagy másik néven, amelyek papírképekből kivágott, összeillesztett és egy újabb lapra felragasztott elemekből állnak. A képfelületen lévő térbeli formák, a képsíkból kiemelkedő tárgyak az
asszamblázs jellemzői. A kollázs és az asszamblázs nem választható el élesen egymástól. A
rendelkezésre álló színes és mintás újságok, papírok, egyéb anyagok felhasználásával elkészítjük valamelyik Rippl-Rónai alkotás egyedi újragondolását. Izgalmas és eredeti, a kép síkjából
való kiemelkedés lehetőségeivel, a dimenziók változtatásával.
Óvodások, általános- és középiskolások egyaránt képesek rá!
Színes Enteriőr Lakberendezés
Ajánlott korosztály: 16-18 év
Időtartam: 90 perc
Rippl-Rónai József villájában. Korabeli bútorokkal berendezett szobái adják az alkotás kiindulópontját. Az enteriőr, mint festészeti műfaj is megjelenik.
A középiskolások temperával festenek. A saját terveik alapján dolgoznak, de sablonokat is
felhasználhatnak segítségül. Hozzárajzolhatnak, csinosítgatják, díszíthetik, kiegészíthetik a
rendelkezésre álló eszközökkel. Az üres szobabelsőt saját ízlésüknek megfelelően alakíthatják.
Művészeti szakközépiskolásoknak, illetve látványtervező szakos hallgatóknak ajánlott program. Rippl-Rónai otthona és az általa megfestett enteriőrök segítenek egy korabeli színdarab
(pl. Molnár Ferenc) díszletterveinek elkészítésében. Tervezz! Készíts vázlatos rajzokat ceruzával, Színezz! Fess!
Plein air Festés a szabadban
Ajánlott korosztály: 14-18 év
Időtartam: 90 perc
Az érdeklődők művésztanár segítségével sajátíthatják el a szabadban való festés technikáját.
Gyorsan száradó festékekkel, állványon, vagy rajzbakon a látvány után festünk, a környezet
hangulatát próbáljuk megragadni az árnyat adó nagy fák alatt elhelyezkedve. Biztosítjuk a
szükséges eszközöket, anyagokat, kellékeket. A program többek között általános művészetok-

11

tatásban tanuló diákoknak és felső tagozatos rajz szakkörösöknek szól. Várjuk a középiskolások, képművészeti szakkörösök, vagy képző- és iparművészeti szakokon tanuló diákok, csoportok jelentkezését.

Kiállításhoz szorosan nem köthető, önálló múzeumi foglalkozások:
Rendhagyó történelem óra – Apródiskola
Ajánlott korosztály: 6-99 év
A foglalkozás időtartama: 2-4 óra
A foglalkozáson számtalan középkori fegyvert és harci viseletet ismerhetnek meg, próbálhatnak fel és ki a résztvevők, miközben meg is ismerik azokat a harcosokat, népeket, történelmi
eseményeket, melyeken ezeket az eszközöket használták. A jóval hosszabb, APRÓDISKOLA
elnevezésű program során íjazás, botvívás, azaz több játék kerül alkalmazásra.
Bőrönd múzeum
Iskolákban megvalósítható múzeumi előadások, programok. Az alábbiakat tudjuk – akár
egymás után többször is, vagy egymásra épülve – prezentálni:
• Legyünk mi is régészek!
• Miről mesélnek a csontok?
• Az arcrekonstrukcióról
• Restaurátor foglalkozás
• Fülelj!
• Pásztorvilág – betyárvilág
A foglalkozások időtartamai általában azonosak a múzeumban megvalósított programokéval.
Részvételi díj: 650 Ft/gyermek + gépkocsi útiköltség
Őseink lakhelye, a jurta
Ajánlott korosztály: 6-14 év
Időtartam: 120 perc
A foglalkozás első felében vetített képes előadás segítségével tekintjük át az emberi civilizáció hajnalán használt legkorábbi lakhelyek típusait, majd bemutatjuk a jurta múltját és jelenét.
A program második felében egy valódi jurtának a felépítése történik meg, természetesen bevonva a gyermekeket is. Ez utóbbihoz megfelelő időjárás szükségeltetik.
A kis gömböc
Ajánlott korosztály: 6-9 évesek
Időtartam: 60 perc
Mi az a kurta farkú malac? Hol túrta a földet? Ki vigyázott rá?
A kisiskolásoknak szóló foglalkozás keretében egy mesét feldolgozva ismerkedhetnek meg a
disznótartással. Szóba kerülnek a disznóval kapcsolatos szólások, közmondások, és mindenki
elkészítheti saját szerencsemalacát.
Árpa is van, makk is van…
Ajánlott korosztály: 10-13 évesek
Időtartam: 90 perc
Somogy természeti adottsági kedveznek a disznótartásnak. A foglalkozás során eljátszunk egy
disznóölést, megismerjük annak szokásait, és betekintést nyerhetünk a hús természetes tartósításának még ma is használt módjaiba.

12

Manga-lica
Ajánlott korosztály: 14-16 évesek
Időtartam: 60 perc
„Japán képregényhős lett a magyar mangalica…” tudtuk meg a hírekből. A foglalkozás során
a múlt és jelen állattartási, táplálkozási szokásairól beszélünk, szóba kerülnek a
hungarikumok, a környezet- és egészségvédelem kérdései is.
Nyissuk ki a ládát!
Ajánlott korosztály: 6-9 évesek
Időtartam: 60 perc
Mit rejt a tulipános láda? Gyertek, pakoljuk ki együtt! A menyasszony nemcsak a hozományát
tette a ládába, belecsempészett egy-két emléket is gyermekkorából. Sorra szemügyre vesszük
dolgait, elbeszélgetünk az emberi élet fordulóiról, falusi gyermekek mindennapjairól. Megcsodáljuk a hímzett, szőtt textileket és megbeszéljük, hogy hogyan készültek.
Míg az ipam, napam él…
Ajánlott korosztály: 10-13 évesek
Időtartam: 90 perc
Kié volt a kelengyeláda és mit tartott benne? Mi az a hozomány és móringlevél? Hogyan változott meg egy lány viselete, miután férjhez ment? Hogyan élt és gazdálkodott egy nagycsalád? Mit jelentett vőnek lenni? Kinek vittek mátkatálat? Közös játék során megismerkedhetünk régi és mai rokoni fogalmakkal és beszélgetünk a családi és nemi szerepekről, illetve
azok változásairól.
Sorsok, emberek
Ajánlott korosztály: 14-16 évesek
Időtartam: 60 perc
A menyasszonyi ládában régi fényképeket, tárgyakat és szövegeket találunk. Ezek vallanak
arról, hogy milyen volt az egyes családtagok élete egy nagycsaládban. Megtudhatjuk hogyan
éltek és választottak párt a fiatalok. Beszélgetünk a rokonsági formákról és közösen gondolkodunk a gazdálkodás, az életmód és a kultúra összefüggéseiről. Csoportmunka keretében
felvázoljuk, hogyan változott a női és a férfi ideál az idők folyamán.
A Fekete István Látogatóközpont kiállításaihoz:
Kapcsolatok az erdei életközösségekben
Ajánlott korosztály: 3-14 év
Időtartam: 60-90 perc
A környezetismereti foglalkozás az iskolai biológia és környezetismereti oktatást egészíti ki.
A foglalkozás során az iskolák tanulói megismerhetik az erdő élőlényei között fennálló alapvető ökológiai kapcsolatokat.
Többek között a következő kérdésekre kaphatnak választ: Mi is az a tápláléklánc, táplálékhálózat? Kik a termelők, fogyasztók, lebontók? Hogyan halmozódnak fel a méreganyagok a
táplálékpiramisban? Hogyan befolyásolják a rendelkezésre álló környezeti tényezők az élőlények egyedszámát?
Éltető elemünk, a víz
Ajánlott korosztály: 10-14 év
Időtartam: 120 perc
A környezetismereti foglalkozás az iskolai biológia és környezetismereti oktatást egészíti ki.
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A program célja, hogy a gyermekek elgondolkozzanak rajta: mit ad nekünk és más élőlényeknek a víz, s hogy ennek ellenére milyen mértékben pocsékoljuk és szennyezzük vízkészleteinket. Megismerhetik a víz élőhelyként betöltött szerepét és betekintést nyerhetnek a vizek és
vízpartok élővilágába. A program második felében, a Deseda tóból közösen vett vízminták
laborvizsgálatát végezzük el.
Csáprágók és lábak
Ajánlott korosztály:10 éves kortól bármely korosztály számára
A foglalkozás időtartama: 100 perc + terepi vizsgálatok
A foglalkozás az Iskolai biológia és környezetismeret órát egészíti ki.
A Foglalkozás célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a pókokkal, és más ízeltlábúakkal.
Megtudják, hogy a lebontóknak milyen szerepe van a táplálékláncban, majd a foglalkozás
második felében különféle ízeltlábúakkal ismerkedhetnek meg mikroszkóp alatt, és elsajátíthatják a pókhatározást is.
Állati kommunikáció
Ajánlott korosztály: 10 éves kortól bármely korosztály számára
A foglalkozás időtartama: 90 perc
A foglalkozás az Iskolai biológia és környezetismeret órát egészíti ki.
A cél, az állatvilágban felmerülő kapcsolati rendszerek fölfedezése, kommunikációs formák
megismerése, etológiai megfigyelések. A foglalkozás során a résztvevők a törzsfán fölfelé
haladva megismerkednek a különféle viselkedési, jelzési formákkal. A foglalkozás végén egy
szituációs játékkal modellezzük a denevérek kommunikációját és tájékozódási képességét.
Barangolás a föld ereiben- avagy a barlangok világa
Ajánlott korosztály: 12 éves kortól bármely korosztály számára
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Rögös úton jutottunk el a mostani domborzat kialakulásához. Előadásunk során a résztvevők
megismerhetik a földtörténeti korokat, hogy az adott korban milyen változások mentek végbe
országunk területén, milyen kőzetek képződtek és azok milyen anyagokból épülnek fel.
Megtudhatjuk, hogyan keletkeztek a barlangok, és hogy milyen élőlények élhettek a barlangokban évmilliókkal ezelőtt és napjainkban, hazánk területén.
Gombajó ismeretek
Ajánlott korosztály: 12 éves kortól bármely korosztály számára
A foglalkozás időtartama: 50 perc + Terepi vizsgálatok
A foglalkozás célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a gombák világával, szembesüljenek
azzal a ténnyel, hogy a gombák nem annyira veszélyesek, mint ahogy azt mondják, és megtanulják megkülönböztetni az ehető gombákat mérgező párjuktól. Ezt követően terepbejárást
tartunk és megismerhetik környezetünk fontosabb növényeit és gombáit.
Vizek vízpartok élővilága
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól bármely korosztály számára
A foglalkozás időtartama: 90 perc + Terepi vizsgálatok
A foglalkozás szorosan kötődik az iskolai tananyaghoz, és nagymértékben kiegészíti, kézzelfoghatóvá teszi azt. A résztvevők találkozhatnak a tankönyvben található fajokkal élőben,
kézbe vehetik a víziskorpiót, különféle csigákat, megtanulják megkülönböztetni a nádat és a
gyékényt. Belemerülhetnek egy csepp Desedába, és felfedezőútra indulhatnak a
mikroszkópikus világban, ahol vízibolhák, harangállatkák, tavi hidrák, és akár még medveállatkák is várhatják őket.
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Nyomkövetők
Ajánlott korosztály: 8 éves kortól bármely korosztály számára
A foglalkozás időtartama: 120 perc
A foglalkozás során az ide érkező gyermekek csapatokat alkotnak, és külön kísérővel a
Deseda-tó partján előre kijelölt úton, az általuk választott nyomokat követve, állomásokon
természetismereti vetélkedőkön vesznek részt. Többféle útvonal, többféle feladat, ki lesz a
jobb? Megismerkedhetnek a környék növényvilágával, amit a végén beszámolóval kell igazolniuk. Megismerik a madarak sziluettjét, és azok élőhelyét, sportvetélkedőn vesznek részt,
miközben nyomokat keresnek a következő állomáshoz, amit iránytű segítségével kell megtalálniuk időre.
• A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása:
-

