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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, a 19-20. század magyar festészetét reprezentatív módon bemutató 
kiállítás.) 
Fejezetek a középkori élet tárházából, a honfoglalás kora Somogy megyében (A honfoglalók 
és elődeik, az államalapítás és a korai Árpád-kor hagyatékát bemutató régészeti kiállítás.) 
 
Jelenlegi legfontosabb időszaki kiállításunk a 100 éves történetet szakmai osztályok, illetve a 
térségi-városi múzeumok gyűjteménye alapján feldolgozó kiállításunk, melyhez kapcsolódóan 
már a tavalyi évben elkészült egy hasonló poszterkiállítás, mely ezévben Somogy megye 
városaiban is megtekinthető. 
 
1.2 A múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége 
 
A múzeum természettudományi, régészeti, képzőművészeti, 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 múzeumpedagógiával 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 múzeumpedagógiai tevékenysége alapvetően illeszkedik a múzeum fejlesztési 
tervében megfogalmazott célokhoz, elképzelésekhez. Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk egy 
olyan iskola- és látogatóbarát szemléletű intézmény kialakítását, mely alapvetően a tanuló 
ifjúság számára jelent oktatási-képzési lehetőséget, ugyanakkor minden korosztály számára 
biztosítja az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. E feladat ellátása során múzeumpedagógiai 
tevékenységünket alapvetően a múzeum állandó, illetve azt kiegészítően az időszaki 
kiállítások anyagára, azokhoz kapcsolódóan tervezzük. 
 
1.3. A múzeum környezetében lévő oktatási intézmények 
 
A múzeum Somogy megye székhelyének legfrekventáltabb területén, Kaposváron, a Sétáló 
utca közepén helyezkedik el. Megközelíthetősége mindenki számára a legkönnyebb. 
Az városi oktatási intézmények száma jelenleg a 30 (általános és középiskolák együtt), ezen 
kívül az óvodák száma is meghaladja a tizet. Kaposváron egyetem is működik, ahol 
művelődésszervező és múzeumpedagógia szakirányú hallgatók képzése is folyik. 
A megyeszékhelyen kívül 244 település található Somogyban, melyek közül egyre kevesebb 
rendelkezik oktatási intézménnyel. Az általános iskolák újbóli körzetesítése, az óvodák és 
egyéb közintézmények megszüntetése a megye településeinek elöregedéséhez vezethet. 
A múzeum diák látogatói – meglepő módon – kevésbé a város iskoláiból érkeznek, inkább a 
megye, illetve a régió területéről – a Reneszánsz túrák kapcsán ennél is szélesebb körből – 
érdeklődnek. A jelenlegi fejlesztéssel azonban megvalósíthatónak látjuk azt, hogy a város 
közoktatási intézményeivel szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki. A Toldi Lakótelepi Általános 
Iskola és Gimnázium pedagógusa által elkészített pedagógiai terv, mely a természettudományi 
kiállításunkra és gyűjteményünkre alapoz, átvehetővé válik az érdeklődő pedagógusok 
számára. Tartalmazza azokat a kulcskompetencia fejlesztéseket, melyek az egész életen át 
tartó tanuláshoz szükségesek. A későbbiekben szeretnénk több tantárgyra kiterjedően is ilyen 
terveket kidolgozni. 
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Az együttműködésbe bevont másik intézmény hallássérültekkel foglalkozik. Számukra 
pótolhatatlanok a tervezett programok, mivel a velük való foglalkozás speciális igényekkel 
jár. A múzeummal már eddig is kialakított kapcsolat során, a múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon a gyerekek, akik sok esetben halmozottan hátrányos helyzetűek, olyan 
élményekhez jutottak, melyeket a formális oktatás nem tud biztosítani (pl. tapintható tárgyak, 
kipróbálható, kézbevehető eszközök). 
A város egyetemén működő felnőttképzési tanszék művelődésszervezőket is képez, 
választható múzeumpedagógia szakiránnyal. Intézményünk természetesen gyakorlóhelyet 
jelent a hallgatók számára. Egyrészt közművelődési rendezvényeinken szereznek 
tapasztalatokat, másrészt a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, tárlatvezetéseken. 
Ugyanakkor feladatuk az is, hogy önállóan szervezzenek iskolai csoportokat, kiállításvezetést 
és foglalkozást valósítsanak meg. Ez eddig túlnyomó részt a természettudományi kiállításra 
koncentrálódott, de szándékunkban áll a többi kiállításba is bevonni őket. 
 
