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Békés, 2016. november 30.
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I3éLs Városi Jantvik Máivas Múzeum
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A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum
2017. évi munkaterve
I.

Bevezetés
2017-ben Is igyekszünk Békés kulturális életét változatos, igényes kiállitásokkal és

egyéb kö,müvelödési rendezvényekkel (p1.: kézmüves foglalkozások. múzeumi órák,

nyári

tábor, stb.) színesíteni. Ez évben 6 idöszaki és 3 kihelyezett kiállítási terveztünk he. A Békés
i’arhosi Zenei Napokhoz terveink szerint az idén Is kiállítással csatlakozunk. a Madzagtalvi
Napok pwramjáhan Is kihelyezett kiállítással veszünk részt.
Bízunk benne. hogy kiállítóhelyeinket minél többen lelkeresik, amihez minden hi
zonnyal a helyi civil szervezetek Kulturális programjai

-

melyeknek helyt adunk

-

Is hozzájá

rulnak mad. Az immár hagyománnyá váló Nelelejes Vigalomra és Tökmutatságra gondolha—
tunk itt elsősorban. de hagyománnyá vált a KÉSZ ás a Nefelejes Egyesület nevével fémjelzett
díjátadók ás a Református Bál Galériáhan való megrendezése Is.
Fontosnak tartjuk, hogy a szakemberek kutatási eredményei, a tudományos feldolgozó
munka során született dolgozatok publikálásra kerüljenek részben szakfolyóiratokhan, tanul
mánykötetekhen. részben saját kiadványainkban. A Békési Tékának

—

megfelelő anyagi forrá

sok esetén, melyhez minél több pályázati lehetőséget Igyekszünk elérni

—

újabb számait sze

retnénk megjelentetni, esetleg külső szerzők bevonásával.
Gyüjteménygyarapítás területén törekszünk

ajándékként megszerezhető hagyatékuk

ás egyéb, muzeológiai értékkel bíró tárgyak Figyelemmel kísérésére, begvüjtésére. illetve ar
ehív [olóink gyarapítására, melyek mind néprajzi. mind helytörténeti szempontból igen éné
kesek.

II.

Személyi, szervezeti helyzet
2017-ben a részünkre biztosított 6 munkavállalói teljes státtisz kihasználásával továbbra

Is 4 fő teljes munkaidős ás 4 lo részmunkaidos (4 Fő szakalkalmazott és 4 fó üzemviteli al

-

kalmazott) dolgozó látja cl a feladatokat. Szakmai Feladatainkat a lehető legjobban igyek

sziink teljesíteni. bár csak a törvényi előírás szerinti minimálisan kölelező létszámmal rendeL
kezünk.
Régész-történész lőmuzeológusunk munkakörének megfelelően felügyeli és gondozza a
vezetése alatt álló régészeti

ás

történeti gyüjteményeket, gyűjtő-, nyilvántartó

ás

tudományos

kutatómunkát végez. kiállításokat rendez. múzeumpedagógiai foglalkozásokat és múzenmi
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órákat veeL előadásokat tart, publikál. Beosztása szerint igazatóként szervezi a múzetim
kiállítási tevékenységél. irányítja ás ellenőrzi a költségvetési munkái. konrdinálja a múzeum
közmüvelődési programait.
Néprajzos muzeolágusunk felügyeli és gondozza a vezetése alatt álló néprajzi gyűjte
ményt. gyűjtő—, nyilvántartó és tudományos kutatómunkát végez, kiállításokat rendez. múie