-

-

Igyekszünk továbbra is a legfőbb hangsúlyt a személyes kapcsolattartásra helyezni. Ez
kiválóan működik az iskolák, azon belül is a pedagógusok tekintetében. Hasonló precizitással, hasonló mennyiségben kell kiépítenünk kapcsolatokat a felnőtt lakosság
(családok, személyek, nyugdíjasok, specializált érdeklődési irányultsággal regisztráltak) irányába.
Folytatni kell az akciós eseményeket. Ez jó ok arra, hogy folyamatosan értesítve legyenek a célcsoportok. Ilyen akciós eseménycsokor a havi féláras foglalkozások, illetve az indokkal nyújtott ingyenes foglalkozások, események sora. Ezek jól működtek
2016-ban, ezért a tavalyi sort kell folytatni.
Fontos, hogy csak indokolt esetben levelezzünk a célközönséggel.
Fix programjainkon kívül egyedi megrendeléseket is teljesítenünk kell. Ezt folyamatosan kommunikálnunk kell a célközönség felé.

• Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés tervadatai.
A 2017-es év során igyekszünk hasonló számszaki eredményeket produkálni, mint a sikeresnek mondható 2016-os évben. Terveink szerint fogadnánk 350 csoportot (342/2016),
9.300 gyermekkel (9.203/2016). Óvatos növekmény-tervezésünk oka, meglevő koros állandó kiállításainkban, a múzeum várható költözésében, a tavaly nagy számban meghirdetett akciós, illetve ingyenes, ám tovább ezt a csomagot bővíteni nem kívánt foglalkozásainkban keresendő. Korlátozás nélküli mennyiségben, továbbra is aktívan alakítjuk személyes kapcsolati listánkat, azaz gyűjtjük a leghatékonyabb információs vonalat biztosító
pedagógusi email címeket, illetve bővítjük az iskolai kapcsolattartó listánkat. Számaik
nem tervezhetőek. Óvatosan kezeljük a múzeumunktól kiküldött leveleink mennyiségét, a
kevés néha több elv alapján.
• Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása
Intézményünk folyamatosan kapcsolatban áll az iskolákkal, és minden adódó lehetőségről,
az állandó feladatokon túl – mint pl. nagyrendezvények, kiállítás megnyitók, stb. – tájékoztatást kapnak. Sok esetben a diákok önállóan veszik fel a kapcsolatot velünk, és a tájékoztatás alapján döntik el, melyik feladat elvégzésére jelentkeznek. A közösségi szolgálatot végző diákokról a múzeum havi összesítést végez, amit az iskoláknak is megküld.
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2016. tény
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott
múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma (db/fő)
A honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten
a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)
(db)
A tárgyévben kiadott múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és
a hasznosított példányok száma (db | db | db)
Iskolai tehetséggondozást segítő programok
és a programok résztvevőinek száma (db | fő)
A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő
programok és a programok résztvevőinek
száma (db | fő)
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)

Múzeumpedagógiai programok bevétele (ezer Ft)

3.

2017. terv

342 db
9.203 fő

350 db
9.300 fő

29/29 db

30/30

2 db
2.000 db
1.800 db

1 db
1.000 db
1.000 db

345 db
9.168 fő

350 db
9.300 fő

139 db
3.021 fő

140
3.100 fő

9 db megállapodás
113 diák
648 óra

9 db megállapodás
120 diák
650 óra

2016. tény
1.496

2017. terv
1.22

Oktatási tevékenység:

Felsőoktatási intézményekkel tervezett együttműködés, különös tekintettel a tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben
2016. tény
Felsőoktatási tevékenységben oktatóként
résztvevő munkatársak száma (fő)
2
Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)
2
A múzeum által akkreditált képzések és
a képzések résztvevőinek száma (db | fő)
1*
* Kaposvári Egyetem + Rippl-Rónai Múzeum duális képzés

2017. terv
1
0
1*

Múzeumunk több területen is együttműködik a Kaposvári Egyetemmel. Múzeumandragógiai,
múzeumpedagógiai vonalon gyakorló intézménye vagyunk az említett intézménynek, mely
évi 5-8 alkalommal, a múzeum kiállításaiban megvalósuló egyetemi oktatói munkát takar,
alkalmanként kiegészítve munkatársaink szakmai segítségnyújtásával. Ez a szám a 2017-es év
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során is hasonlóan alakul majd. Múzeumpedagógiai foglalkozásaink többsége továbbra is
segíti a korai iskolaelhagyás csökkentését. Továbbra is jó kapcsolatokat ápolunk több oktatási
intézménnyel, művészeti iskolával, ahol tehetséggondozás folyik.
4.

Hozzáférés:

a) Kutatószolgálat tevékenységének tervezése
Feladat
Igény szerint adattári és raktári anyag biztosítása

Felelős

Határidő

Muzeológusok és
Folyamatos
gyűjteménykezelők

Kutatószolgálat: információkat adtuk a gyűjteményeinkkel, művészettörténet esetében a művészekkel és műveikkel kapcsolatban – beleértve a reprodukció-kéréseket is.
b) Múzeumi könyvtár tevékenységének tervezése

Feladat
A könyvtár általános feladatainak ellátása.

Felelős
Bégányi Ilona,
Gavlik Ramóna

A feltárásra került 1800-1900-as évekből származó könyvek adatainak rögzítése a számító- Bégányi Ilona,
Gavlik Ramóna
gépes adatbázisban.

Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és
a kutatási alkalmak száma (fő | db)
Múzeumi könyvtár használóinak száma és
a múzeumi könyvtárlátogatások száma
(fő | db)
Honlap-látogatások száma
5.

Határidő
Folyamatos

2017. 06. 30

2016. tény

2017. terv

186 fő,
296 alkalom

180/250

295 fő
375 alkalom
63.323

320/400
65.000

Módszertani szolgáltatások:

Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi
és állományvédelmi, gyűjteménykezelési,
digitalizálási,
valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)
Módszertani műhelygyakorlatok száma
(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési,
digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és
közönségkapcsolati tevékenység körében)
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2016. tény

2017. terv

113

100

32

30

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

Időpont

Helyszín, intézmény

Téma

1
7400 Kaposvár, Fő
évente kétszer utca 101., RipplRónai Múzeum

Megelőző műtárgyvédelem, restaurátor műhelyek bemutatása

október

Tanárok éjszakája

2

3

4

5

6

7

Havonta 1
alkalommal

7400 Kaposvár, Fő
utca 101., RipplRónai Múzeum
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és Somogy megye

MOKK közművelődési
koordinátor által szervezett programok

Egy működő múzeum,
működő múzeumpedagógiai szolgáltatásévente 4 alka- Rippl-Rónai Múzecsomagjának bemutatása
lommal
um, Kaposvár, Fő u.
a Kaposvári Egyetem
10.
hallgatói számára
Rippl-Rónai MúzeNyári gyakorlati terep
2017. 06. –
um, Kaposvár, Fő u.
biztosítása a
09. között 4
10. – Nyári gyermek- Kaposvári Egyetem hallalkalommal
tábor
gatói számára
Rippl-Rónai Múzeum Ismerkedés a közgyűjHavonta 1
– Gyűjteményi Köz- teményekben megvalópont Kaposvár, Fő u. suló gyűjteménykezelésalkalommal.
101. –
sel.
Megelőző műtárgyvédelem; Hatályos jogszabályok, rendelkezések
Csurgó, Csurgó Vábemutatása (leltározás és
Április-május ros Helytörténeti
revízió), gyűjteménykeGyűjtemény
zelés, -nyilvántartás és feldolgozás
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Szervező, működtető
neve, beosztása
Körtési Gábor, állományvédelmi csoportvezető, Horváth Péter
József, megyei állományvédelmi felelős
Őszi Zoltán, Simonné
Lechner Judit,
Borzavári Balázs

Simonné Lechner Judit

Simonné Lechner Judit, Őszi Zoltán
Simonné Lechner Judit, Őszi Zoltán

Őszi Zoltán, Körtési
Gábor
Tüske Anita, muzeológus, Csurgó Város
Helytörténeti Gyűjt.,
Petlánovics Eszter
Katalin, gyűjteménykezelő, Csurgó Város
Helytörténeti Gyűjt.;
Horváth Péter József,
állományvédelmi felelős, Rippl-Rónai Múzeum; Körtési Gábor,
állományvédelmi csoportvezető, RipplRónai Múzeum

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.

BEJÁRÁSOK

Alkalmak

2

2

2

Időpont

Helyszín, intézmény

Rippl-Rónai Emlékféléven- ház, Szentjakabi
te
Bencés Apátság
Romkert

Horvát Nemzetiségi
Tájház, Lakócsa,
Dráva Közérdekű
féléven- Muzeális Kiállítóte
hely, Barcs; Csurgó
Város Helytörténeti
Gyűjtemény; ÁrpádHázi Szent Margit
Muzeális Kiállítóhely, Segesd

Téma

Múzeumi tárgyak állagmegőrzése

Múzeumi tárgyak állagmegőrzése

Kunffy Lajos Emlékház, Somogytúr;
Postamúzeum,
Balatonszemes;
féléven- Latinovits Zoltán
Múzeumi tárgyak állagte
Emlékkiállítás,
megőrzése
Balatonszemes; József Attila Emlékház,
Balatonszárszó; A
Kárpát-Medence
Ásványai Kiállítóhely, Siófok; Karádi
Tájház; Zamárdi Tájház
Marcali Múzeum;
Tűzoltás-Történeti
Kiállítás, Vörs; Helytörténeti Gyűjte-
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A feladatot elvégző
neve, beosztása
Dr. Ábrahám Levente
megyei múzeumigazgató, Horváth Szilvia
megyei múzeumigazgató-helyettes,
Horváth Péter főrestaurátor, állományvédelmi
felelős,
Dr. Ábrahám Levente
megyei múzeumigazgató, Horváth Szilvia
megyei múzeumigazgató-helyettes,
Horváth Péter főrestaurátor, állományvédelmi
felelős, Pisztora Zsófia
néprajzos muzeológus

Dr. Ábrahám Levente
megyei múzeumigazgató, Horváth Szilvia
megyei múzeumigazgató-helyettes, Horváth
Péter főrestaurátor,
állományvédelmi felelős

Dr. Ábrahám Levente
megyei múzeumigazgató, Horváth Szilvia
megyei múzeumigaz-

2

2

II.

féléven- mény, Fonyód;
te
Buzsáki Népművészeti Tájház; Berzsenyi Dániel Emlékház,
Nikla
Helytörténeti Gyűjtemény Nagyatád;
Sárközy István Helytörténeti Múzeum
féléven- Nagybajom;
te
Noszlopy Gáspár
Emlékház,
Újvárfalva; X. Századi Vasolvasztó
Műhely,
Somogyfajsz

Múzeumi tárgyak állagmegőrzése

Múzeumi tárgyak állagmegőrzése

gató-helyettes,
Horváth Péter főrestaurátor, állományvédelmi
felelős, Pisztora Zsófia
néprajzos muzeológus
Dr. Ábrahám Levente
megyei múzeumigazgató, Horváth Szilvia
megyei múzeumigazgató-helyettes,
Horváth Péter főrestaurátor, állományvédelmi
felelős

Kiállítási tevékenység
2016. tény

2017. terv

Állandó kiállítások száma és látogatószáma
- (db | fő)

12 db
76.343**

13 db
75.000

Időszaki kiállítások száma és látogatószáma
- saját épületben (db | fő)
- más intézményben ( db|fő)
- külföldön megrendezett (db | fő)

- 15 db
37.048
- 18 db
23.568 ***
-0

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

-

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

4 db
13.720
-0

-

8 db
35.000
- 7 db
15.000
-0

-

1 db
1.000
-0

hazai: 8 db
24.842

hazai: 3 db
15.000

-

-

4 db
1.316 + MANDA

Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (db | fő)
A hozzáférhető műtárgyállomány mutatói:
- teljes műtárgyállomány száma (db)
- kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban bemutatott tárgyak
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2.442.275 db
297.670 db

4 db
1.000

-

2.486.000 db
300.000 db

-

száma (db)
- interneten hozzáférhető tárgyak
száma (db)
- a teljes műtárgyállomány és a fentiek értelmében hozzáférhető műtárgyállomány 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

-

46.000 db

44.600 db
14 %
14 %

magyar: 2 db
1.000 db,
800 db

magyar: 2 db
800 db,
800 db
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* A 11 db állandó kiállítás együttes látogatószáma.
** A 12 db állandó kiállítás együttes látogatószáma.
*** A látogatószám nem teljes, 5 kiállítás még folyamatban van, nem rendelkezünk róla
látogatottsági adatokkal.
a) Az intézmény 2017. évi kiállítási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény
küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához.
2017-ben jelentősen bővítjük néprajzi állandó kiállításunk területét egy néprajzi látványtár (Somogyi kincsestár) kialakításával, melyhez elnyertük a Kubinyi pályázat támogatását, ezért az időszaki kiállítások számát csökkentjük. A múzeum központi épületében három új időszaki kiállítást tervezünk. A Fekete István Látogatóközpontban olyan saját készítésű kiállítást tervezünk, melyet megyénkben és azon túl is vándoroltatni kívánunk. Az
elmúlt évben készített vándorkiállításunk és a 2017-ben megvalósuló vándorkiállításunk
potenciális lehetőségeket nyújt hasonló kiállítások fogadására.
b) Kiállítások:
Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben):
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely!
Kiállítás címe
Természeti örökségünk
Kincsek Somogy földjéből
Fejezetek Somogy néprajzából
Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény
Somogyi kincsestár

2016. tény
5.583
3.643
4.861
3.526
-

2017. terv
5.500
3.600
4.800
3500
2.000

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont
Kiállítás címe
Rippl-Rónai József Gyűjtemény
Az Andrássy-ebédlő
Rippl-Rónai József iparművészeti
munkássága és az Andrássy-ebédlő

2016. tény
10.119
10.119

2017. terv
10.000
10.000

10.119

10.000
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Fő u. 12. (Anker-ház)
Kiállítás címe
Az otthon melege – A Steiner gyűjtemény
Sportolók, Sikerek, Serlegek – sporttörténeti kiállítás

2016. tény

2017. terv

2.069

2.500

2.290

2.800

2016. tény
200

2017. terv
100

2016. tény

2017. terv

2.187

0

Vaszary Emlékház
Kiállítás címe
Vaszary festménykiállítás

Szentjakabi Bencés Apátság Romkert
Kiállítás címe
A Kaposszentjakabi Bencés Apátság
és környékének középkori emlékei

A kiállítóhelyen 2017-től várhatóan uniós beruházásból új látogatóközpont fog épülni.

