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1.Helyzetelemzés 
 
1.1. A múzeum  
 
A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját. Jogelődje, a Somogymegyei Múzeum Egyesület 1909-ben kezdte meg 
tevékenységét.  
Bár az intézmény elsődleges küldetése a kulturális örökség tárgyainak megőrzése, 
napjainkban legalább ilyen fontos szerepet kap ezek minél szélesebb körű bemutatása, a 
szellemi és tárgyi örökség megismertetése a társadalom legkülönfélébb rétegeivel. Ezt a célt 
szolgálják az intézmény szakmai osztályai által készített állandó kiállítások, illetve időszaki 
kiállításaink. 
A múzeum állandó kiállításai: 
Természeti örökségünk (Somogy megye állat- és növényvilágát mutatja be, élőhelyek 
szerint.) 
Fejezetek Somogy néprajzából (Somogy megye sok tekintetben speciális tárgyi és szellemi 
kultúráját mutatja be.) 
Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény (A múzeumalapító által gyűjtött és azóta az intézmény 
gyűjtésével kiegészített, 19-20. század magyar festészetét reprezentatív módon bemutató 
kiállítás.) 
A honfoglalás kora Somogy megyében (A honfoglalók és elődeik hagyatékát bemutató 
régészeti kiállítás.) 
 
Jelenlegi legfontosabb időszaki kiállításunk a 100 éves történetet szakmai osztályok, illetve a 
térségi-városi múzeumok szerint feldolgozó kiállításunk, melyhez kapcsolódóan már a tavalyi 
évben elkészült egy hasonló poszterkiállítás, mely ezévben Somogy megye városaiban is 
megtekinthető. 
 
 
1.2 A múzeum közművelődési tevékenysége 
 
A múzeum képzőművészeti, természettudományi, régészeti, néprajzi és újkortörténeti 
gyűjteménnyel rendelkezik, melyekre az állandó és időszaki kiállítások alapulnak. Ezek a 
gyűjtemények teremtik meg a közművelődési és múzeumpedagógiai feladatellátás alapjait is. 
 
A múzeum közművelődési osztályát 1992-ben az akkori megszorítások miatt leépítették, 
sokáig nem rendelkezett közművelődési szakemberrel. Később egy közművelődéssel 
foglalkozó szakember felvételére került sor, azonban az intézményben érdemi közművelődési, 
illetve múzeumpedagógiai munka nem tudott kialakulni. 
 
A Somogy Megyei Művelődési Központ 2007. március 31-én került megszüntetésre, 
jogutódja a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága lett. 3 fő szakalkalmazott és egy fő 
technikai személyzet került áthelyezésre. A szakalkalmazottakból került kialakításra a  
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múzeum közművelődési osztálya, bár a kollégák egyike sem rendelkezik múzeumpedagógiai 
végzettséggel.  
Az osztály feladata egyrészt a jogutódlott tevékenység, a megyei közművelődési feladatellátás 
megszervezése, másrészt a múzeumi közművelődés, a múzeumpedagógiai és PR-tevékenység 
ellátása. 
 
Az intézményben – a fenti személyi feltételek miatt – nem működött az a fajta közművelődési 
és múzeumpedagógiai tevékenység, amelyet azonban már évek óta el kellett volna látni, a 
látogatóbarát szemlélet jegyében, megfelelve a társadalmi és szakmai elvárásoknak.   
A 2007-es intézmény-összevonás (mely az országban egyedülálló módon valósítja meg az 
1997. évi CXL. törvényben kötelezően előírt feladatokat) azonban lehetőséget teremtett arra, 
hogy múzeumunk is az eddiginél hatékonyabban fejtse ki tevékenységét a közművelődéssel és 
a múzuempedagógiával kapcsolatban. Az áthelyezésre került szakalkalmazottak –
művelődésszervezői és pedagógiai végzettségükre és ismereteikre alapozva – sikeresen 
szervezték meg a múzeum közművelődési és pedagógiai tevékenységét. Szervezetté váltak a 
múzeumpedagógiai foglalkozások, minden állandó és időszaki kiállításhoz kapcsolódóan. 
Mostanra nemcsak az általános- és középiskolai korosztály számára szervezünk 
tárlatvezetéseket és foglalkozásokat, hanem az óvodások és a felnőttek is megtalálják a 
megfelelő programokat. Ugyanakkor sikerült bekapcsolni az  intézményt azokba az 
országosan megrendezésre kerülő közművelődési rendezvényekbe, melyekből az elmúlt 
években részben vagy egészben kimaradt (Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, 
Kulturális Örökség Napjai, Múzeumok Őszi Fesztiválja). 
A múzeum közművelődési tevékenysége alapvetően illeszkedik a múzeum fejlesztési 
tervében megfogalmazott célokhoz, elképzelésekhez. Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk egy 
olyan látogatóbarát szemléletű intézmény kialakítását, mely alapvetően a tanuló ifjúság 
számára jelent oktatási-képzési lehetőséget, ugyanakkor minden korosztály számára biztosítja 
– közművelődéssel összefüggő tevékenységek kapcsán – az élethosszig tartó tanulás 
lehetőségét. E feladat ellátása során programjainkat alapvetően a múzeum állandó, illetve azt 
kiegészítően az időszaki kiállítások anyagára, azokhoz kapcsolódóan tervezzük. 
 