-

uJ1pcda’2ogiai Foglalkozásokat vezet, publikáL
Részmunkaidős restatirátortink ellenőrzi ás biztosítja a gyűjtemény-i anyag megfelelo ál
lapotát. kiállitásokra előkészíti, ha Kell. rendbe teszi ős restaurálja a tárgyakat.
Közönságkapcsulati munkatársunk az igazgatóval együtt szervezt a mÚ7.eum közrudve—
lődési, múzeumpedagógiai munkáját. irányítja a kiállítások létrehozását, ellátja a költségvetési
munka körüli nyilvántartási teendőket.
Három, működési engedéllyel rendelkezö kiállftőhelyü nk üzemviteli munkáit 2 rész
munkaidős takarítónő ős 2 részmunkaidős teremőr ttováhbá restaurátorunk tele munkaidejé—
ben) látja cl. ezzel csupán a törvény által előírt minimális nyitva tartást tudjuk biztosítani.
Szakmai munkánk minőségének biztosításához továbbra is szükségünk lenne még egy
részmunkaidős gyüjternénykezelbi státu.%zra, aki a szakmuzeológusok munkáját könnyítené
meg. e/mi kívül a betegségek és szabadságolások esetén is meg tudnánk oldani a nyitva tar
tást, az időleges hezárások helyett.
Bízunk benne, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat a jövőben is
segíti munkánkat közcélú munkásokkal, akik eddig is hatékonyan vettek részt fizikai munkát
igénylő feladatok elvégzéséhcn (pI.: kiállítási anyagok pakolása, szállítása, Tűjbáz. udvarának
rendbetétele. múzeumpedagógiai Foglalkozások anyagszükségletének előkészítése stb.).
Intézményűnkben az előző évek gyakorlatának megfelelően negyedévenként össi
munk;ttársi énekezlet iriegtartását tervezzük. a szakalkalmaztatakkal pedig szükség szerint
beszéljük meg a teendőket.
Megtartjuk az éves munka- és tüzvédelmi oktatást, részt veszünk az évente kötelező
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton.

III.

Gyűjteményi munka
1. Gvűjteménygvarapítás
Régészet
-

S. Turcsúnyi Ildikó régész-történész muzeológus a megei hatókörü Munkácsy

Mihály Múzeurnmal kötött eseti megállapodás alapján, szükség esetén rés:zt vesz a
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megyében folyó

régészeti munkákban,

heruházásokkal kapcsolatos régészeti inegfi—

gyelésekhen, ellenőrzésekhen.

Történet
-

Folytatjuk a városban é a város környékén fellelhető hagyatékok. helyiürténeti

szempontból fontos tárgyak stb. íelderítésát.
Néprajz
-

A Nagyház padlásterében lévő Néprajzi Gyűjtemény revíziója során leltári szám

nélküli tárgyuk kerültek elő, amelyeknek a szakszerű kiválogatását ás az arra érde
mes egyedek nyilvántartásba vételét illetve a feleslegesek selejtezését Szojka Pet
ronella néprajzos muzeológus elvégzi az év folyamán, Ennek a munkának a folyta
tása feltétlenül szükséges a múzeumi anyag tudományos színvonalú nyilvántartásá—
hoz és a néprajti gyűjtemény garapodásához.
-

Gvüjteményünk az elmúlt évben ajándékozá útján is lovább gyarapodott, textil. Fa

ás fém alapanvagú néprajzi tárgyak kerültek a múzeum birtokába. Ezeket a tárgyakat
szakszerüen elkülönítettük, 20)7-ben pedig cl kell végeznünk az előzetes megelő7ő
műtárgvvédelmi és állagmegóvási itiunkákat. valamint a nyilvántartásba vételüket.
2. Nyilvántartás

S. Turusányi Ildikó régész-történész muzeológus
-

heleltkiroua az év közben bekerülő régészeti leleteket és történeti emlékeket, ezen kí

vül továbbra is végzi az Adattár. Fotótár nyilvántartási munkáit a régészeti és tőr éneti

anyag vonatkozásában, folytatja a Zeneiskoláhól kapolt BÉTAZEN-re vonatkozó cm
lékanyag heleltározásáL
Szojka Petronella néprajzos muzeológus és Kocsor Julianna restaurátor
-

befejezi a Néprajzi Gyüjtemény revízióját a Nagyhúz padlásteréhen, illetve a Békési

Tájházhan
-

nyilvántartásba veszi

az év folyamán bekerülő néprajzi tárgyakat, illetve folyamatosan

gondozta a Néprajzi Gyűjteményt, a Néprajzi Adattár és a Néprajzi Fotótár nyilvántar
tási adatait
—

folytatja a Néprajzi Gyűjtemény nyilvántzinásából hiányzó

—

jogszabály

által előírt

-

iáryutaló cédulák é.s a tárgyleíró kartonok pótlását
—

Néprajzi Gyűjtemény különböző lúrgytipusaira vonatkozó (p1. texiilek. keránuák

tárgyfotózásr végez Koesor Julianna restaurátorral, a későbbi pontosabb beazonosítás
végett
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3. Gvűjtemányrendezás. kölcsönzás
-

Szojka Petronella néprajzos tuuzeolőgus ás Kocsor Julianna restaurátor folytatja
a Nagyház padlásteráhen az Új tároló polcok berendezésének munkáját, ás szakmailag
irányítja a Néprajzi Gyűjtemény tárgytipus szerinti csopoiiosítását.