Deseda – Fekete István Látogatóközpont
Kiállítás címe
2016. tény
2017. terv
Békalencse, vízipásztor, fakopáncs
21.627
20.000
Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely!
Kiállítás címe
„Tengerhez magyar!
El a tengerhez”
„Isten veled édes hazám” Fotók és
gondolatok ’56-os menekültekről

2016. tény

2017. terv

1.104

80

347

1.500

Felelős
Horváth Szilvia

Varga Éva

„Tengerhez magyar! El a tengerhez”
2016. szeptember 8. – 2017. január 9.
„Isten veled édes hazám” Fotók és gondolatok ’56-os menekültekről
216. november 3. – 2017. február 27.
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont
Kiállítás címe
Rippl-Rónai József grafikái – Válogatás a RRM gyűjteményéből

2016. tény

2017. terv

Felelős

4.068

500

Géger Melinda
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Rippl-Rónai József grafikái – Válogatás a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből
2016. szeptember 1. – 2017. április 30.
Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely!
Kiállítás címe
A kör. Lendvai Péter képzőművész kiállítása
A Vaszary család
A közjónak – Gyarapodó gyűjteményeink

2016. tény

2017. terv

Felelős

-

1.500
2.000

Géger Melinda
Géger Melinda

1.000

Varga Éva

A kör. Lendvai Péter képzőművész kiállítása
2017. február 23. – 2017. április 15.
A Vaszary család
2017. október – 2017. november (pályázat függvényében)
A közjónak – Gyarapodó gyűjteményeink
2017. november – 2018. február

Deseda – Fekete István Látogatóközpont
Kiállítás címe
A tengerek csodái

2017. terv
1.500

Hal és halászat

10.000

Az én Desedám – A Compur
Fotoklub kiállítása

1.000

Felelős
Üst Norbert
Pisztora Zsófia,
Juhász Magdolna,
Körtési Gábor
Üst Norbert

A tengerek csodái
2016. október 13. – 2017. március 13.
Hal és halászat
2017. március 22. – 2017. szeptember 30.
Az én Desedám – A Compur Fotoklub kiállítása
2017. október 1. – 2018. január 10.
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott
látogatószámmal (saját épületben):
Rippl-Rónai Múzeum, Fő u. 10. bérelt állandó kiállítóhely!
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Kiállítás címe
Évszázados tradíciók –
A Dr. Oetker múltja és jelene
Jéggel vagy anélkül?

2016. tény

2017. terv

Felelős

1.297
-

800
3.000

Varga Éva
Varga Máté

Évszázados tradíciók – A Dr. Oetker múltja és jelene
2016. szeptember 15. – 2017. február 12.
Jéggel vagy anélkül?
2017. május 1. – 2017. szeptember 30.

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok
keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen):
Kiállítás címe
"From Fauvism to Surrealism: Jewish Avant-Garde
Artists from Hungary"
A magyar Vadak. A Nyolcak művészcsoport
Kertész Sándor festőművész életmű kiállítása*

Helyszín
Amszterdam,
Zsidó Történelmi Múzeum
Varsó
Vaszary
Képtár

2016. tény

2017. terv

Felelős

-

-

Géger Melinda

-

-

-

-

Géger Melinda
Géger Melinda

Rippl-Rónai szellemében Vaszary
Radák Eszter festőművész
Képtár
Géger Mekiállítása*
linda
Vaszary János festőművész
Vaszary
Géger Meemlékkiállítása*
Képtár
linda
Üres terek.
Vaszary
Vojnich Erzsébet és Szüts
Képtár
Géger MeMiklós festőművészek kilinda
állítása*
Vaszary
Gáspár András festőművész – díszlettervező kiállíKéptár
Géger Metása*
linda
A *-gal jelölt kiállításokat az Együd Árpád Kulturális Központtal együttműködve rendezzük.

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal

Kiállítás címe
Rónai Attila ötvösművész
kiállítása

2015. tény

2017. terv

Felelős

-

150

Őszi Zoltán

Rónai Attila ötvösművész kiállítása
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2017. február – 2017. március

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

2016. tény
48.501

2017. terv
48.000

4.073

5.000

17.500
26.928
15.394
688
(1,4%)

17.000
27.000
15.000
700
(1,4%)

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.
Minden hónap első vasárnapján: Február 5., Március 5., Április 2., Május 7., Június 4., Július
2., Augusztus 6., Szeptember 3., Október 1., November 5., December 3.
e) Nyitva tartás: ….. nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői)
Muzeális intézmény neve

RRM - Rippl-Rónai Múzeum,
Fő u. 10.
Anker-ház kiállítóhely
RRM - Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont
RRM – Fekete István Látogatóközpont
Szentjakabi Bencés Apátság
Romkert
Vaszary Emlékház

Nyitvatartási idő
Téli

Nyári

11.01.-03.31.: 10-16 óráig
11.01.- 03.31.: 10-16 óráig

04.01. – 10.31.: 10-16 óráig
04.01. – 10.31.: 10-16 óráig

11.01.- 03.31.: 10-16 óráig
04.01.-10.31.:10-18 óráig
11. 01.- 03.31. 10-16 óráig
04.01.-10.31.:10-18 óráig
Hétfő szünnap
A hét minden napján
A kiállítóhely a műemléki helyreállítási munkálatok miatt a
tárgyévben csak részlegesen lesz nyitva.
Előzetes bejelentkezés alapján a Fő u. 10. kiállítóhely nyitva
tartása szerint.