Az intézmény múzeumpedagógiai tevékenysége a közművelődési osztály megszervezése óta 
folyamatos fejlődést mutat. Az alapvető célcsoport 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. 
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.  
Úgy látjuk, hogy a középiskolai korosztály megszólítása az egyik legnehezebb feladat. 
Egyrészt az életkori sajátosságok, másrészt a társadalomban tapasztalható kulturális 
értékvesztés ennél a korosztálynál nehezíti meg leginkább a megközelítést. Az ennek során 
tapasztalható problémák kezelésében azonban segítségünkre van a Somogy Megyei Ifjúsági 
Egyesület, mellyel szoros együttműködésben szándékunkban áll olyan programok 
kidolgozása, melyek a korosztály érdeklődő rétegeit szólítják meg, ugyanakkor a kortárs 
csoport relevanciájára építve szélesebb közönség elérését is lehetővé teszik (tematikus 
vetélkedők, az érdeklődést felkeltő programok szervezése, számukra mintaértékű 
személyiségek bevonása a programokba). 
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2. A múzeumpedagógiai terv célja 
 
A múzeumpedagógiai terv célja, hogy a pályázat során elérhető fejlesztésekkel újabb oktatási 
célokat valósíthassunk meg, ugyanakkor a 2006-os EK ajánlásban megfogalmazott 
kulcskompetenciák elsajátítását, fejlesztését szolgálják.  
A közreműködő, és a pályázati fejlesztésbe bevont intézmények közül a kaposvári Toldi 
Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium által elkészített pedagógiai tervet kívánjuk 
megvalósítani, mely a biológia tantárgy múzeumban megvalósítható tanegységeit tartalmazza. 
Ugyanakkor ez a terv más oktatási intézmények számára is jól hasznosítható. Kapcsolódik a 
múzeum természettudományi kiállításához és gyűjteményéhez. Megvalósításának helyszíne a 
kialakítandó oktatóterem. Ugyanakkor az IKT pontok közül jól használhatóvá válik a 
természettudományi kiállításban feldolgozásra kerülő gyűjteményi anyag is. 
Az esélyegyenlőség szempontjait és eddigi oktatási intézményekkel való kapcsolattartásunkat 
figyelembe véve a kommunikációs akadálymentesítés területén a siketek és nagyothallók 
igényeit vesszük elsősorban figyelembe. Az intézmény közel 10 éve történt felújításában 
helyet kapott a mozgáskorlátozottak igényeit kiszolgáló lift kiépítésének igénye is, de ez az 
anyagi lehetőségek szűkössége miatt csak a liftakna kialakításáig teljesült. Jelen pályázatban 
elsősorban a siketek intézetének elvárásait és igényeit figyelembe véve a kialakítandó 
manuális foglalkoztató teremben szeretnénk megoldani a kommunikációs akadálymentesítést. 
Számukra kifejezetten azok a manuális, kézműves foglalkozások jelentenek előrelépési 
pontot, melyek a néprajzi állandó kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató teremben 
valósulhatnak meg. Az intézmény diákjai nemcsak a siketség problémájával küzdenek, hanem 
egy részük halmozottan hátrányos helyzetű is. Így az oktatás leghatékonyabb formája nem a 
tanóra szerinti előadás, hanem a tárgyakkal való közvetlen találkozás, a manuális foglalkozás.  
Egyúttal szeretnénk a fejlesztéssel azt is elérni, hogy ne csak a programban egyébként is 
együttműködő intézményből érkező hallássérültek számára váljon akadálymentessé az 
intézmény, hanem a hasonló problémával küzdő egyéni látogatók vagy más intézményekből 
szervezetten érkezett csoportok is élményszerűen látogathassák kiállításainkat. Erre szolgál a 
megjelenített tartalmak jelelése,mely lehetővé teszi számukra az érthetőséget. 
A 18 év alatti diákok megszólítása mellett elengedhetetlenül fontosnak tartjuk azoknak a 
főiskolai hallgatóknak az elérését is, akik a Kaposvári Egyetem pedagógiai főiskolai karán 
művelődésszervezői, illetve múzeumpedagógiai szakirányon tanulnak. Belőlük lesznek a jövő 
múzeumpedagógusai, gyakorlati foglalkoztatásuk elengedhetetlen. Az elmúlt két évben velük 
is sikerült olyan jól működő, a dolgozatok elkészítésének ellenőrzésén túlmutató kapcsolatot 
kialakítani, mely a hallgatók felkészítését is szolgálja, ugyanakkor a múzeum számára is jól 
használható humán erőforrást jelent, pl. a rendezvényeken. 
Jelen pályázat fejlesztési célja alapvetően a város ill. a megye általános és középiskoláival 
történő olyan oktatási lehetőségek megvalósítása, melyek elősegítik azokat a képzési 
lehetőségeket, melyek alapvetően a múzeum gyűjteményeire és kiállításaira alapozva 
valósulhatnak meg. Ez hozzájárul a kompetenciafejlesztéséhez, mely a jelenkor 
társadalmának és oktatásának elengedhetetlen követelménye. 
 
