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Megyei hatókörű városi múzeum teljesítményértékelő lapja

Kérjük, hogy az adatok rögzítése során törekedjenek a hivatalos kulturális statisztika keretében (OSAP) szolgáltatott adatokkal való összhangra!

 Szervezeti kérdések és intézményi stratégia
 Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, hozzáférés
 Műtárgyvédelem
 Tudományos kutatás
 Kiállítási tevékenység
 Közönségkapcsolat, kommunikáció
 Pályázati tevékenység

I. Szervezeti kérdések és intézményi stratégia

I�������� ����: Ferenczy Múzeumi Centrum
I�������� ��������: Prosek Zoltán
V������ �������� (-��� – ��): 2020.06.01. - 2025.05.31.  

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

1. Szervezeti kérdések

1.1. Az elmúlt évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi alapdokumentumokban történt változások szöveges bemutatása
(alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai stb.), max. 2000 karakter:

A múzeum vezetőjének 2020. május 31. napjával lejárt a vezetői megbízása. A múzeumigazgatói pályázati eljárás eredményeként Szentendre Város
polgármestere 26/2020. (IV.08.) sz. határozatával Prosek Zoltán múzeumigazgatói kinevezéséről szóló határozatot hozott, a vezetői megbízás 2020.
június 1. napjától kezdődött. A fenntartó 35/2020. (II.26.) Kt.sz. határozata 2./pontja alapján az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma 2020.
március 1-től 110 helyett 100-ra csökkent 10 üres álláshely elvonása miatt. Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. július 15-i
ülésén a múzeum szervezetét érintő 77/2020. (VII.15.) Kt.sz. határozatot hozott, amely alapján a múzeumban a Kjt. 30.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
létszámcsökkentést kell végrehajtani. A létszámcsökkentés a munkáltatónál csoportos létszámcsökkentésnek minősül. Az intézménynél 2020. március
1. napjától az engedélyezett álláshelyek száma 100, a határozat és a létszámcsökkentés végrehajtása után: 78 álláshely. A 2020. évi XXXII. törvény 1.§
(2) bekezdésének értelmében a kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjával a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakul át. A múzeum a törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, az
Alapító Okiratának 2020. november 1. napjától hatályos módosítása megtörtént. A múzeum 2020 decemberében elkészítette az új SzMSz-t és a
küldetésnyilatkozatát, amelyeket a jogviszonyváltás és a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása indokolt. A csökkentett létszám okán a múzeum
szervezetében kevesebb szervezeti szint és ehhez kevesebb vezetői pozíció párosul, számos munkatárs esetében újabb feladatok kiosztására, egy-egy
munkavállalónál két munkakörhöz tartozó feladatok összevonására került sor.

1.2. Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk elvégzett tevékenységek bemutatása, max. 500 karakter:

A múzeum folytatta részvételét a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban, a Nemzeti Múzeummal kötött közfoglalkoztatási szerződés keretében. A
programban 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküli került foglalkoztatásra 2020. július 9.- 2021. február 28. közötti
szerződéssel, napi 8 órában. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. jelenleg futó programjában a 2021/2022-es folytatásban egy fő adatrögzítő
munkatársat foglalkoztatunk Gödöllőn a Régészeti Osztályon napi 8 órában.

1.3. Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesítése érdekében megvalósult feladatok az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, max. 500 karakter:

A múzeum közzétételi kötelezettségeit a 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint belső szabályzat készítésével és a közérdekű adatok honlapján
történő folyamatos közlésével teljesíti. A múzeum az un. GDPR szabályozásnak megfelelően szabályozza a személyes adatok kezelését. Minden
szerződésben szerepelnek az érintettek jogaira vonatkozó tájékoztatások. Az adatvédelmi tisztségviselők kijelölésre kerültek és regisztrációjuk
megtörtént a NAIH rendszerében.