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban dolgozó szakmuzeológusok és közművelődési dolgozók alacsony száma miatt állandó jelleggel és külön bejelentkezés alapján tudunk biztosítani szakmuzeológusi tárlatvezetéseket.
Ünnepi nyitva tartás: A múzeum a Karácsonyi ünnepek, valamint a Húsvét hétfő kivételével
ünnepnapokon nyitva van. Az állami ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) a
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belépés ingyenes, illetve minden hónap első vasárnapján a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján érvényesítjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményeket.
f) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök
- Folytatjuk tavalyi sikeres kezdeményezésünket, a havonta egy-egy foglalkozást fél áron adó
programsorozatunkat. Ez kizárólag az iskolák számára vehető igénybe.
- Folyamatosan vizsgáljuk az alkalmanként ingyenesen adható foglalkozások, programok
nyújtásának lehetőségét. Ezek köthetőek időszaki kiállításokhoz, jeles napokhoz, városi nagyrendezvényekhez.
- 2017 szeptemberétől lesz aktuális a tavaly jó értékesítési számokat produkáló Múzeumi Bérletek újbóli kiajánlását.
- 2016 őszén vettük fel a kapcsolatot több, aktívabb nyugdíjas szervezettel, akikkel elindult
egy előadássorozat. Ezt folytatni, bővíteni kell ebben az évben is.
- A múzeummal eddig jó kapcsolatot ápoló, vagy újonnan megjelenő civil szervezetekkel aktívabb együttműködés (Compur Fotoklub, SMNE, Fekete Hollók Hagyományőrző Egyesület)
- Igyekszünk élni az EU-s pályázatok által kínált programmegvalósítási lehetőségekkel. A
munkaterv megírásának pillanatában egy beadott és egy kidolgozás alatt lévő, a közművelődési, múzeumpedagógiai eseményeket érintő pályázatunk van. Résztvevői vagyunk más szervezet (MOKK, Szentendre) hasonló EU-s projektjeinek, mely létszámot és bevételt is fog
generálni az év során.
- A Bőrönd múzeum elnevezésű, kitelepülős foglalkozáscsomagunkban több lehetőség van,
mint amilyen számokat produkál a program. Ennek bővítése, jobb kihasználása is cél az idén.
- Mindezeken túl igyekszünk olyan időszaki kiállításokat megvalósítani, melyek érdekelhetik
is megyénk lakosságát.
g) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája
1. Folyamatos, ám nem tolakodó jelenlét a célközönség információs körzetében. Ez alapvetően az ingyenes világhálós felületeket (elektronikus levelek, közösségi oldalak) jelenti.
2. Havi megjelenés a féláras program kiajánlásával. Célközönség: iskolák
3. Havi megjelenés a családi programok kiajánlásával. Célközönség: ún. Manó és Kölyök
Múzeum családi célcsoportok.
4. Alkalmankénti, ám folyamatos, az egyes szervezetek igényeihez alkalmazkodó ismeretterjesztő és közművelődési programkiajánlás és megvalósítás. Célcsoport: szépkorúak városi és
városkörnyéki szervezetei.
5. 2017 márciusától a tavalyihoz képest több múzeumi tábort kínáló tábori ajánlatcsomag kihelyezése a honlapra, majd hirdetése. Célközönség: Kölyök Múzeum családi célcsoport
6. Folyamatos reklámmunka a múzeumban programot megvalósító civil szervezetek számára.
7. 2017 augusztusának végén a Múzeum Bérletek hirdetése, kihelyezése.
8. Az önálló, illetve a városi nagyrendezvényekhez csatlakozó közművelődési rendezvények
mind nagyobb létszámot produkáló megvalósítása.
9. A megvalósuló EU-s foglalkozások elérhetővé tétele minden iskola számára.
h) Az épületen belüli információs eszközök
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A Fekete István Látogatóközpont kiállításában 13 db táblagépen érhető el az élőlények fajleírása, valamennyi információs pult anyagát angol és német nyelvre fordítottuk 2016-ban. Az
előadóterem projektorral, hangszórókkal lett felszerelve.
A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, valamint a Szentjakabi Bencés Apátság Romkert kiállítóhelyeken infopultokat állítottunk fel. Az egyedi okos telefonos alkalmazás bevezetése forrás hiányában nem teljesült. A jövőben keressük a pályázati lehetőségeket.
i) Múzeumi bolt, büfé, kávézó
A múzeum a Fő utca 10. szám alatt a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik. Ez meghatározza, pontosabban behatárolja, hogy milyen módon, eszközökkel javíthatja a látogatók komfortérzetét.
Hiányosság, hogy központi kiállító épületünkben nem rendelkezünk ruhatárral, illetve olyan
múzeumi bolttal, amelybe beléphet a látogató.
A múzeumi kiadványokat, képeslapokat és fényképes, idegen nyelvű összefoglalókat a jegypénztárban árusítjuk. A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban, valamint a Fekete
István Látogatóközpontban múzeumi boltot állandó jelleggel, büfé, kávézó működését – a
gazdaságosság figyelembe vételével – azonban csak időszakos jelleggel biztosítunk.
2015 júniusában a Látogatóközpont épületében megnyílt az állandó jelleggel üzemelő (téli
időszakban italautomatával), Deseda pArt Kávézó, amely tovább gyarapítja a látogatóink
számára nyújtható szolgáltatásaink körét. A Látogatóközpont múzeumi boltot üzemeltet a
jegyárusítás helyéül is szolgáló információs pultban, ahol múzeumi kiadványok és egyéb
ajándéktárgyak (hűtőmágnes, könyvjelző, matrica, kitűző, térképek stb.) vásárolhatók.
j) Az akadálymentesítés helyzete
A 2013-2014-es év folyamán megnyílt kiállítóhelyeink (Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, valamint Fekete István Látogatóközpont) már megfelelnek az akadálymentesítés
követelményeinek, míg a múzeum főépületében (Fő u. 10.) az akadálymentesítés a műemléki
épület adottságainak megfelelően, csak részben valósult meg. A kiállítóhelyen akadálymentesített mellékhelyiséget működtetünk.
A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpontban és a Fekete István Látogatóközpontban az
épület teljes mértékben akadálymentesített, a mozgássérültek, nehezen közlekedők számára
lifttel, a gyengén látók számára a padlózaton vezető csíkokkal, valamint a hallássérültek számára indukciós hurokkal van az épület felszerelve.
Az egyetlen megoldásra váró probléma az akadálymentesítés szempontjából, az épület gépjárművel való megközelíthetőségének hiánya, mivel a legközelebbi parkoló mintegy 400 méterre található a Látogatóközponttól.
A Fekete István Látogatóközpont szabadtéri kiállítóhelyein az idei évben folytattuk az akadálymentesítést, és rámpák segítségével teljesen akadálymentessé vált a terület.

k) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban
A TIOP-TÁMOP pályázatok segítségével kialakított nagyot halló hurokhálózatot 2015-ben is
működtetjük és egy jelbeszéddel kommunikáló teremőrt is alkalmazunk. A Fekete István Látogatóközpontban az információs táblákon Brai írással is szerepelnek az információk. Ezeken
túl igyekszünk személyes jó kapcsolatot ápolni ezen célközönséggel, és többek között így is
invitálni, fogadni őket a múzeumban.
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III.

Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapodás
A gyűjteménygyarapodás tervezése szakáganként, a gyarapodás módjának és lehetséges forrásának megjelölésével
Természettudomány
Saját gyűjtésből, terepi napok alkalmával.
Régészet
A gyűjtemény gyarapítása a régészetben szokás szerint ásatásokból történik, Nem tervezhető
a feltárások száma-jellege, az előkerülő tárgyak száma semmilyen formában nem ítélhető meg
előre. Ajándék szerzése, vásárlás nem tervezett.
Történeti muzeológia
Gyűjteménygyarapításunk – anyagiak hiányában – évek óta gyűjtés, ajándékozás, hivatalos átadás
útján zajlik. Gyűjtést is csak gyűjteményt kiegészítő jelleggel, jelentős tárgyak megszerzésével
tervezünk. Az ajándékozás, átadás előre nem tervezhető.
Néprajz
A gyűjteménygyarapításban a felajánlásokra hagyatkozunk.

Művészettörténet
A kortárs művészeti gyűjtemény gyarapítása ajándékozás révén.
Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése
Feladat
Komplex fotóműterem anyagának megszerzése

Felelős

Határidő

Varga Éva

2017. 12. 15.

2016. 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)
-tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató)
A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága
- összesen (db)
- tárgyévben (db)

2017. terv

14 db
13.765

Nem tervezhető

72 db

Nem tervezhető,
igény szerint

163.013db*

Nagyberuházások
függvényében

2.941 db*
213.164 db +
10.000 db +
0,5 ifm dokumen0,5 ifm dokumentum
88.234 db archív fotó,
tum
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88.234 db archív fotó,
152.681 db fotónegatív, 1812 db
adattári fotó, 2.597
perc videófelvétel,
4.918 perc hangfelvétel, 284 db
könyv
Tárgyévi: 9.526 db
A tárgyévben régészeti és őslénytani
feltárás nyomán múzeumba került
tárgyak száma (db, vagy egyéb jel16.405 db
lemző mutató)
A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak száma (db)
12.862 db
A tárgyévben adásvétellel bekerült
tárgyak száma (db)
4 db
A tárgyévben egyéb, a fentieken kívüli gyűjteménygyarapodással beke7.614 db
rült tárgyak száma (db)
* leltározatlan 2015.:
165.954
nyilvántartásba vett 2016-ben:
- 15.701
selejt leltározatlanból 2016-ban
- 4.625
gyarapodás 2016-ban:
+ 17.385
leltározatlan össz. 2016.:
163.013

152.681 db fotónegatív,
1812 db adattári fotó,
2.597
perc
videófelvétel,
4.918
perc hangfelvétel, 284
db könyv
Tárgyévi: 8.000 db

Nem tervezhető

Nem tervezhető
Pályázati forrás függvényében
Nem tervezhető

2. Nyilvántartás
a) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra
Feladat
A természettudományi szakleltárakat
számítógépes nyilvántartással vezetjük

Felelős

Határidő

Dr. Juhász
Magdolna
Körtési Gábor
Simon
Miklósné

2017. 12. 20.

Honti Szilvia

2017. 12. 31.

Honti Szilvia,
Molnár István
Gyurákovics

2017. 11. 30.

Régi régészeti leltárkönyvek digitalizálása 6-10.000 tétel
2016. évi 67-es úti próbafeltárások
anyagának
alapnyilvtartásba vétele
Bekerült történeti tárgyak gyarapodási
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naplóba vezetése
Egyéb történeti tárgyak gyarapodási
naplóba vezetése
Történeti dokumentumok gyarapodási
naplóba vezetése

Norbert,
Varga Éva
Gyurákovics
Norbert,
Varga Éva

2017.12.16.

Csavari
Jánosné

2017.12.16.

Történeti fotó gyarapodási naplóba vezetése
Varga Éva
Történeti könyv törzsanyag leltározatlan darabjainak és az új szerzeményezés Horváth Szilleltározása
via, Csavari
Jánosné
Bekerült történeti tárgyak gyarapodási
Gyurákovics
naplóba vezetése
Norbert,
Varga Éva
Egyéb történeti tárgyak gyarapodási
Gyurákovics
naplóba vezetése
Norbert,
Varga Éva
Történeti dokumentumok gyarapodási
naplóba vezetése
Csavari
Jánosné
Történeti fotó gyarapodási naplóba vezetése
Varga Éva
Történeti könyv törzsanyag leltározatlan darabjainak és az új szerzeményezés Horváth Szilleltározása
via, Csavari
Jánosné
A néprajzi szakleltárakat számítógépes
nyilvántartással vezetjük
Pisztora Zsófia,
Nagy Ildikó
Digitális fotók készítése az újonnan
bekerült anyagról
Matucza Jonatán
Leltárkartonok készítése az újonnan
bekerült anyagról
Matucza Jonatán
A leltározás átvezetése a digitális nyilvántartásra
Matucza Jonatán
Digitális fotók pótlása a korábbi leltári
kartonokon
Matucza Jona-
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2017.12.16.