 
1.3. A múzeum társadalmi környezete 
 
A fent részletezett okok miatt a múzeum nem rendelkezik saját, a minőségbiztosítást és 
minőségfejlesztést megalapozó adatokkal, de kapcsolódásunk a Xellum Kft. által végzett 
kérdőíves lekérdezéshez, valamint a közművelődéssel foglalkozó munkatársak személyes 
lekérdezései, beszélgetései megalapozzák azt a feltevést, miszerint a múzeumlátogatók 
jelentős része diák, illetve nyugdíjas. Mindezt az elmúlt évek látogatói statisztikái is 
alátámasztják. 
Mivel az intézmény jelenlegi közművelődési osztálya még nem egészen két éves múltra tekint 
vissza, és az ezt megelőző, rendelkezésre álló adatok hiányosak, nehezen jellemezhető a 
múzeumlátogatók legbiztosabb köre. Azonban már most is elmondható, hogy egyik 
legfontosabb célközönségünk az általános iskolai korosztály. Ennél kevesebb azok száma, 
akik középiskolából érkeznek. A 2008-as év  - új foglalkozások bevezetésével - áttörést 
jelentett az óvodás korosztálynál. Az iskolás korúak mellett a  közművelődés számára a szinte 
legjobban megszólítható korosztály mindig is  a nyugdíjas réteg volt, nincs ez másképp a 
múzeumok életében sem. Az aktív, dolgozó korosztályhoz képest természetesen sokkal több 
szabadidővel, ugyanakkor nagyobb érdeklődéssel is rendelkeznek.  
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Az ifjúság, ezen belül is a középiskolai korosztály - kulturális sokszínűségét tekintetbe véve – 
a nehezebben megszólítható közönséget jelenti. Számukra elsősorban a korosztályi 
jellemzőket figyelembe vevő programok szervezése jelentheti a megközelítési módot.  
Talán a legnehezebb feladat az aktív korú lakosság számára szóló programok szervezése. A 
rendelkezésükre álló szabadidő, annak hasznos eltöltésére fordított energia – szinte tekintet 
nélkül korra, nemre, iskolai végzettségre, foglalkozásra – ennél a rétegnél a legkevesebb. 
Számukra megfelelő programok biztosítása igazi kihívást jelent minden kulturális intézmény 
számára. A helyzetet csak nehezítik azok a társadalmi és gazdasági folyamatok, melyek 
napjainkban zajlanak, erkölcsi és kulturális értékvesztéshez, valamint elszegényedéshez 
vezetnek. 
Mindez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy a kultúra közvetítői lemondanak küldetésükről. 
Meg kell találni azokat a formákat, melyek során a társadalom különböző rétegei bevonhatók 
a kulturális tevékenységekbe. Erre megfelelő alkalmat teremtenek a múzeumok 
közművelődési rendezvényei. 
 