1.4. Állami Számvevőszéki ellenőrzés utókövetése, amennyiben releváns: a számvevőszéki javaslatok és az intézkedési terv alapján az elmúlt évre
tervezett feladatok megvalósulása, max. 1000 karakter:

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése a szentendrei székhelyű Ferenczy Múzeumnál tárgyában végzett
ellenőrzés megállapításai alapján a múzeum 2017. január 4-én intézkedési tervet (A/802/2016) készített, amelyet megküldött a fenntartó önkormányzat
és az ÁSZ részére. (V-0944-170/2016.) A múzeum az intézkedési tervben ütemezett feladatokat 2017. évben végrehajtotta: az Eszközök és források
értékelési szabályzatát aktualizálta (2/2017. sz. szabályzat) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség érdekében, 2017. február 20. napján Etikai
Kódex szabályzatot fogadott el, az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát aktualizálta, gondoskodott a külső ellenőrzések nyilvántartásának
folyamatos vezetéséről, az értékcsökkenés belső szabályozásáról, valamint a Szerződéskötések rendje szabályzatának megfelelően a
kölcsönszerződések megkötéséről. Az intézkedési terv alapján 2020. évben a múzeumnak feladata már nem volt.
 
A dolgozói létszám táblázatos bemutatása
Dolgozói összlétszám (fő) 73

Ebből magasabb vezető vagy
vezető (fő)

12

Ebből szakmai munkakörben
foglalkoztatottak (fő)

61

Ebből nem szakmai
munkakörben foglalkoztatottak
(fő)

12

2. Az intézmény elmúlt évi továbbképzési tervének teljesülése
A képzés jellege A képzés pontos megnevezése A képzés szervezője A képzésen résztvevő

munkatársak száma (fő)

felsőoktatási szakirányú
továbbképzés

Kultúramenedzsment (levelező
program)

MOME 2020.09.01-2021.06.30. 1

felhasználói
továbbképzés

MuseumDigitár online oktatás MuseumDigitár (Fonyódi Krisztián, Magyarósi
Ádám) 2020.03.26.-03.31.

8
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A képzés jellege A képzés pontos megnevezése A képzés szervezője A képzésen résztvevő
munkatársak száma (fő)

szakmai workshop Közgyűjteményi Digitalizálás – Fehér
Könyv online workshop

MNM OMMIK (2020.10.27.-11.04.) 2

online továbbképzés Külföldi és hazai önkéntesek fogadása,
pályáztatás

Tempus Közalapítvány (2020.10.13-10.16.) 1

online munkaügyi
továbbképzés

Munkajog, munkaidő, munkarend,
munkaidő-keret

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
(2020.09.28-09.29.)

1

3. Az intézményi szakmai stratégia elmúlt évi kiemelt céljainak és a megvalósítást szolgáló intézkedéseknek a bemutatása, max. 5000 karakter:

A múzeum 2020. évi működését az év elején két tényező alapvetően meghatározta. Az egyik, hogy a fenntartó döntése alapján a múzeum évi 80,692
mó. Ft önkormányzati támogatást kapott, ami az előző két év támogatásának (215-240 mó. Ft) 32%-át teszi ki. A másik tény, a COVID-19 járvány
magyarországi megjelenése, amit március 16-tól a kiállításaink bezárása követett. Ezek a változások egyértelművé tették, hogy a múzeum jelenlegi
stratégiai terve, amelyik egy évente megrendezésre kerülő Art Capital művészeti fesztivál központú, jelentős turisztikai érdeklődésre építő program, a
pandémiás időszakban és az azt követő újranyitás tervezésének időszakában nem folytatható, új stratégia kidolgozására van szükség. A zárvatartásra
egyértelműen az online jelenlét és aktivitás erősítése volt a válasz. Munkánkban kiemelt szempont volt, hogy minden olyan lehetőséget megkeressünk,
új kezdeményezésekhez csatlakozzunk, amelyeken keresztül élő kapcsolatban maradhatunk a múzeumot és a kiállításainkat kedvelőkkel és akár még
további érdeklődőket is elérhetünk. A múzeum honlapján, facebook és instagram oldalán folyamatosan frissülő, korábban készült saját gyártású
tárlatvezetések, programok és múzeumpedagógiai anyagok voltak láthatóak a Ferenczy Noémi kiállításról, a közösségi régészet feltárásairól, irodalmi
programokról. Múzeumozz a szobádból c. országos programhoz csatlakozva rendszeres tartalmat szolgáltatunk. Múzeumpedagógusaink a
gyerekeknek a Czóbel kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató füzetet és a Ferenczy Noémi – Teremtés c. kiállítás kárpitjaiból letölthető kiszínező
lapokat készítettek, múzeumi kifestő pályázatot indítottunk több korosztálynak és felvettük a kapcsolatot facebook csoportokon keresztül szentendrei
és a környéken élő szülőkkel, óvodapedagógusokkal, tanárokkal, hogy közös gondolkodás keretében fejleszthessük tovább a gyerekeknek szánt
anyagokat, figyelemmel az iskolai tananyagra és az óvodai képzési programokra. Csatlakoztunk a magyarmuzeumok.hu weboldal projektjéhez és
Youtube csatornánkon több, mint 50 saját gyártású, előkészített filmanyagunk várta az érdeklődőket. DEMO – Digitális Edukációs Múzeumi Órák
programban a Múzeumok Nemzetközi Világnapja alkalmából rendhagyó tanórákat készítettünk. Május 11-17-e között naponta a Közösségek Hete
programban a közösségi régészeti programunk ásatásain és rendezvényein készült filmekkel vettünk részt. Az online térben új sorozatokat indítottunk.
Hétvégi programestek címmel vasárnaponként hosszabb filmeket nézhettek nálunk. A Ferenczy Noémi – Teremtés c. kiállítás a koronavírus járvány
terjedése miatt a megnyitástól mindössze három héten keresztül volt csak látogatható. A gondos előkészítéssel, több éves kutatómunkával összeállított
életmű kiállítás megörökítésének szándékával tervbe vettük a kiállítás virtuális változatának elkészítését. Ehhez sikeres pályázatokat nyújtottunk be az
NKA-hoz. Készülve az újranyitás időszakára olyan eseményeket terveztünk, amelyek a nyitás után szabadtéren, a megfelelő távolságtartás
biztosításával lebonyolíthatóak: építészeti és művészettörténeti tematikus vezetett városi sétákat, szabadtéri előadásokat, koncerteket és nyári
gyermektáborokat. A zenei programokat a Köszönjük, Magyarország! program támogatott előadóinak meghívásával szerveztük. A nyári időszakban
megkezdtük az elmaradt gyűjteményi revíziós feladatok ledolgozását, két képzőművészeti gyűjteményt, két néprajzi gyűjteményt és egy történeti
dokumentumgyűjteményt érintő revíziót indítottunk el. A revíziókat egy kivételével határidőben végrehajtottuk, a jegyzőkönyveket a fenntartóhoz
jóváhagyásra megküldtük. Áttekintettük a gyűjtemények raktárhelyzetét, befejeztük az Ilosvay raktárba a Barcsay raktárból a műtárgyak
átköltöztetését, a történeti plakátok revíziója keretében az anyag plakáttároló szekrényekbe került, a gödöllői régészeti bázison pedig sikerrel
pályáztunk egy korszerű régészeti fémraktár kialakításához szükséges forrásra. A kutatás és a kiállítási tervek területén úgy időzítettünk, hogy a nyitási
engedélyt követően a tárlatok gyorsan megnyithatóak legyenek. Ennek köszönhetően sorra nyitottuk az őszi tárlatokat: Eleven üresség Marghescu
Mária gyűjteményéből (2020.09.12.), Láthatatlan jelenlét 3.0 Balatonfüred (2020.09.18.), Egy írónő modellt áll – Szentendrén, Kádár Erzsébet
(2020.09.26.), Barcsay 120 Válogatás a gyűjteményből (2020.10.03.) és Szentendre, a kereskedőváros c. helytörténeti kiállítás (2020.10.09.) és Pirk
János életmű kiállítása (2020.10.20.), együttműködésben a Pirk Múzeummal és tekintettel a 2020. november 11-én az újabb, országos járványhelyzet
miatt elrendelt zárásra, végeztük a kiállítások virtuális rögzítését és feldolgozását. Párhuzamosan dolgoztunk a hosszú távú szakmai terveinken mint a
Vajda Múzeumban az IKON kortárs képzőművészeti terem koncepciójának kidolgozása, a közösségi régészet eredményeit bemutató kiállítás és
konferencia előkészítése, az Európai Iskolát bemutató kiállítást előkészítő kutatócsoport felállítása.