 
2.1 A pályázat kapcsán elérhető infrastrukturális és tartalmi célok 
 
Jelen pályázatunk keretében a múzeumpedagógiai 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 
elvárásaink, ugyanakkor mobilizálható és alkalmassá tehető az ismeretterjesztő előadások 
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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 felel meg maradéktalanul a 
múzeumi funkciónak. Legfőképpen rendkívül kevés olyan tér áll rendelkezésre, mely oktatási 
vagy közművelődési szerepet 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 átmeneti raktározásra, és időszaki kiállítások fogadására használja az 
intézmény. Egyszerű építészeti megoldással lehetővé tehető, hogy az állandó néprajzi kiállítás 
és a kialakítandó, alapvetően kézműves (fazekas és szövő), de tágabban is értelmezhető, 
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 lehetőséget adnak a városban, kistérségben és a megyében élő gyermekek és 
felnőttek számára arra, hogy megismerkedhessenek a népi kismesterségekkel, 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 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 a helybeli kiállításokról és 
gyűjteményi anyagról szóló ismeretek megszerzésére, hanem a teljes intézmény, annak 
filiáléi, valamint a Somogyban, illetve a régióban található más múzeumok és kiállítóhelyek 
által bemutatott kiállításokról szóló információk elérésére is. Erre legalkalmasabb helyek 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 múzeumpedagógiai tevékenység terve 
 
3.1. Általános célkitűzések 
  
A múzeumpedagógiai terv kapcsolódik a múzeum fejlesztési tervéhez, az abban 
megfogalmazott, 21. századi társadalmi, oktatási, erkölcsi és technikai igényekhez. Az 
intézmény alapvetően kíván megfelelni ezeknek az elvárásoknak egy látogatóbarát és 
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iskolabarát intézmény kialakításával. Az állandó- és főként a legújabban épített időszaki 
kiállításokhoz kapcsolódóan igyekszünk olyan, alapvetően az általános és középiskolai 
korosztályt megcélzó programokat és kiadványokat készíteni, melyek segítik a kiállításokban 
való tájékozódást, ill. az iskolai tananyaghoz is kapcsolódó információkkal szolgálnak. 
Ugyanakkor más pályázatok, ill. saját anyagi erőforrás kapcsán is szerzünk be olyan 
eszközöket, melyek a tanulók kényelmét szolgálják (ülőpárnák, székek, ruhafogas, stb.). 
A jelen pályázatban kialakítandó termek és IKT pontok ezt a célt szolgálják, hozzájárulnak az 
iskolai korosztály, tágabb értelemben a teljes látogatói körnek a jelenleginél jobb, teljesebb 
körű, több ismeretet nyújtó, az élethosszig tartó tanulást is segítő tájékoztatásához. Egyrészt 
segíthetik a már meglévő kulturális igények kielégítését, ugyanakkor hozzá is járulhatnak a 
még meg nem lévő igények felkeltéséhez. 
 
Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az állandó kiállítások megismertetését a látogatókkal, 
melyek a legmodernebb 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. Ugyanakkor lehetőséget adjanak a 
megye kisebb muzeális intézményeiben őrzött örökség megtalálására is. 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.  
 
 
3.2. Célközönség 
 
A múzeumpedagógiai programok elsődleges célközönsége az általános iskolai és középiskolai 
korosztály. A formális oktatás keretében jól elérhetőek, szervezett módon tudnak a 
programokon részt venni. A jogelőd intézményben kialakított munkakapcsolataink továbbra is 
jól működnek, a megye szinte összes közoktatási és kulturális intézményével személyes 
kapcsolatot tartunk. 
Az óvodai korosztály, illetve az ezt megelőző korú kisgyermekek elérése sajátos nevelési 
igényekre való reagálást jelent. Az elmúlt évben sikerült egy olyan, havi szinten ismétlődő 
programot megszerveznünk, ami játékos, zenés-énekes formában szólítja meg a 
legkisebbeket, a természettudományhoz kapcsolódó ismereteket nyújtva („Manó-Múzeum”). 
 
A felnövekvő generáció nevelésének egyik alapvető céljának kell lennie hazánk kulturális 
értékeinek megismertetése, az érdeklődés felkeltése, ezáltal a nemzettudat alakítása. Ennek 
kiváló helyszíne a múzeum, mely az értékek sokaságának megismerését teszi lehetővé. 
A múzeumpedagógiához egyúttal szorosan kapcsolódnak az intézmény közművelődési 
rendezvényei is, melyek több generáció hozzáférését teszik lehetővé kulturális 
örökségünkhöz. Nem pusztán a kiállításokon történő „élettelen” bemutatással, hanem a 
gyűjteményekről szóló, az ismereteket bővítő, ezáltal az egész életen át tartó tanulás esélyeit 
megteremtő programok kapcsán. 
Alapvető célunk, hogy az intézményben őrzött tárgyi és szellemi javak a legszélesebb körben 
váljanak ismertté, és hogy azokat napjaink igényeit és technikáját is figyelembe vevő módon 
közvetítsük a közönség felé. 
E feladatellátáshoz kapcsolódik intézményünk közművelődési tevékenysége, melyet az 
országosan szervezett művelődési alkalmakat alapul véve építünk fel. A programok egyszerre 
több generáció megszólítását jelentik. 
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Mindez tartalmazza a Múzeumok Éjszakájához kötődő családi programokat, melyek olyan 
programokat kínálnak (játszóház, csillagvizsgálat), melyek kikapcsolódással, szórakozással 
egybekötött művelődési alkalmat jelentenek. 
A Kulturális Örökség Napjai Hétvége az intézmény anyagi helyzetéhez igazított kiegészítő 
programokat kínál, melyek esetünkben elsősorban a Zenei Világnaphoz kapcsolódnak. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválján való részvételünk az élethosszig tartó tanulást szolgálja 
ismeretterjesztő előadások formájában, melyek különféle tudományterületekkel foglalkoznak 
népszerű formában. 
 
 
3.3 A múzeumpedagógiai programok indokoltsága 
 
A múzeumokban őrzött tárgyi és szellemi örökség értékeinek minél szélesebb körben történő 
megismertetése napjaink egyik legnagyobb kulturális kihívása. Az elvárás társadalmilag és 
szakmailag egyaránt indokolt. A feladat megvalósítása részben új és újszerű kiállításokkal és 
bemutatási módszerekkel, ezekhez kapcsolódó foglalkozások megvalósításával lehetséges, 
másrészt kiváló alkalmat jelentenek azok a múzeumpedagógiai foglalkozások, melyek 2007 
második félévében indultak.  
 