Az intézmény közművelődési tevékenysége alapvetően kapcsolódik a múzeumok országos 
rendezvényeihez. Több évre visszanyúló megjelenésünk van a Múzeumok Majálisán. A 
Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozaton a megelőző években csak a Szennai Szabadtéri 
Néprajzi Gyűjtemény vett rész, a Szent Iván napi tűzugráshoz kapcsolódó programmal, 2008-
ban azonban első alkalommal a Rippl-Rónai Múzeum is éjszakába nyúlóan fogadta a 
vendégeket, akik meglepően sokan, mintegy 2000-en érkeztek. 
A Kulturális Örökség Napjai hétvégét először 2007-ben szerveztük meg, képzőművészeti 
előadásokkal és a Zenei Világnaphoz kapcsolódó koncerttel, 2008-ban pedig Kaposvár város 
és civil egyesületek által szervezett Méz Fesztivállal összekapcsoltan. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválján idén több programmal is szerepeltünk. Ezek nagy része 
ismeretterjesztő előadás volt, melyek a szakmai osztályok munkáját mutatták be a régészeti 
ásatásoktól egy marokkói tanulmányút természettudományi tapasztalataiig bezáróan. Ezidő 
alatt került sor a Nyugat 100 Busz megyei, ezen belül kaposvári bemutatkozására is, mely 
szintén a várakozásokon felüli, mintegy 1600 fős látogatottságot eredményezett. 
 
A közművelődési tevékenységgel szorosan összefügg, illetve azon belül értelmezhető az 
intézmény múzeumpedagógiai tevékenysége, mely a közművelődési osztály megszervezése 
óta folyamatos fejlődést mutat. Az alapvető célcsoport természetesen az általános iskolai 
korosztály. Számukra elsősorban az állandó kiállításokon alapuló tárlatvezetéseket és 
foglalkozásokat tartunk. Egyik legnépszerűbb foglalkozásunk a természettudományi 
kiállításhoz kapcsolódik, melynek során egy tárlatvezetés után a gyerekek a preparátumok 
készítésének titkaival ismerkedhetnek meg. 
Szintén népszerűek azok a foglalkozások, melyek a régészeti kiállítás megtekintése után 
nyújtanak lehetőséget arra, hogy a gyerekek betekintést nyerhessenek a régészek – egy 
mesterségesen, a múzeum udvarában kialakított lelőhely felderítésével -, illetve a 
restaurátorok – széttört mai agyagedények összeragasztása során – munkájába.  
2008 második félévében kezdődtek azok a foglalkozások, melyek a néprajzi kiállításhoz 
kapcsolódóan szólítják meg egyrészt az alsó tagozatos korosztályt gyermekjátékok 
bemutatásával, másrészt a felső tagozatosoknak szóló, lakodalmas szokásokat bemutató 
előadás kapcsán. 
Ezelőtt indult az a 2-8 éves korosztály számára szóló, a természettudományi kiállítást a 
korosztályi sajátosságokhoz igazítva bemutató gyermekfoglalkozás, mely havonta egy 
alkalommal kerül megrendezésre, alkalmanként közel 100 gyermeket megszólítva. 
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Kiemelkedően népszerű volt az a rendhagyó történelemóra, melyet a nálunk április-június 
között bemutatott Tatárjárás kiállításhoz szerveztünk. A városban működő hagyományőrző 
egyesület segítségével középkori viseletekkel és fegyverekkel ismerkedhettek meg az 
idelátogatók. Ez a foglalkozás a középiskolai korosztályt is meg tudta szólítani, hiszen az 
együttműködő egyesület tagjai jórészt maguk is pedagógusok, és a korosztálynak megfelelő 
előadások során mutatták be a középkori életet. A program népszerűsége indokolta, hogy a 
vándorkiállítás lebontása után is megszerveztük ezeket a bemutatókat, melyek a továbbiakban 
a felnőtt lakosság érdeklődésére is számot tarthattak.  
2008-ban a „Reneszánsz Túrák” rendezvénysorozat kapcsán az ország szinte teljes területéről 
érkeztek hozzánk iskolai osztályok, mintegy 60. Velük és foglalkozásokon résztvevőkkel 
együtt az intézmény látogatottsága a 3-18 éves korosztály tekintetében közel 5000 fővel nőtt. 
 