2017.12.16.
2017.12.16.

2017.12.16.

2016.12.16.

2016.12.16.

2016.12.16.
2016.12.16.

2017. 12. 20.

2017. 12. 30.

2017. 12. 30.

2017. 12. 30.

2017. 12. 30.

tán
Leltári kartonok áttekintése, esetleges
hiányok pótlása
Állandó kiállítások képes kiállítási
jegyzékeinek elkészítése – Rippl-Rónai
Ödön kiállítás; Kunffy kúria; RipplRónai Villa
Archív fotók digitalizálása

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Horváth Kristóf 2017. augusztus
Matucza Jonatán

Az archív fotók áttekintése, művészekre
bontott csoportok kialakítása
Matucza Jonatán
Reprodukciók készítése a kiállított
Rippl-Rónai József grafikákról.
Matucza Jonatán
Reprodukciós anyag nyilvántartásba
vezetése 50 db
Matucza Jonatán
Digitális fotók rendszerezése alkotók és
raktári rend szerint
Horváth Kristóf

2017. 12. 30.

2017. 12. 30.

2017. 12. 30.

2017. március

2017. május

b) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben előirányzott
feladatok
Feladat
61/2-es lelőhely bronzkori leletanyag
feldolgozása (leltározás és feldolgozás)

Felelős

Határidő

Honti Szilvia/
külső kutató

2017. 11. 30.

c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége
és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben előirányzott feladatok
Feladat
Történeti: Tárgy: 81 tétel, dokumentum:
100 db, archív fotó: 50 db, adattár: 12
tétel
Leltározatlan néprajzi fotók leltárba
vétele 12.634 tétel
Együd-hagyaték leltározása 1.760 tétel
becsült mennyiség

Felelős

Határidő

Varga Éva

2017. 12. 30.

Pisztora Zsófia

Folyamatos

Pisztora Zsófia
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2020

Martyn Ferenc archív fotográfiák 200
db

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

d) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2017.
évi feladatok
Feladat
Leletanyag részletes mutatózása a
taszári raktárban
A Fő utca 101. épületben a történeti adattár áttekinthető rendezése

Taszári raktárépületek takarítása, 5-ös
épületben rendszerezés, revízió megkezdése
Az iparművészeti raktár és a Bors István hagyaték ellátása agrofóliával
Új savmentes grafikai tárolószekrények
megrendelése, berendezése

Felelős

Határidő

Honti Szilvia,
Baksics Gábor

2017. 11. 30.

Varga Éva,
Gyurákovics
Norbert

2017.12.01.

Pisztora Zsófia,
Nagy Ildikó

2017.12.01.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Géger Melinda

2017. 12. 30.

Műtárgykartonok kiegészítése

Elavult, használhatatlanná vált, felesleges irodabútorok selejtezése.
A kisraktárban salgópolcos rendszer
bővítése.

Grafikai anyag savmentes kartonokkal
való paszpartúrázása
Archív fotók paszpartúrázása

A nagyfestmény-raktár salgózása

A keretpótlási program folytatása – a
nagyértékű festmények kereteinek cse-
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réje
Archív fotók savmentes dobozokba
történő elhelyezése
A legértékesebb karton és pasztellképeink üvegeit UV fóliával látjuk el

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

A régészeti leletanyagot (a nemesfém-gyűjtemény kivételével) két külső raktárban helyeztük el. A berendezési szintjük (polcrendszer) megfelelő és még kismértékben bővíthető, azonban a klimatikus viszonyokon javítani kell. Fűtés egyikben sincs, emiatt
csak tavasztól őszig lehet bennük dolgozni, amikor a terepi munkák is folynak. Így
vagy egyik, vagy másik háttérbe szorul.
A kaposvári raktárban újabb, állagmegóvási munkákra lesz szükség 2017-ben (tetőcsere a nagyobbik házban, a két ház faanyagának és falának festésére, vízleeresztő csap
beszerelésére).
Az ásató intézményeknél (MTA RI, MNM-NÖK) van még ideiglenesen feldolgozás
alatt álló nagyobb mennyiségű leletanyag, amennyiben ez beérkezik, a raktáraink telítettsége 100 %-os lesz.
2017 elején Taszár Község Önkormányzata felmondta a raktárbérleti szerződést.
Jelenleg a fenntartó keresi gyűjtemény elhelyezésének lehetőségeit. Amennyiben
a hatalmas gyűjtemény költöztetésére kerül sor, az munkatervünk valamennyi
pontját módosíthatja!
e) Az intézmény revíziós tervének 2017. évi bemutatása és a végrehajtás érdekében tervezett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is
Feladat
Növénygyűjtemény II. szekrény
Szitakötő gyűjtemény
Kabóca gyűjtemény
Bogár gyűjtemény
Kétszárnyú gyűjtemény
Trópusi rovarok
Tojásgyűjtemény
Középkori régészeti gyűjtemény 8.000
db
Adattári állomány, ff negatív 20.000
tétel/db
Őskori, nem szakosított régészeti gyűjtemény – utolsó revízió: 1987

Felelős
Juhász Magdolna

Határidő

Ábrahám Levente

2017. 12. 20.

Körtési Gábor

2017. 12. 20.

Molnár István

2017. 12. 15.

Gál Zoltán

2017. 12. 15.

Németh Péter
Gergely

2018

Varga Éva

2017. 12. 15.

Varga Éva

2017. 12. 15.

Pisztora Zsófia

2017.12.31.

2017. 12. 20.

Jávori gyűjteményből 2.000 db tárgy
Történeti dokumentum 3.000 db
Néprajzi adattár revíziója
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A képzőművészeti gyűjtemény főépületben lévő raktáraiban elhelyezett művek revíziója

Vaszary Emlékház képanyagának revíziója

Géger Melinda,
Matucza Jonatán, Horváth
Kristóf

2017. 12. 30.

Géger Melinda

2017. 12. 30.

2016. 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)
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 (%)

2.632 db

2017. terv
A bekerülő gyűjteményi
anyag gyarapodási naplóba
kerül.

6.606 db

7.000 db

28.539 db

7.000 db

146.138 db

59.000 db

607.320 db
- 2.436.333
db
- 1.456.501 db

- 657.000 db
- 2.486.000 db

-

1.506.000 db

26,4 %
24, 9 %
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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
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 (%)

7.637 db
0, 3 %

7.000
0,3 %

56.107 db
2,3 %

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

61.000
2,6 %

165.110 db
6,8 %
2.997+Manda,
Europeana

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 (%)
IV.

2017. terv

170.000
6,8 %
Nem tervezhető

44.600 db
1,9 %
7.000
0,5 %

46.0000 db
1,9 %
8.000
0,3 %

Tudományos kutatás
a) A 2017. évi tudományos munka fő irányának szöveges meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, várható eredmények
meghatározása)
Természettudomány
A Natura Somogyiensis 30. kötetének kiadása.
Tudományos kutatás fő témái:
1/ Palearktikus és Orientális hangyaleső és rablópille fajok kutatása
2/ Hazai természetvédelmi területek védett nagylepkéinek kutatása
3/ Natura 2000 területek élőhelytérképezése
4/ Láperdők termőhelyi vizsgálata
Régészet
A kutatás fő iránya a Múzeum még közöletlen anyagának tudományos feldolgozása, közlése.
A nagymennyiségű új anyag miatt számos külső kutatót is be kell vonnunk a munkába (szakdolgozók, doktorandusok, idősebb kutatók).
Nyertes pályázatunk van a Molnár István: Iharos középkori temploma címmű kiadvány megjelentetésére.
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Történeti muzeológia
Új szerzeményeink nyilvántartásához (gyermekjátékok XIX. sz. végétől az 1970-es évekig) alapkutatásai után interjút készítünk Dezső Eleonóra ny. óvónővel. Az anyag szakleltározása, katalogizálása nyomán elkészül a családtörténet, valamint a gyűjtemény katalógusa.
Feladatunk a 2015-ben megvásárolt és bemutatott Steiner gyűjtemény muzeológiai feldolgozásának tanulmány formájában történő publikálása.
Elkezdtük egy új állandó történeti kiállítás forgatókönyvének tématervét.
A Kiegyezés 150. évfordulója alkalmából elkészül a „Város a mappán – Kaposvári városképek a
dualizmus idején” című kézirat, amely Kaposvár „századfordulós” történetét képeslapok, fotók
gazdagságával mutatja be a tárgyalt időszakot. Szöveg és képválogatás, képaláírások: dr. Varga
Elkészül egy kiállítási forgatókönyv. Munkacíme „A KÖZJÓNAK” – Gyarapodó gyűjteményeink
Néprajz
2017-ben folytatjuk a Néprajzi Szakághoz tartozó műtárgyállomány megismerését, illetve
ennek kapcsán igyekszünk a somogyi vonatkozású szakirodalom és a kapcsolódó adattári
anyag folyamatos megismerésére. További célunk a műtárgyállomány köznevelési és társadalmi hasznosíthatóságának feltérképezése, különös tekintettel a múzeumpedagógiai célokban
való felhasználhatóságra. Az idei évben a halászat tematikájában tervezünk időszaki kiállítást,
melynek szakmai kidolgozásához a témákban való elmélyedés, kutatás elengedhetetlen. Tárgyi és adattári anyagainkban igyekszünk a nemzetiségekhez kapcsolódó tematikát fókuszunkba állítani és ennek kapcsán a nemzetiségek hagyományainak megismerése és közönséghasznosítása is feladatink közé tartozik. Fontosnak tartjuk a hazai és nemzetközi szakirodalom és
tudományos élet folyamatos monitorozását is.