-

Snjka Petronella néprajzos muzeológus szakmailag irányítja a Textilgvújwmány

ben található viseletek újracsoportosításút ás Kocsor .Julianna restaurátor közremü
ködásável íolytatja ás berejezi az
-

Ott

lévő tároló polcok berendezését.

igény esetén tárgykölcsönzássel, installációval segítjük más múzeumok, t.ársintézmé
nyeR, civil egyesületek kiállitásait.

4. Adattár
Tovább gyarapítjuk régészeti és történeti-néprajzi adattárunkat,

5. Könyvtár
Igyekszünk megvásárolni a legalapvetőbb szakkönyveket, szakmai folyóiratokat. illetve
cserekapcsolataink révén is számottevő gyarapodást várunk.

6. Műtánzvvédelem
Kocsor Julianna restaurátor
-

A Nagyházhan Mytatja a gyűjtemény revízióját ás rendezését. s ennek során a portól
ás káros anyagoktól megtisztítja a tárgyakat. ás ha elengedhetetlenül szükséges a tár
gyak azonnali konzerválását elvégzi. A Tájbázban lévő tárgyak tisztítását, konzerválá
sát szintén folyamatosan, ill. szükség szerint végzi. Folyamatosan ellenőrzi, méri a ki
állítóhelyek ás raktárak khmatikus paramétereit. azokról nyilvániartást vezet.

IV.

Tudományos tevékenység
I. Saját kiadványok
A Békési Tákának S. Turcsányi Ildikó szerkesztéséhen

hetőségektől függően
-

—

—

—

az anvagiaktóL pályázati le

több számát kívánjuk megjelentetni:

55. szám: Szojka Petronella: A békési ortodox templom története
56. szám: külső szerző tanulmánya
2. Tanulmányok, evéb publikációk
S. Turcsányi Ildikó:

-

Folyamatban van a Békéscsaba- Repülőtéren feltárt szarmata temetőrészlet tudomá
nyos feldolgozása
4
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Szjka Petronella:
Folytatja a békési román ortodox egyházközség tönénelének feldolgozását,
kapcsolódó képek összegvüjlése a Békési

1

lémáho,

éka sorozat sown következő száiuáhan tör

lénő megjelentetéséhez.
3. Egyéb
A .szakalkalmazouak néprajzi. történeti. régészeti témájú ismeretterjesztő cikkeket
publikálnak a helyi sajtóban.
Szojka Petronella a Városháza emeleti folyosóján bemutatandó néprajzi idöszaki ki
álLítás, valamint a Békési Galéria kistermében bemutatandó

népraj7l időszuki

kiállítás

témájáról felgyüjti a szükséges szakirodalmat.
4. Kiállítási foratókönyv
S. Turcsányi Ildikó:
—

-

Törökvilág Békésen címmel iolytsótárlat a Városházán. márciustól

Kihelyezett kiállítás a Madzagfalvi Napok alkalmából, szeptemberben

Szojka Petronella:
-

-

\T

Néprajzi témájú folyosótárlat a Városházán, szeptembertől
Néprajzi témájú idősiaki kiállítás a Békési Galéria kisterméhen. októbertől

Közrnűvelűdési és közönségkapcsolati tevékenység
2. Kiállítások

Intézményünk 2017-re a következő kiáilítáok megrende2ését ierezi, melyek techni
kai kiviieleiését Egri Tünde kö,múelödési munkatárs irányítja:
Időszaki kiállítások
Galéria
—