Az intézmény múzeumpedagógiai programjait előzetes igényfelmérés, elégedettségi 
vizsgálatok hiányában jelenleg a közművelődési osztály munkatársainak két évtizedes 
tapasztalatira, és kiváló emberi kapcsolatira tudjuk építeni. Ez utóbbi természetesen feltételezi 
a mindennapi kapcsolattartást, illetve a jó kommunikációs kapcsolatokat is. A személyes 
megkérdezések és beszélgetések kapcsán kialakított elképzelések teszik szükségessé a 
múzeum nyitását a látogatók felé, olyan programok megvalósításával, melyek egyrészt 
behozzák a látogatót az intézménybe, másrészt az intézmény múzeumpedagógiai és 
közművelődési rendezvényei kapcsán olyan ismereteket és lehetőségeket nyújtanak, melyek a 
szokványos múzeumlátogatáson túlmutatóan hasznosíthatók a mindennapi életben is. 
 
3.4 A múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztése 
 
A 2007-ben elkezdett és 2008-ban továbbfejlesztett, a terv elején bemutatott 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat szeretnénk fenntartani, a továbbiakban pedig az oktatási 
intézmények felől érkező igények alapján továbbfejleszteni. Ezek megtartásához feltétlenül 
szükséges egy oktatóterem kialakítása, mely ismeretterjesztő előadások megtartására is 
alkalmas, ill. egy kézműves és manuális foglalkozások befogadására alkalmas terem 
kialakítása. Mindkét terem legalább 15 fő egyidejű foglalkoztatására alkalmas, az oktatóterem 
előadóteremmé való átalakítása során maximum 50 fő befogadására is alkalmassá tehető, a 
kézműves foglalkoztató pedig szintén min. 15, max. 30 fő egyidejű foglalkoztatását teszi 
lehetővé. A természettudományi kiállításban található kisebb terem szintén alkalmas legalább 
15, maximum 25 fő egyidejű befogadására. Ez elsősorban a kiállításhoz kapcsolódó 
ismeretterjesztő filmek vetítésére, előadások megtartására alkalmas. 
A meglévő foglalkozások mellett új, az intézmény állandó és időszaki kiállításaihoz 
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások megszervezését is tervezzük. 
Az oktatási intézményekkel való partnerség kialakításában egyik célunk a múzeumi órák 
megvalósítása, ebben együttműködő partnerünk a Toldi Lakótelepi Általános iskola és 
Gimnázium. Ugyanígy a hallássérültekkel is megvalósíthatónak tartjuk a múzeumi órák 
kialakítását. Ezt a formát alkalmasnak találjuk a főiskolai hallgatók képzésére is. 
A múzeumi szakkörök (népi kismesterségek és képzőművészet) lehetővé teszik a jogelőd 
intézmény hosszú éveken át tartó munkájának, és a múzeumban korábban folytatott, de 
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kényszerűen visszafejlődött közművelődési tevékenység felújítását, most már a múzeumi 
gyűjteményekre alapozva. A szakkörök olyan kulcskompetenciákat és készségeket 
fejlesztenek, melyek lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulás, a közösségi lét 
megalapozását, képessé teszik a szakkörökbe járókat az alapvető kommunikációs készségek 
elsajátítására. Elsődleges célunk az iskolai korosztály bevonása ezekbe a tevékenységekbe, de 
szándékunkban áll a felnőtt, illetve a nyugdíjas korú rétegek megszólítása is. Emellett az 
iskoláktól érkező igényeket figyelembe véve, szaktárgyakhoz kötődő szakköri 
foglalkozásokat is tervezünk. 
Az iskola- és látogatóbarát múzeum kialakítása érdekében több program megszervezését 
kívánjuk megvalósítani. 
Tematikus foglalkozások során a kialakítandó IKT pontok felhasználásával kívánjuk 
interaktív módon bemutatni a múzeum gyűjteményeit. Az állandó és időszaki kiállításokhoz 
kapcsolódóan történik meg egyrészt a kiállított anyagok ismertetése, másrészt a múzeumban 
őrzött gyűjtemények bemutatása. E foglalkozatási formához szorosan kapcsolhatók azok a 
műhelymunkák, manuális foglalkozások, melyek szorosabban kötődnek a kiállítási 
anyagokhoz. (Például a régészeti kiállításhoz kapcsolódóan a preparált lelőhely feltárása, 
illetve a restaurátorok munkájának megismertetése mesterségesen összetört és összeillesztésre 
váró cserepek ragasztása kapcsán.) 
A gyermekek iskolai szünidőben való foglalkoztatása mindig is komoly kihívást jelentett 
minden, a közművelődéssel foglalkozó intézmény számára. Esetünkben a közművelődés és a 
múzeumpedagógia összetalálkozása kiváló alkalmat biztosít a feladat ellátására. A nyári 
szünetben szeretnénk megvalósítani azt a Kaposváron rendezendő tábort, mely az eddigieken 
túlmenően tesz lehetővé kézműves foglalkozásokat, alapvetően az általános iskolai korosztály 
számára, kiegészítve az igazgatósághoz tartozó skanzen-látogatással. A táborozó, a képző-és 
iparművészet iránt fokozottabban érdeklődő, elsősorban középiskolai, korosztály igényeit az 
intézmény vidéki egységeiben található gyűjtemények megismertetésével egészítjük ki. 
(Rippl-Rónai Emlékház, Kunffy Lajos Emlékmúzeum, Zichy Emlékmúzeum). 
A fogyatékkal élők számára speciális foglalkozásokat tartunk, a hallássérültek igényeit 
figyelembe véve. Ez egyrészt a sajátos igényeknek megfelelő múzeumi órák megtartását, 
másrészt olyan „kézműves” foglalkozások megszervezését jelenti, melyek lehetővé teszik a 
tárgyakkal való találkozást, a manuális készségek fejlesztését, mely szinte az egyetlen út 
ahhoz, hogy ismereteiket tapasztalati úton mélyítsük el. 
Az általános iskolák felső tagozatos diákjai, illetve a középiskolások számára 
„szabadegyetem” szerű  előadások megvalósítását tervezzük, melyek tájékozódást 
biztosítanak a múzeum gyűjteményeiben és kapcsolódnak azokhoz (rendhagyó történelemóra, 
néprajzi előadás, csillagászati előadás). 
Az egész napos családi foglalkozások a múzeumok – a terv elején említetett – közművelődési 
rendezvényei keretén belül kerülnek megszervezésre. 
 