Művészettörténet
A Rippl-Rónai Múzeum Művészettörténeti Szakágának fő kutatási és gyűjtési területe a 20-21. századi művészet. Ezen belül kiemelt programjaink a következők:
1. Rippl-Rónai életmű és hagyaték gondozása:
A műtárgyvédelem terén teszünk lépéseket – a pasztellképek UV fóliával való ellátása, a grafikák másolatokra történő cseréje révén
2. A Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény bemutatása és gondozása:
A keretezés programban néhány alapvetően fontos mű keretezését szeretnénk továbbvinni,
továbbá restauráltatunk olyan műveket, amelyek veszélyeztetettek. A gyűjtemény néhány darabját nemzetközi kiállításokon mutatjuk be.
3. Somogy klasszikus művészeti hagyatékának gondozása:
Vaszary János emlékkiállítást tervezünk a Vaszary Képtárban, melyet tanulmánnyal ellátott katalógus kísér. A Táncsics Mihály Gimnáziumban összetört aranyozott képkeret restauráltatása.
Pályázunk a Vaszary család tagjait bemutató kiállításra
3. Kortárs művészeti gyűjtemény gondozása:
Megpróbáljuk ajándékozás révén gazdagítani a kortárs gyűjteményt. Tanulmány jelenik meg a
Képírás online portálon a kortárs gyűjteményről.
4. Somogyi kortárs művészeti gyűjtemény gondozása:

Kaposvárhoz kötődő képzőművészek átfogó kiállítását rendezzük meg a Vaszary Képtárban katalógussal és tanulmánnyal feldolgozva (Lendvai Péter, Gáspár András)
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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)
A jelenleg érvényes jogszabály közgyűjteményi területen nem teszi lehetővé a tudományos
munkatársak kutatónapban történő részesítését! Intézményünkben a kutatónapok kiadása
igazgatói utasítás alapján történik, tudományos minősítéssel rendelkező munkatársak esetében
heti 12 óra, tudományos minősítéssel nem rendelkező munkatársak esetében heti 8 óra.
Egyéni tudományos célok, feladatok:
Természettudomány
Ábrahám Levente: 3 db angol nyelvű tudományos tanulmány elkészítése, amely hazai és külföldi folyóiratokban fog megjelenni, társszerzőként együttműködik külföldi múzeumok szakembereivel, részt veszt a Kaposvári Egyetem Környezettudományi Intézetének kutatási munkáiban.
Régészet
Molnár István: Iharos középkori temploma című munka kiadása (nyertes NKA pályázat)
Molnár István: Kaposszentjakab vagy Bárdudvarnok ásatási beszámoló
Varga Máté-Ujhelyi Nóra: Egy különleges könyvveret Kaposszentjakabról. Tanulmány
Varga Máté: A kaposszentjakabi bencés apátság fémleletei. Tanulmány konferenciakötetbe.
Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely Pincehely határából. Tanulmány
Varga Máté: A Rippl-Rónai Múzeum Numizmatikai Gyűjteménye kötet megjelentetése sikeres pályázat esetén.
Történeti muzeológia
Varga Éva-Gyurákovics Norbert: Tanulmány a Steiner-gyűjteményről
Varga Éva: „Város a mappán – Kaposvári városképek a dualizmus idején” című kézirat
Horváth Szilvia 2002 óta a „Késő-római történetírás – Iordanes munkái” tematikában PhD
kutatásokat folytat.
Horváth Szilvia tagja a Vivarium Fontium Sorozat szerkesztőbizottságának.
Horváth Szilvia-Kiss Magdolna: Pannoniai fürdőkalauz. Római fürdőkultúra, gyógyfürdők
Pannoniában című kötet kéziratának elkészítése (nyertes NKA pályázat)
Néprajz
Pisztora Zsófia 2016 szeptemberétől tanulmányokat folytat a PTE-BTK Néprajz-kulturális
antropológia mesterképzésen.
Művészettörténet
Vaszary János emlékkiállítást tervezünk a Vaszary Képtárban, melyet tanulmánnyal ellátott katalógus
kísér.

Kaposvárhoz kötődő képzőművészek átfogó kiállítását rendezzük meg a Vaszary Képtárban
katalógussal és tanulmánnyal feldolgozva (Lendvai Péter, Gáspár András)
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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Ajándéktárgyak (hűtőmágnes, matrica, könyvjelző, kitűző): 5.398 db
Kötet: 5.380 db
Képeslap: 10.413 db
Kiállításvezető: 2.060 db
Leporelló: 1.655 db
Tájékoztató füzet: 6.542 db
Szórólap: 4.801 db
Plakát, poszter: 231 db
Katalógus: 691 db
Térkép: 623 db
Könyvjelző: 1.424 db
A Rippl-Rónai Múzeum stratégiája, hogy nem adunk ki túl nagy példányszámban köteteket.
Volt vidéki egységeinkkel, valamint más muzeális intézményekkel a kiadványok árusítása
céljából bizományosi szerződéseket kötünk. Ápoljuk hazai és külföldi cserekapcsolatainkat.
Raktározás: a kiadványok elhelyezése egy elkülönített raktárhelyiségben megoldott.
d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
Külföldi szakmuzeológusok intézményünkbe történő látogatását tervezzük, szakanyagaink
meghatározásához és feldolgozásához. Két külföldi múzeumban (lengyel és cseh) tervezünk
anyagfeldolgozást muzeológusaink részéről. Megújuló kiállításainkhoz külföldi múzeumokban gyűjtünk ötleteket. Részvétel külföldi tudományos konferenciákon.
Feladat
From Fauvism: Jewish Anvantgarde Artist from
Hungary című kiállításhoz műtárgyak kölcsönzése az amszterdami Zsidó Történeti Múzeumnak

Felelős

Határidő

Géger Melinda

2017. május

A magyar Vadak – Nyolcak kiállítás Varsóban műtárgyak kölcsönzése

Géger Melinda

2017. október

2016. tény
16

2017. terv
10

18/9

7/3

1

pályázat függvényében

19

5

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

nyelveket)
publikációk száma (múzeumi kiadványban és
külső kiadványban egyaránt)
Kiállítási forgatókönyvek száma

V.

21 magyar

7

5 idegen nyelvű
9

9

Műtárgyvédelem
Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2017. évi feladatok
Feladat
Gyűjteményi egységek/raktárak/ellenőrzése,
rendben tartása

Felelős
A szakágak muzeológusai, gyűjteménykezelői

Határidő

Archív fotográfiák savmentes dobozba helyezése
100 db

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Matucza Jonatán

2017. 12. 30.

Folyamatos

Grafikák paszparturázása 100 db
Kiállított grafikai anyagok UV fóliázása

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2017. évi feladatok
Feladat
2013. évi vegyes leletek, leletmentések, terepbejárási anyagok kezelése, Németh Péter feltárása
Somogyszob – Kácsmóna, 2013. évi ásatás leletei
Kaposvár – Kaposszentjakab, Apátság 2016.
évi feltárás leletei

Felelős

Határidő

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Kaposvár – 40037. lelőhely leleteinek kezelése

Taszár – Történeti gyűjtemény, military anyag
restaurálása
Történeti gyűjtemény, Lestyán cukrász csokoládéöntő bádogfigurák kezelése
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Néprajzi Gyűjtemény, Halászati kiállítás néprajzi tárgyainak kezelése
Iparművészeti üvegkép restaurálása, (József
Attila Emlékházból)
K/ 61-es elkerülő út 2. lelőhely, mészbetétes
sírok kerámiaanyagának konzerválása
Vörs-Battyáni-disznólegelő 2000-2010. évi feltárás,
15 urnamezős sír kerámiaanyagának restaurálása
Néprajzi Gyűjtemény, Halászati kiállítás néprajzi tárgyainak kezelése

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Horváth Péter
József

2017.12.20.