A kiemelt stratégiai célok megvalósulásának táblázatos bemutatása
Kiemelt stratégiai cél megnevezése Tárgyi feltételek Személyi feltételek A megvalósítás

felelőse (név,
beosztás)

online jelenét erősítése, virtuális kiállítások
készítése

honlap fejlesztés, technikai
feltételek, informatikai
beszerzések

1 fő informatikus 2 fő rendezvényszervező 2 fő
fotós, médiatartalom készítő 1 fő sajtóreferens 2 fő
múzeumpedagógus 5 fő muzeológus

Prosek Zoltán
múzeumigazgató

elmaradt revíziós feladatok végrehajtásának
megkezdése, revíziós utasítások kiadása

gyűjteményi leltárak,
plakáttartó szekrények,
számítógép,
fényképezőgép

3 fő muzeológus, 2 fő restaurátor, 2 fő
gyűjteménykezelő, 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott, 1 fő fotós

dr. Lauter Éva
igazgatóhelyettes

digitalizálás koordinációja, munkacsoport
megerősítése, képzések szervezése és új stratégia
kidolgozása, KDS fotózás megszervezése

MuzeumDigitar rendszer 3 fő gyűjteménykezelő 4 fő muzeológus
adatrögzítések: 3 fő pénztáros 4 fő teremőr

dr. Lauter Éva
igazgatóhelyettes

4. A Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pont szerinti stratégiai dokumentumok
Dokumentum Rendelkezésre áll

(igen/nem)
Kelt Fenntartói jóváhagyás

(igen/nem)
A stratégiaalkotás felelőse (név,
beosztás)

Múzeumi küldetésnyilatkozat igen 2021.01.20. igen Prosek Zoltán, múzeumigazgató

Stratégiai terv igen 2018.12.01. igen dr. Lauter Éva, igazgatóhelyettes

Állományvédelmi terv igen 2018.12.01. igen dr. Lauter Éva, igazgatóhelyettes

Gyűjteménygyarapítási és revíziós
terv

igen 2019.03.20. igen dr. Lauter Éva, igazgatóhelyettes

Múzeumi digitalizálási stratégia igen 2021.01.20. igen dr. Lauter Éva, igazgatóhelyettes
 
A rendelkezése álló dokumentumokat kérjük feltölteni.

5. Lezárult, illetve folyamatban lévő hazai és nemzetközi projektek, együttműködési programok megvalósítása, a fenntarthatósági hatások
bemutatásával, max. 2000 karakter:

A járvány tavaszi megjelenése és a veszélyhelyzet második hulláma nem kedvezett sem a hazai, sem a külföldi utazással járó szakmai
kapcsolatépítéseknek. Külön öröm volt számunkra, hogy a Füredi Őszi Fesztivál keretében megnyitottuk a Láthatatlan jelenlét 3.0 – Bevezetés a
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II. Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, hozzáférés

kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállítást együttműködésben a Vaszary Galériával. A tárlaton Anna Margit, Kmetty János,
Korniss Dezső, Ország Lili, Vajda János és a Kis Varsó formáció alkotásai voltak láthatóak. A múzeum szakmai műhelyében több mint négy évvel
ezelőtt született meg annak a kísérleti tárlatnak a gondolata, ami a kamaszokra fókuszál azt kutatva, hogy milyen eszközökkel lehet közelebb vinni
hozzájuk a kortárs művészetet. A Láthatatlan jelenlét projekt egy utazó módszertani kiállítás. Játékos módon közelíti meg a művészetet és bármilyen
pedagógus könnyedén tudja használni. A projekt továbbfejlesztésén dolgozunk, beépítjük a tapasztalatokat és szakmai partnereket keresünk az újabb
bemutatásokhoz. A Pirk János Múzeum létrehozása 2008-ban kezdődött egy szentendrei belvárosi ingatlan felújításával és múzeummá alakításával. A
hagyatékot gondozó Pirk család az épületet és az életművet áttekintő kiállítás megrendezésével mutatta be október 20-tól. A kiállítás megvalósításához
a múzeum Bodonyi Emőke kurátori munkájával, az installáláshoz nyújtott segítséggel és kommunikációs támogatással járult hozzá. A Szentendrei
Képtárban megrendezett A nagy könyvlopás Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött című kiállításhoz kapcsolódóan a budapesti Francia Intézettel
közösen kerekasztal beszélgetést szerveztünk. A kiállításhoz katalógus készült magyar–angol, angol-francia változatban, tanulmányokat és interjúkat
tartalmaz. A téma francia kötödése miatt a kiállítás és a katalógus franciaországi bemutatásának lehetőségéről előkészítő munkába kezdtünk a Francia
Intézet, a Párizsi Magyar Intézet, a budapesti Francia Nagykövetség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium bevonásával.