-

-

nagytereni

Áthúzódó: „Gyönyörű világunk’ a CEWE fok kiállítása lebruárig
Március hónaptól képzőmüvészeti Kiállítás, szervezés alatt
Októhertol Grín Igor otókiállítása

Galéria
—

—

—

kisterern

Áthúzódó: március végéig tekinihető meg a Kéz kora

200

—

éIU

(lhlkUlf(lk

az

ulső békési céhek’ címmel rendezett kiállítás
—

‚Körök, egyletek, a civil rarvczhzIo,,, riirrénete címmel a Békés Megyei Le él—
‘

[ár által

—

a békési múzeumtól is kölcsönzött tárgyakból

tatásra szánt kiállítás első állomáshelveként Békésen

)

-

rendezett, vándorol

Bűktis Vúrosi Jautyik Mátyás Mú,cum
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Szabó Mária keramikus emlékkiállítása

-

Csuta Nemzetközi Müvésztelep kiállítása.

—

A kenyérkészítés folyamatát

-

-

a búza

július-augusztus

elvetésétől kezdve egészen a sütésig

-

bemutató interaktív és ismeretterjesztő idös7aki kiállítás „Egy hú7as7em külö
nös élele” címmel előreláthatólag 2017. októbertől. A tárlatra pályázni kívá
nunk az NKA Közgyűjteményi Kullégiurnúhoz.
Kihelyezett kiállítások
Városháza
-

—

—

Áthúzódó: Zenei juh/lenniük

Tö;ökvihh Békésen című kiállítás iuárciustól
„A békési jü:ektzsok öröksLee címmel néprajzi kiállítás. szepremhenöl

Kulturális Központ
-

A Mad,agtalvi Napok keretében a Kulturális Központban a rendezénv hLLgvo

mányörzö témájához kapcsolódóan
Állandó és idöszaki kiállításainkhoz kapcsolódva általános és szakmai tárlatvczetée—
kel, továbbá általános- és kö7épiskolások részére múzeumi órákat tartunk. Arra alkalmas tár—
latainkboz minden esetben igyekszünk osztályok vagy óvodai csoportok számára valamilyen
múzeumpedagőgiai Foglalkozást társítani. főként informális iskolai etfoglaltság keretében.
Ajánlatainkrót

rendszeresen

értesíti

az

iskolaiga/gatúkat.

szaktanáwkat.

szabadidő

szervezőket Egri Tünde közmúvelödési munkatárs.
A kiállítások szenezésével kapcsolatos teendőket. amelyekhez igyekszünk színvona
las meghívókat, plakátokat is készíttetni. S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus

és Egri Tünde közmüvelődési munkatárs látja cl, a technikai kivitelezést (bontás, itndczés.
esetenként anyagválogatás. szállításhoz csomagolás. stb.) Egri Tünde végzi a múzeum üzem
viteli ulkalmazottaival közösen. A kiállítási Forgatókönvvek szerint kiválasztott műtárgyakat
Kocsor julianna restaurátor készíti elő. a kiállítást rendező muzeológusnak javaslatot tesz a
kiállított műtárgyak műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő optimális környezetének
kialakításához.
A kiállításokról. megnyitókról

és

egyéb közmüvelődési eseményekről az adattár szá

mára fotódoktimentációt készítünk.
3. Múzeumi órák
S. Turcsányi Ildikó régész-történész muzeológus múzeumi óra sorozatot hirdet álta
lános

és

középiskolások

részére az

alábbi témákban:
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I. Békés területének Urténete a kezdetektől
tematikus tárlatvezetés az „Évszázadok viharáhan” című állandó kiállítás (Nagy—
ház. Széchenyi tér 6.) régészeti és történeti részében
2. A neolitikus Forradalom
“tapogatás” múzeumi Óra a Galéria (Széchenyi [ér 4.) karzatán, a povádiugi lelet
mentés régészeti anyagának felhasználásával
3 .Aréész munkája

Power Point programmal kísért előadás, melyet helyben az iskolákban, projektorral
ellátott teremben tart
4. A honfoclaló mavarok réészeti hagyatéka
Power Point programmal kísért előadás. melyet helyben az iskolákban, projektorral
ellátott teremben tart

5. Kérdések a békési várról és az azt körülvevő középkori településről
Power Point programmal kísért előadás. melyet vagy a Galéria (Széchenyi tér 4.)
közművelödési szobájában, Vagy helyben az iskolákban, projektorral ellátott te
remhen tart. azonban csak erősen érdeklődő kiscsoportoknak (szakkör. fakultáció)
ajánlja.
6. Piramisok itt és ott

.