 
 
2. A közművelődési terv célja 
 
Jelen közművelődési terv célja az intézmény hosszú távon megvalósítandó közművelődési 
tevékenységének meghatározása, ezen belül az iskolai korosztály integrálásának lehetőségei a 
kulturális tevékenységekbe. 
A múzeumokban végzett közművelődési tevékenység napjainkban – tekintettel például a 
megyei közművelődési hálózatot érintő változásokra – egyre nagyobb szerepet kap a 
kultúraközvetítés területén. A megszűnő vagy átalakulás alatt lévő intézményrendszer után 
maradó „fehér foltok” talán minden eddiginél nagyobb feladatot rónak a még meglévő 
intézményhálózatra, így a múzeumokra is. Bár  - már említetten – Somogy megye egyedülálló 
módon oldotta meg ezt a feladatot, ennek a fajta intézmény-összevonásnak előnyei is 
lehetnek. Mindaz a fajta feladatellátás, mely a CXL. Törvényben megfogalmazott, tartalmat 
kaphat egy muzeális intézményben is. Miután a feladatellátás egyrészt művészeti műfajok 
mentén megfogalmazott, ez jól kapcsolódhat a múzeum szakmai osztályainak munkájához is. 
Például egy megyei vagy regionális népdalénekléséi verseny építhet arra a gyűjteményi 
anyagra, mely a múzeumban fellelhető. Hasonlóan egy néptáncverseny is építkezhet azokra a 
gyűjtött anyagokra, melyek megtalálhatóak intézményünkben (pl. Együd Árpád gyűjtései). 
Az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai programjai kiváló lehetőséget 
teremtenek az élethosszig tartó tanulás megvalósítására, az EK 2006-ban megfogalmazott 
ajánlásában szereplő szükséges kulcskompetenciák elsajátítására. 
 
 
2.1 A pályázat kapcsán elérhető infrastrukturális célok 
 
Jelen pályázatunk keretében a közművelődési terv elsődleges célja a múzeumpedagógia 
számára használható és a közművelődési tevékenység számára is alkalmas terek kialakítása.  
Egyrészt szándékunkban áll egy olyan oktatóterem kialakítása a már meglévő, 
előadóteremként funkcionáló helyiség átalakításával, mely megfelel a 21. század technikai 
elvárásainak, ugyanakkor mobilizálható és alkalmassá tehető az ismeretterjesztő előadások 
fogadására is. Így elsődleges oktatási céljait túlhaladóan alkalmassá válik azon közművelődési 
és ismereterjesztő előadások fogadására, melyek a múzeumi közművelődéshez, az országos 
rendezvényekhez kapcsolódó programok befogadását jelentik. Ezért feltétlenül szükségesnek 
tartjuk a laptopok, illetve mobilizálható asztalok beszerzését. Miután a múzeum jelenlegi 
épülete eredetileg vármegyeházának épült, kialakítása nem feltétlenül felel meg a múzeumi  
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funkciónak. Legfőképpen rendkívül kevés olyan tér áll rendelkezésre, mely oktatási vagy 
közművelődési funkciót tölthet be. A kialakítandó oktatóteremnek kell a közművelődési 
funkciókat is betöltenie, ezért fontos a beszerzendő eszközök mobilizálhatósága. Ez egyúttal 
lehetővé teszi különböző korosztályok oktatási céljainak megvalósítását, valamint a 
közművelődési, ismeretterjesztési, és ezáltal az élethosszig tartó tanulás feltételeinek 
megteremtését is. 
A másik kialakítandó terünk – az átjárhatóságot is biztosítva– a néprajzi kiállításunkhoz 
kapcsolódik. Jelenleg raktározásra és időszaki kiállítások fogadására használja az intézmény, 
bár időszaki kiállítások fogadására is alkalmas. Egyszerű építészeti megoldással lehetővé 
tehető, hogy az állandó néprajzi kiállítás és a kialakítandó, alapvetően kézműves (fazekas és 
szövő), tágabb értelemben manuális (rajz, festészet) foglalkozásokra alkalmas terem átjárható, 
egymásból megközelíthető legyen. Ebben a teremben szeretnénk megvalósítani azokat az 
oktatási funkciókat, melyek egyrészt a siketek és nagyothallók speciális igényeit veszik 
figyelembe, ugyanakkor tágabban lehetőséget adnak a városban, kistérségben és a megyében 
élő gyermekek és felnőttek számára arra, hogy részben a népi kismesterségekkel 
megismerkedhessenek, illetve manuális készségeiket fejleszthessék úgy, hogy közeli 
kapcsolatba kerülnek a tárgyalkotó népművészettel, illetve a képzőművészettel. 
A harmadik, felújítandó terem jelenleg vetítőteremként funkcionál a természettudományi 
kiállításban. A terem korszerűsítése lehetőséget teremt a modern technika eszközeinek 
használatával arra, hogy a természettudománnyal kapcsolatos információk, filmanyagok 
magas minőségi színvonalon jussanak el az érdeklődőkhöz, segítve a természeti értékeink 
iránti érdeklődés felkeltését, a környezettudatos magatartás kialakulását. 
 