Nagy Ágnes

2017.12.20.

Nagy Ágnes

2017.12.20.

Nagy Ágnes,
Foucault Katalin

2017.12.20.

Foucault Katalin

2017.12.20.

Foucault Katalin

2017.12.20.

K/ 61-es elkerülő út 2. lelőhely, mészbetétes
sírok kerámiaanyagának konzerválása
K/ 61-es elkerülő út 26-os lelőhely, kerámia
edények restaurálása
Régészeti ásatásokból előkerülő leletanyag tisztítása, rendszerezése
Vaszary János: Virág Benedek c. képének képkerete

Baksics Gábor

Folyamatos

Géger Melinda

2017. július
2017. szeptember

Pór Bertalan: Önarckép

Géger Melinda

Czigány Dezső: Ilonka

Géger Melinda

2017. szeptember
2017. szeptember
Csók István: Bodzafa

Géger Melinda

A képzőművészeti raktár levegője száraz, párásító szükséges, mert több kortárs képen is pergéseket tapasztaltunk. Idén egy komolyabb teljesítményű párásítót szeretnénk vásárolni.
Vaszary János: Virág Benedek c. képének összetört a képkerete – a Vaszary évforduló kapcsán ezt restauráltatni kell az augusztusi kiállításra.
A varsói Nyolcak kiállításra kölcsönzendő festményeket a pécsi Janus Pannonius Múzeum
restaurátorával restauráltatjuk a kölcsönzés feltételeként.
Pór Bertalan: Önarckép
Czigány Dezső: Ilonka

Megelőző állományvédelemre (tisztításra,
konzerválásra) szoruló összes műtárgy száma
Aktív állományvédelmi kezelésre (restaurálásra) szoruló összes műtárgy száma
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2016. tény

2017. terv

Teljes gyűjtemény

Teljes gyűjtemény

176 db

kb. 109 db

32.159 db
(19.956 db +
1.503 db néprajzi tárgy gázos fertőtlenítése + 10.700
db csont)

Tárgyévben megelőző állományvédelembe
vont összes műtárgy száma

Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe
vont összes műtárgy száma

VI.

6.435 db

kb. 6.000 db
(5.000 db +
1.000 db csont)

kb. 109 db

Pályázati tevékenység
Hazai pályázatok megnevezése
Őrtilos-Újzrínyivár kutatása
NKA pályázat
Bárdudvarnok Barátdombon, középkori kolostor feltárása NKA
NKA Könyvkiadás Kollégiuma
Molnár István: Iharos középkori temploma című
munka megjelentetése
Muzeális intézmények
szakmai támogatására
(Kubinyi Ágoston Program) keretében
„Somogyi kincsestár: információs tárlat Somogy
népművészetéből„
című állandó néprajzi kiállítás megvalósítására

Pályázott összeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

1.300.000

1.000.000

Költő László

1.400.000 Ft

1.000.000

Molnár István

844.000

400.000

15.730.000,
melyből saját
forrás: 1.573.000
megpályázott
összeg:
14.157.000

Horváth Szilvia

13.000.000.+1.573.000, Pisztora Zsófia
ÖSSZESEN:
14.573.000 Ft

Széchenyi 2020 programhoz kap- Pályázott öszcsolódó pályázatok megnevezése szeg
(EFOP, TOP, stb.)
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP
3.3.2-16 – Rippl-Rónai Múzeum 25.000.000
kompetenciafejlesztő programjai
a Kaposvári Járás oktatási Intézményeiben
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Felelős

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Folyamatban

Felelős

Simonné Lechner
Judit

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése

Pályázott öszszeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

NKA pályázati lehetőség függvényében tervezzük:
-

női vizit-ruha restauráltatását
„A’ KÖZJÓNAK” Gyarapodó gyűjteményeink című kiállítás létrehozását (új szerzeményi,
időszaki)
Üdvözlet Somogyból (képeslapkötet) kiadását
„Város a mappán” Kaposvár fejlődése a dualizmus korában

-

VII.

Kommunikációs tevékenység
Az intézmény 2017. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása.
• A tárgyév kiemelt feladatának meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény küldetéséhez.
-

Célunk a múzeum látogatottságának, ezzel ismertségének és elismertségének, valamint
bevételeinek 2013 óta tartó egyenletes, folyamatos növelésére.
A már jól bejáratott, többségében személyes kommunikációs csatornákon keresztül, továbbra is meg kell szólítani a múzeumot legnagyobb számban látogató iskolai csoportokat.
Törekedni kell az eddig kevésbé hatékonyan elért csoportok megszólítására, az ehhez
szükséges kommunikációs csatornák felderítésére, használatára. Új célközönség hatékony megszólítására: jelen pillanatban ezeken a családokat tekintjük.
Törekedni kell a múzeumot kedvezményesen látogató csoport, a nyugdíjasok még aktívabb megszólítására, bevonására. Esetükben egy folyamatosan növekvő számú célközönségről beszélünk, akik ugyan kisebb bevételt, de nagy létszámot, s vele egy nagy létszámú, a múzeumot elismerő közösséget alkothatnak.
Fentiek megvalósulásával lépéseket tehetünk annak – a múzeumunk küldetésnyilatkozatában is megfogalmazott – célkitűzésnek az elérésében, hogy őrizzük és közzé is tesszük
Somogy és Kaposvár tudományos, kulturális és művészeti értékeit.

-

-

-

-

•

Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések

Törekszünk a várost és városkörnyéket leginkább elérő, azaz leghatékonyabb megjelenési
felületek (helyi televíziók és írott sajtó) megfelelő mértékű és szintű használatára. Igyekszünk megtartani a gyakorlatot, hogy fenntartónk a saját, ingyenes felületein és szakember
gárdája segítségével plusz megjelenési felületekhez juttatja intézményünket.
•

Arculatépítés tervezett lépései

Az arculat átalakítást továbbra is folyamatosan végezzük, különösképp a megújuló kiállításainkon és honlapunkon.
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• A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések
Intézményünk 2013 óta használja az új honlapját, mely alapvetően látogatóbarát, könnyen
kezelhető felület. Törekszünk a tartalmának napi frissítésre. A honlapot ez évben is tovább
fejlesztjük.
•
-

-

-

A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések
2015-ben az országos közművelődési koordinátor hálózat koordinátora lett múzeumunk
egyik munkatársa. Rajta keresztül aktívabban tudunk részt venni hazánk múzeumpedagógiai szakmai életében.
Folytatni fogjuk a régiós, megyei, illetve a jelentősebb kismúzeumokkal a személyes
munkatársi kapcsolat felvételét.
Folytatni fogjuk azt a folyamatot, hogy a város, illetve Kaposvár Járás összes iskoláját
beléptessük az ún. Múzeumi Kapcsolattartó hálózatunkba.
A több, sikeresen megszólított szakmai és civil szervezettel (művészeti, népművészeti,
hátrányos helyzetű, kisebbségi, úgymint Somogy Megyei Roma Kisebbségi Önkormányzat, Szépkorúak Megyei Szervezetének Szövetsége) kapcsolataink áttekintése, frissítése, bővítése továbbra is napirenden lesz.
Folyamatosan folytatódni fog a napi látogatások alkalmával gyűjtött személyes email
címek további bővítése is.

• Eredményességi mutatók meghatározása és évközi nyomon követése

A látogatószám abszolút növekedése, a jegybevétel növekedése. Állandó kiállításaink
számának növekedése. Múzeumpedagógiai programjaink számának és a résztvevők számának növekedése. A tudományos kiadványaink megjelentetésének folytatása.

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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2016. tény
155
115
237
532
31

2017. terv
150
115
230
530
30

VIII.

Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései

A Szentjakabi Bencés Apátság Romkertben 2016-ban régészeti feltárást végeztünk, majd a
fenntartóval együtt egy új látogatóközpont kialakítását tervezzük kb. 1,5 milliárd Forint értékben. EFOP pályázat beadását tervezzük (60 millió Ft) a Fekete István Látogatóközpont és a
Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont infrastrukturális fejlesztésére.

IX.

Intézményi (saját) bevételek megoszlása

Jegybevétel
Közművelődési programok
bevétele
Múzeumpedagógiai programok bevétele
Kiadványok értékesítése,
múzeumi bolt bevétele
Intézményi terek hasznosítása
Régészetből származó bevétel
Szponzoráció
Egyéb
Összesen:

2016. tény (eFt)
10.914

2017. terv (eFt)
13.820

698

150

1.496

1.225

698

1.000

16

50

42.435
275
56.533

33.029
49.274
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