 
3.5 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 részben a mások által szervezett kulturális események befogadását (pl. 
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó), másrészt a közös szervezést jelenti (pl. Nyugat 100 
Busz). 
Az együttműködésbe bevont városi intézmények és szervezetek: 
Együd Árpád Általános Művelődési Központ 
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 
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Művészetek Kincsesháza 
Oktatási intézmények 
Városi Önkormányzat 
Csiky Gergely Színház 
Kulturális civil szervezetek 
Megyei intézmények 
Könyvtár, Levéltár  
Egyéb 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. 
 
Az együttműködés korábban kialakult jó példája a Kaposvár városa által szervezett „Festők 
Városa Hangulatfesztivál”, melynek mindig aktív résztvevője intézményünk, és amely az 
egész országból vonzza  a téma iránt érdeklődőket. Az együttműködés másik jó gyakorlata a 
„Mézfesztivál”, mely civil kezdeményezésre jött létre, de sikerült a KÖN hétvégéhez 
kapcsolni. 
 
Az intézmény környezetében (város, illetve megye területe) működő kulturális 
intézményekben és kiállításokban nincs olyanfajta múzeumpedagógiai tevékenység, melyet 
intézményünk szeretne megvalósítani. 2008-ban elindult, és 2009-ben beteljesedik az a fajta 
összefogás, mely lehetővé teszi a megyében működő intézmények és szervezetek egymást 
kiegészítő munkáját (MOKK és múzeumi munkacsoport). 
Meggyőződésünk szerint csak a muzeális és más kulturális közintézmények és szervezetek 
egymásra épülő és együttműködésben történő munkája járulhat hozzá ahhoz, hogy a kulturális 
identitásvesztés minimalizálódjon, a felnövekvő nemzedékek értékrendje a kultúra mentén is 
helytálló legyen, mindezzel megalapozzon egy értékes emberi életet. 
 