Mindezek a termek a fenti átalakításokkal alkalmassá válnak a múzeumpedagógia és a 
közművelődés céljaiban megfogalmazott programok megvalósítására.  
Ugyanakkor a 21. században nem tekinthetünk el a megfelelő technikai, informatikai háttér és 
elérhetőség kialakításától sem. Ezért feltétlenül szükségesnek látjuk azon informatikai pontok 
kialakítását, melyek lehetővé teszik egyrészt az intézmény digitalizált és digitalizálandó 
gyűjteményei elérését, másrészt alkalmat adnak nemcsak az intézményben elérhető 
kiállításokról és gyűjteményi anyagról szóló információk elérésére, hanem a teljes intézmény, 
annak filiáléi, valamint a Somogyban, illetve a régióban található múzeumok és kiállítóhelyek 
által bemutatott kiállításokról szóló információk elérésére is. Az elérhetőség legjobb helyei az 
állandó kiállítások, illetve a múzeumba való belépés helyszíne. Épp ezért a múzeum 
bejáratánál szeretnénk egy informatikai pontot kialakítani, mely teljes körű tájékoztatást ad az 
intézmény tevékenységéről, illetve az állandó kiállításokban szeretnénk olyan tereket 
kialakítani, melyek elérhetővé teszik a múzeum gyűjteményi anyagát.  
 
 
3. A közművelődési hasznosítás 
 
Jelen pályázatunkban igényelt fejlesztésünk elsődleges célja, hogy eleget tegyen a múzeumot 
igénybe vevő látogatók,  iskolai csoportok, illetve a múzeumi közművelődésbe bevont 
társadalmi rétegek közművelődési és kulturális elvárásainak, hozzájáruljon a megcélzott 
iskolai és társadalmi csoportok művelődési igényeinek felkeltéséhez és kielégítéséhez. 
 
A közművelődési terv alapvetően illeszkedik a múzeum fejlesztési tervében megfogalmazott 
általános célokhoz, olyan, alapvetően iskola- és látogatóbarát terek és kiállítások  
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megvalósításával, melyek az óvodás kortól a nyugdíjas korig segítik visszavezetni a 
társadalmi rétegeket a a kultúraközvetítés eme legalapvetőbb helyszínéhez. 
 
Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az állandó kiállítások megismertetését a látogatókkal, 
melyek a XXI. századi technika lehetőségeit alapul véve teszik elérhetővé a gyűjtemények 
legjelentősebb darabjait. Mindez összhangban áll a múzeum küldetésével és alapvető, a 
törvényekben megfogalmazott feladatellátásával is. Szándékunk, hogy ezek az 
intézményegység teljes területén kereshetőek legyenek. Az aktualitásokat figyelembe véve 
elsődleges szerepet kap a múzeum 100 éves fennállását bemutató kiállítás, mely feladatlapok 
és vetélkedők kapcsán is megismerteti a látogatókat az intézménnyel.  
 
 
3.1. Célközönség 
 
A múzeumi közművelődést bár alapvetően meghatározza az óvodai, általános és középiskolai 
korosztálynak szóló, oktatási célú foglalkozások kialakítása, semmiképpen nem tekinthetünk 
el az aktív, illetve nyugdíjas korú lakosság művelődési igényeinek kiszolgálásától sem. E 
feladatellátáshoz kapcsolódik a múzeum közművelődési tevékenysége, mely az  országosan 
szervezett művelődési alkalmakat alapul véve fejti ki tevékenységét. Mindez tartalmazza a 
Múzeumok Éjszakájához kötődő családi programokat, melyek olyan programokat kínálnak 
(játszóház, csillagvizsgálat), melyek  több generáció számára is kikapcsolódási és művelődési 
alkalmat jelentenek. 
 A Kulturális Örökség Napjai Hétvégén az intézmény anyagi helyzetéhez igazított kiegészítő 
programokkal várjuk a látogatókat, melyek elsősorban a Zenei Világnaphoz kapcsolódnak. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválján való részvételünk szintén feltételezi egy oktatóterem 
kialakítását, melyben nemcsak az oktatási, hanem az ismeretterjesztési funkció is szerepet 
kap. 
A közművelődési rendezvényekkel megcélzott közönség – erősen kapcsolódva a 
múzeumpedagógiai fejlesztésekhez – természetesen az iskolai korosztály, de a fenti 
közművelődési rendezvényekre szervezetten a családok, lehetőleg három generáció elérését 
ugyanolyan fontosságúnak tartjuk. 
 