Power Point programmal kísért elöadá. melyet vagy a Galéria (Széchenyi tér 4.)
közművelődési szobájában. vagy helyben az iskolákban. projektorral ellátott terem
ben tart.
7. Képeskönyv Kecskeméti Gábor békési olimpikonról
Power Point programmal kisért előadás, melyet Vagy a Galéria (Széchenyi tér 4.)
közmüvelődési szobájában. vagy helyben az iskolákban, projektorrat ellátott te
remben tart. Leginkább a gimnázium diákjainak ajánljuk.

Szojka Petronella
Az Lv búzaszem különös éleic c. kiállításhoz kapcsolódóan, a tárlat nyitva tartásá
‚‚

‘

nak idején múzeumpedagógiai foglalkozások tartása Kocsor Jutianna restaurátorral
együtt.
Múzeumok Világnapja alkalmából. május 18-a környékén egész napra gyermekloglal—
kozásokat szervez, a kollégák és pedagógusok bevonásával, Ezúttal az éppen aktuális
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programot igyekszik majd összeállítani.
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—

A „Múzeumok Éjszakája” keretén belül múzeumpedagógiai loglalkcizás tiRgvalosítása
Koesor Julianna restaurátorral közösen.

Isnieretterjesztő múzeumi óra vezetése a Nagyház

néprajti

kiállításában.

4. Média-kapcsolatok ás internetes meejeletiés
—

Szojka Petronella folytatja a mú7eurn nyilvános Facebook oldalán elinditott in—

gyenes népszerüsítő tevékenységet, az oldal tolyairtatos karliantartását ás

UI

ese

mények ‘rissítésével a múzeum életének bemutatását. Végzi a mtizeum készülő
honlapjúnak webhelvturtalmi kezelését, fejlesztését 20)7 folyamán.
-

20 17-ben elindítjuk múzeumunk honlapjál, ennek feltöltéséhez minisztériumi pá
lyázathól vásárolwnk eszközöket, melyekkel online gyüjtcméni katalógust szán
dékozunk létrehozni. A munka 2016-km elkezdődött. megvLilóítása csak hoszú
távra tervezhető.

5. Fevéb
-

.Járásszékhely múzeumok szakmai túmogaíásúra „Gyere clünk a u)úyeutnba,.
(A járás településeihez köt6dá kulturális örökség hozzáférhetővé tételének és a te
rületi egyenlőtlenség Íels,ámolásának támogatása) címen az EMMI által kiírt Pá
lyázatra a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 201 6-kin 2.000.000.-Ft viss7a
nem térítendő támogatást kapott. A pálváiaton nyert pénzt két célra tervezzük for
dítani. 2017 a aszára tervezett megvalósítással:

-

I. Múzeumandragóiai nrozrarnként idősebb környékbeli lokálpatriútáknak terve
‚ünk elóadássoro,atot, olyanoknak, akik életüket Békd vonzáskörzetében (alap
vetően a békési járásban) élték le. minden emlék, élmény ide köti őket. Figyelem
be véve a látogatók ré%zéröl időnként elhangzó, kiállítási témákkal kapcsolatos ki
vánságokat is, az alábbi. sok-sok vetített képpel kísért témákat tervezzük: békési
Vár. Kecskeméti Gábor békési olirnpikon. a békési múzeum története, a békési
sport 120 éve, a békési gimnázium története, épületek átalakulása a városközpont
ban, hídjaink és történetük. Jantyik Mátyás munkássága. a régi békési vLisár.