3.5. Szolgáltatások 
 
Jelenleg az intézmény (a helyzetelemzésnél bemutatott okokkal magyarázhatóan) a 
kiállításokon kívül nem rendelkezik „vendégfogadásra” alkalmas terekkel. 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 kutatószoba, látványraktár, múzeumi bolt, 
illetve ruhatár és vendégfogadó tér is.  
A jelenleg rendelkezésre álló egyetlen előadóterem, illetve a természettudományi kiállításban 
található vetítőterem mellett még a múzeum udvarát használjuk programok rendezésére, mely 
alkalmas a rendhagyó történelemóra, a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó vagy a városi 
kulturális események megvalósítására. 
A jelenleg rendelkezésre álló eszközállomány nem teljes mértékben alkalmas 
múzeumpedagógiai céljaink megvalósítására. Tervezzük az eszközállomány fejlesztését 
(számítástechnikai eszközök beszerzése, bútorzat bővítése, hang- és fénytechnikai 



 10

korszerűsítés, a foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése, illetve pótlása, 
kommunikációs akadálymentesítés). 
 
 
3.6 Kiadványok 
 
A látogatók jobb tájékoztatását szolgálja olyan, leporellók vagy kiállításvezető füzetek 
elkészítése, melyek segítik a kiállításokban 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. Mostanra azonban elengedhetetlenné 
vált az állandó- és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó magyar, illetve legalább angol nyelvű 
kiállításvezetők, bizonyos emléktárgyak elkészítése, melyek segítik a kiállításokban való 
eligazodást, ugyanakkor plusz információkat is nyújtanak. A múzeumpedagógiai 
foglalkozásokhoz és a családi programokhoz is szükségesek azok a foglalkoztató füzetek, 
melyek egyrészt végigvezetik a látogatót a kiállításokon, másrészt arra is biztatják, hogy 
nyitott szemmel járja végig a tárlatokat, így megválaszolva a kérdéseket. 
Jelen pályázat kapcsán szeretnénk megvalósítani azt a technikai fejlesztést, mely egyrészt már 
rögtön a bejáratnál elehetőséget ad az igazgatóság, illetve tágabb értelemben a megye 
kiállítóhelyeinek alapadatairól való tájékozódásra, illetve az állandó kiállításainkban a 
gyűjteményekről való tájékozódásra. 
Emellett az intézményi honlap-fejlesztése lehetőséget ad az elektronikus alapú alapvető 
információk megosztására. Az információk közül azonban csak a legnagyobb érdeklődésre 
számot tartók kerülhetnek ki a honlapra, a kiállítások és gyűjtemények többi anyaga 
részletesebben csak az intézményi IKT pontokon lesznek megtekinthetők. 
 
3.7. 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, a 100 éves évforduló kapcsán pedig néhány országos, médiummal olyan 
kapcsolatot kialakítani, mely növeli az intézmény ismertségét. Ez ugyanakkor az írott és 
elektronikus sajtó képviselőivel közös érdek is, 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, szervezeteiről 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 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 az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai programjait postán küldött 
sokszorosított szóróanyagok segítségével ismertettük meg az oktatási és nevelési 
intézményekkel. A lecsökkent anyagi lehetőségek miatt, valamint az általános tendenciának 
megfelelően átváltottunk ennek elektronikus megoldására. 
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Az intézmény rendezvényeinek egységes megjelenését segíti elő az arculati szabályzat, mely 
meghatározza a programokhoz kapcsolódó kiadványok egységes megjelenését. 
 
 
3.8. 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. 
 
3.9 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.  
 
3.10. Minőségbiztosítás 
 
A megvalósuló oktatási és manuális foglalkoztatásokon résztvevőket 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 
igények megjelenítése is. A látogatói elégedettségét 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. 
 
 
 
3.11. 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. 
 
 