 
 
3.2 A közművelődési tevékenység fejlesztése 
 
A felnőttképzés során szeretnénk olyan programokat szervezni, melyek az aktív korú lakosság 
tárgyalkotó népművészethez való kötődését teremtik meg, visszahozva a jogelőd intézmény 
tevékenységét (fazekas és szövő szakkör). Ugyanakkor a kézműves és manuális foglalkozások 
(a fentiek mellett rajz és festészeti szakkör kialakítása) a gyermek és ifjúsági korosztály 
számára is jól értelmezhetőek, hozzásegíti őket a tárgyi és szellemi kultúra iránti érdeklődés 
felkeltéséhez, az így létrejött szellemi javak elsajátításához. 
 
Az intézményben – a fejlesztési tervben is megfogalmazott célkitűzéseihez igazodva – 
szeretnénk újragondolni, újrafogalmazni a családi programok koncepcióját, melyek több 
generáció számára teszik egyidejűvé a szabadidő hasznos eltöltését.  
Például a történeti osztály gyűjteményeihez is igazodó „Nagyszülő –unoka” rendezvények 
megszervezését, melyek élményszerűen tudják bemutatni a 20. század történelmi eseményeit.  
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3.3 Együttműködések 
 
A rendezvények megszervezése során az intézmény igyekszik a lehető legszélesebb körű 
együttműködést kialakítani a megye és a város kulturális intézményeivel és civil 
szervezeteivel. Ez jelenti egyrészt a mások által szervezett kulturális események befogadását 
(pl. Országos Gyermekszínjátszó Találkozó), másrészt a közös szervezést (pl. Nyugat 100 
Busz). A Nyugat 100 Busz szervezése kapcsán együttműködtünk a városi múzeumokkal, az 
időpontok és az útvonal egyeztetése kapcsán, valamint a szervezési feladatokat a városi 
önkormányzattal és az irodalmi társasággal együtt oldottuk meg.  
Jelentős együttműködést alakítottunk ki a város művelődési központjával, alapvetően a Festők 
Városa Hangulatfesztivál kiállításai és programjai során, de például a 2008-ban a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából szervezett énekkari hangversenyt is együtt készítettük elő, és a 
megvalósítás helyszíne is  a városi művelődési központ volt. Hasonlóan működik a megye 
teljes területét felölelő gyermek néptáncverseny szervezése is, melynek kaposvári kistérségi 
bemutatói a néptáncszövetséggel együttműködve közös szervezésben valósulnak meg. 
 
Az együttműködésbe bevont városi intézmények és szervezetek: 
Együd Árpád Általános Művelődési Központ 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 
Művészetek Kincsesháza 
Oktatási intézmények 
Városi Önkormányzat 
Csiky Gergely Színház 
Megyei intézmények 
Könyvtár, Levéltár  
Megyei közművelődési és önkormányzati intézmények 
Amatőr művészetekkel foglalkozó civil szervezetek 
Somogy Megyei Ifjúsági Egyesület 
Jogilag nem értelmezhető formában működő művészeti csoportok. 
Ugyanakkor a regionalitás jegyében nélkülözhetetlen  a Dél-dunántúli régióban működő 
kulturális szervezetekkel való együttműködés, mely az elmúlt években került kialakításra. 
 
Elengedhetetlen volt a városi és megyei médiákkal való együttműködés kialakítása is. Ezek a 
szervezetek készek és fogadóképesek arra, hogy az intézmény rendezvényeiről értesítsék a 
lakosságot programajánlók és előzetes híradások kapcsán, illetve a megtörtént programokról 
utólagosan tájékoztassanak, a megfelelő információkat továbbítva. 
 
Az intézmény közvetlen környezetében, valamint szélesebb körben a városban működő 
múzeumi intézmények és kiállítások száma nem jelentős, és főként ezeken a helyeken 
olyanfajta múzeumpedagógiai tevékenység, melyet intézményünk szeretne megvalósítani, 
nincs. Sajnálatos módon ez az egész megyére is elmondható. Ennek indokai alapvetően a 
személyi és anyagi feltételekben találhatók. 
 