-

2. Óvodások müzeumlátogatásának tánmgatása. inegszervezée:
Az óvodapedagógtisok véleményét is fegvelemhe véve egyik állandó kiállításunk
hoz tervezünk múzeumlátogatást és múzeumpedagúgiai löglalkozást. Szóban for
gó kiállításunk természettudományi tárlat. a Körös-vidék madárvilágát mutatja he.
A gyerekek saját tapasztalataik alapján l’elismet’hetik a madarakat a vitrinekben,
madárhangokat játszunk le nekik. felismerik—e. Kézműves foglalkuíásként madár—
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ka készítését tervezzük. Alkotásaikat természetesen magukkal vihetik, ez jó csalo
gató arra nézve. hogy következő alkalommal is szívesen iöijenek a múzeumba. Az
óvodák felkeresóse során Kivétel nélkül örömmel fogadták a múzeumlátogatás
ilyen módon (mi utaztatunk) megvalósílható örletét. elöreláthatólag a békési járás
Összes óvodáihól (Békés. Mezőherénv, Bélmegver. Kamut. Köröstarcsa. Muwny.
lailios I íelkcrcstietik majd titúzeurtiunkat.
yúri

—

tábor:

A tájházban I hetes nyári tábort szervezünk, hagyományosan általá

nos ikolás korú gyermekek részére. melnek keretében a természetes. főként nö
vényi anyagok felhasználási lehetőségeivel (hangszer-. ékszer-. játékkészüés, stb.)
ismerkedhetnek meg a résztvevők. A foglalkozásokai vezeti: Balog Ciáhorné
-

Múzeumok Világnapja alkalmából. május 18-a környékén ismét egész napra
gyermekfoglalkozásokar készülünk szervezni, pedagógusok bevonásával. Ezúttal
az éppen aktuális kiállitáshoz kapcsolódó múzeuinpedagógiai programot igyek
szünk majd ősszeúl lítani.

—

2017—ben is csatlakozni kívánunk az immár országosan hagyományossá vált Mú
zeumok Éjszakájiiboz. melyet június 24.. Szent Iván napja körül szoktak mogtar
tni. A legalább 24.00 óráig tartó múzeumi program — melyhez 2015-ben miniszté
riumi pályázathoz kapcsolódóan többgenerációs közművelődési programot dolgoz
wnk Ki - még tervezés alatt van, lehetőség szerint bővíteni is szeretnénk.

-

201 7-ben is tervezzük a Múzeumok

Öszi

Fesztiválja idején újszerü múzeumláto

gatási lormák bemutatását a város iskolái számára
-

A múzeum programjai! meghivókkal. plakátokkal, szórólapokkal népszeriisítjük,
továbbá felhasználjuk a helyi sajtó. rádió. tv nyújtotta lehetőségeket.

VI.

Szakmai és társadalmi kapcsolatok
1. Továbbképzés, konferenciák
Igyekszünk biztosítani. hogy szakalkalmazottaink továbbra is eljtissanak szakmai kon

irenciákra, továhhképiésekre.
2. Szakmai kapcsolatok
- .-\ Békés Városi iantyik Mátyás Múzeum, mint társrendezö 2011 óta részt vesz a Bé
kési Városvédő és Szépítö Egyesülettel és a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárral
közösen rendezendő várostöriéneti vetélkedő-sorozatban. mely témáját tekintve 2017re vonatkozóan még tervezés alatt van.
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-

Lchetőségeinkhez mérten jó kapcsolatot tartunk fenn a város civil szervceetcivcl, ké

rés esetén (amennyiben a mi programjainkat nem zanrja) helyet biztosítunk eg)c%
összejöveteleiknek, esetenként szakmai segítséget nyújtunk. Szakmai társintézménye
ink

—

Pöski Sándor Könyvtár, Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békési Kistéísé

gi Iskola programjaihan közre is müködönk.
—

-

Különösen Jő az együttmuködésünk

a

Békési Múzeumharátok Körével. a NeFeIcjc.

Kulturális ős Hagyományöl7o Egyesülettel ős a Békési Városvédö ős Szépítő Egyesü
lettel. ezt a jövőben is szeretnénk megtartani.

E-mailes elérhetöséünk;
mtiietirn@hekesvaios.hu
j am Vi k

Iii LIZCU m

@ i mai I .com

Rendszeresen adatokat szolgáltatunk Békés város. a Békéstnátrix. a Békési Újság ős a magyar
múzeumok honlapjára.

Békés, 2016. november 25.
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