Az intézmény centenáriuma kapcsán lehetőség adódik a múzeum, illetve a múzeumügy széles 
társadalmi körben való megismertetésére. Ennek egyik legjobb formája az, a középiskolások 
számára tavasszal meghirdetendő vetélkedő, előkészítésében és lebonyolításában a Somogy 
Megyei Ifjúsági Egyesület segítségére is számíthatunk. 
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A MOKK,illetve a KÖH által szervezett országos rendezvényeken is részt veszünk, 
csatlakozunk az alapvetően általuk koordinált rendezvényekhez, saját szakmai tapasztalatink 
és rendezvények megjelenítésével. 
 
 
3.4 Kiadványok 
 
A látogatók jobb tájékoztatását szolgálja olyan, leporelló vagy kiállításvezető füzetek 
elkészítése, melyek segítik a kiállításban való tájékozódást, illetve örök emléket jelentenek. 
Ezek a füzetek valamikor részét képezték az intézmény kiadványozásának, azonban az anyagi 
lehetőségek beszűkülése nem tette lehetővé a folytatást. 
Emellett az intézményi honlap fejlesztése lehetőséget ad az elektronikus alapú információk 
megosztására is. 
 
 
3.5 Kommunikáció 
 
A múzeum társadalmi megítéléséhez, ismertté tételéhez nagyban hozzájárul az a 
kommunikációs tevékenység, melyet az utóbbi két évben fejt ki. Sikerült alapvetően a városi, 
tágabban a megyei médiákkal olyan kapcsolatot kialakítani, mely növeli az intézmény 
ismertségét. Ez ugyanakkor közös érdek is az írott és elektronikus sajtó képviselőivel, hiszen 
a város, illetve a megye lakosságának tájékoztatása  a kulturális eseményekről mindannyiunk 
közös feladata. Alapvető együttműködő partnerünk a megyei napilap, a városi, illetve a 
megyei TV, valamint a város és a térség rádiói. Ugyanakkor sikerült jól működő 
együttműködést kialakítani az országos sajtó helyi képviselőivel is, így lehetővé vált, hogy az 
intézményben szervezett rendezvények országos sajtóvisszhangra is találjanak. 
(A sajtómegjelenések száma 2008-ban megközelítette a 250 alkalmat.) 
A város és a megye oktatási és kulturális intézményeiről, szervezetiről címlistát készítettünk, 
mely lehetővé teszi az interneten való azonnali és folyamatos kommunikációt. 
Szándékunkban áll a címlista bővítése az önkormányzatok megyei címlistáival, illetve a 
baranyai és tolnai oktatási és kulturális intézmények, illetve szervezetek elérhetőségeivel 
Ezzel együtt azonban kiemelkedően fontosnak tartjuk a hagyományos, papíralapú 
reklámeszközök további használatát is, hiszen egy, a valóban a figyelemfelkeltést szolgáló 
plakát kihelyezése az oktatási, kulturális intézményekbe, vagy épp a bevásárlóközpontokba 
ugyanolyan hatású lehet, mit egy elektronikus felületen való megjelenés. 
2007-ben még megvalósítható volt az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai 
programjairól szóló leporellók készítése, melyeket postán küldtünk el az oktatási és nevelési 
intézményekbe. A lecsökkent anyagi lehetőségek miatt azonban átváltottunk ennek 
elektronikus megoldására. 
 
Az intézmény rendezvényeinek egységes megjelenését segíti elő az arculati szabályzat, mely 
meghatározza a programokhoz kapcsolódó kiadványok egységes megjelenését. 
 
 
3.6. A közművelődési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások 
 
Jelenleg az intézmény (a helyzetelemzésnél bemutatott okokkal magyarázhatóan) a 
kiállításokon kívül nem rendelkezik „vendégfogadásra” alkalmas terekkel. A  
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helyzetelemzésnél bemutatott okokkal magyarázható. Ugyanakkor nem mehetünk el a mellett 
az igény mellett, hogy a látogatókat a megfelelő módon fogadjuk. Ezt segítik elő azok a  
ruhafogasok, melyek a kiállítások előtti folyósokon, illetve a kiállításokban találhatók. A 
gyermekek kényelmét szolgálják az ülőpárnák, melyeket szintén a tavalyi évben sikerült 
beszerezni. Az intézmény felújítására mintegy 10 éve került sor, azonban az anyagi 
erőforrások elégtelen volta  miatt a keleti szárny felújítása már nem valósulhatott meg. Ezt az 
elképzelést azonban az intézmény nem adta fel, és egy újabb, az eddigiekhez igazodó felújítás 
lehetővé tehetné az épületrészek célirányos felújítását, melynek során kialakításra 
kerülhetnének nemcsak új kiállítóterek, de egy új vendégszoba, kutatószoba, múzeumi bolt, 
illetve ruhatár és vendégfogadó terem is. 
A jelenleg rendelkezésre álló egyetlen előadóterem, illetve a természettudományi kiállításban 
található vetítőterem mellett még a múzeum udvarát használjuk programok megvalósítására. 
mely alkalmas a rendhagyó történelemóra, a Múzeumok Éjszakájához vagy a városi kulturális 
eseményekhez kapcsolódó események megvalósításához szükséges paraméterekkel. Emellett 
azonban elengedhetetlen az udvar rendezése is. 
A jelenleg rendelkezésre álló eszközállomány nem teljes mértékben alkalmas  
múzeumpedagógiai, közművelődési céljaink megvalósítására. Tervezzük az eszközállomány 
fejlesztését: (számítástechnikai eszközök beszerzése, bútorzat bővítése, hang- és 
fénytechnikai korszerűsítés, a foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése, illetve 
pótlása, kommunikációs akadálymentesítés). 
 
 
3.7. Szervezeti keretek 
 
A múzeumpedagógiai feladatokat jelenleg a közművelődési osztály létszámban szűkös 
keretein belül látjuk el, amely az aktuális létszámmal nagy nehézségek árán képes a 
helyzetelemzésben bemutatott feladatellátás teljes körű megvalósítására. Ezért indokolt lenne 
legalább még egy múzeumpedagógiai és közművelődési ismeretekkel rendelkező, felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatása. 
 
 
3.8 Megvalósíthatóság 
 
A jelen pályázat során létrejövő fejlesztések megvalósítását 2010 végéig kívánjuk elérni. A 
pályázatban előírt 5 éves fenntarthatóságot jelenleg biztosítottnak látjuk, szándékaink szerint 
folyamatos fenntarthatóságot szeretnénk elérni, bár nyilvánvalóan igazodni kell az egyelőre 
nem látható társadalmi és gazdasági változásokhoz. 
A program megvalósítása alatt 10%-os diák látogatottság növekedést szeretnénk elérni, a 
fenntarthatóság végére pedig a bázisidőszakra számított 40 %-ot.  
 
 
3.9. Minőségbiztosítás 
 
A megvalósuló oktatási és manuális foglalkoztatásokon részt vevőket egyrészt személyes 
beszélgetések kapcsán kívánjuk lekérdezni, másrészt terveink között szerepel egy olyan 
kérdőív elkészítése, mely a látogatók intézményünkkel kapcsolatos véleményét méri, 
demográfiai, statisztikai és elégedettségi adatok mentén. A szóbeli és írásbeli lekérdezésekben 
természetesen helyet kap a megtapasztalt programokon kívül az elvárt vagy elképzelhető  
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igények megjelenítése is. A látogatói elégedettség mérését a kialakítandó IKT pontokon 
keresztül is megvalósítjuk. Ezek a minőségfejlesztéshez szükséges adatok tudják 
meghatározni a következő fejlesztések és változtatások irányát. 
Indikátorok: a látogatók száma, életkora, iskolai végzettsége, családi állapota, a muzeális 
intézményekben való megjelenései száma, érdeklődési köre, a látogatóbarát múzeum által 
nyújtott szolgáltatásokkal szembeni elvárásai, stb. 
 
 
 
3.10. Erkölcsi, társadalmi hasznok 
 
A pályázat megvalósulása a jelenkor értékvesztése mellett jelentheti a kulturális értékek 
igényének újbóli és folyamatos felkeltését. Hozzájárulhat  - és talán ez a legfontosabb várható 
eredmény – a felnövekvő generációk értéktudatosságának, értékrendjének felépítéséhez és 
megtartásához. A szellemi és tárgyi kultúra, a nemzeti kulturális örökség megismerése révén 
mindazok, akik megjelennek az intézmény programjain, közelebb kerülnek egy értékes és 
emberséges emberi élet megvalósításához, mely a következő generációk felnevelésében is 
segítséget jelenthet. 
 
 
 