6. Az intézményi ingatlanok állapotának szöveges bemutatása, max. 1500 karakter:

Az épületek közül a Kereskedőház, Barcsay Múzeum, Népművészetek Háza és a Waczek-villa épülete rendkívül rossz műszaki állapotban van. A
Castrum múzeumi raktárainál a tetőfedések elöregedtek, a gépészet régi. A MűvészetMalom épületében beázások, falvizesedések jelentkeztek, a
középső szárnyban hiányzik a kiépített infrastruktúra, közművek és a külső nyílászárók. Az Ámos-Anna Múzeum épület felújítására benyújtott
pályázatunkból csak a homlokzat felújítási tervet és örökségvédelmi engedélyeztetést tudtuk elvégezni. A Vajda Múzeumban önerőből megvalósult a
világítás felújítása, a kapu balesetvédelmi szempontból történő megerősítése és a lépcső javítása, valamint a szuterén előtti támfal teljes
újrabetonozása, festése. A Kmetty Múzeum épülete 2018-ban lett felújítva, nincs probléma. A Czóbel Múzeum Ilosvai-szárnyában tetőhibák,
falvizesedések jelentek meg. Az épületben a műtárgy raktározási problémák kezelésére a múzeum önerőből új raktárhelyiség kialakítását valósította
meg. A Kovács Margit Múzeum épületében 2019-ben végeztünk belső és udvari felújítást. A Ferenczy Múzeum épületében a lobby szigetelése nem
megfelelő, a pince is vizesedik. A Dézsma utcai raktár épületét a múzeum selejtezés után kitakarította, mint szárazraktár áll rendelkezésre. A gödöllői
Régészeti Bázis épületének tetőszigetelése sérült. Cegléden a régészeti raktárban az épület vízszigetelése nem működik, a ház alapja két sarkon
alámosódott, megsüllyedt. A falazat azonnali megtámasztása szükséges.
 
A legfontosabb megvalósult infrastrukturális fejlesztési munkák táblázatos bemutatása
Az ingatlan
megnevezése,
helyszíne

Az elvégzett felújítási munka rövid leírása A megvalósításhoz
tervezett anyagi forrás
(Ft)

A megvalósításhoz
felhasznált anyagi forrás
(Ft)

Ámos Imre – Anna
Margit Múzeum

homlokzat felújítási terv és örökségvédelmi engedélyeztetés 2.200.000 2.240.000

Vajda Múzeum világítás felújítása, kapu megerősítése balesetvédelmi szempontból,
lépcső javítása, szuterén előtti támfal teljes újrabetonozása festése

400.000 338.500

Czóbel Múzeum új raktárhelyiség kialakítása 1.000.000 1.042.000

1. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi gyűjteménygyarapítási tevékenységéről, max. 2000 karakter:

A gyűjteménygyarapítás területén a legeredményesebb az ásatási tevékenységünk volt. Egész évben számos feltárást végeztünk a megye területén,
ezek egy része nagyberuházást megelőző feltárás volt. A feltárt lelőhelyek: Bag–Peres, Pécel–Hatos-dűlő. Egyéb vasútfejlesztéshez kapcsolódóan:
Farmos–Ökörjárás-dűlő, Farmos–Vasútállomás, Tápiószentmárton–Göbölyjárás, Tápiószentmárton–Kincsem-puszta, Tóalmás–Katona-puszta.
További feltárások: Törökbálint-Spiztacker, Szentendre–Belváros, Dunakeszi–Táncsics utca, Ipolytölgyes-TSZ–major 1 és 2, Perbál–Római katolikus
templom, Sóskút–M7, Mogyoród-Mély-gáti dűlő, Biatorbágy–Szarvasugrás. Összesen 17 lelőhelyen mintegy 70.000 m2 feltárását végeztük el. A
tevékenységünk másik eleme a régészeti megfigyelések, szakfelügyeltek ellátása. A megyében több mint 154 megfigyeléses megrendelésünk volt. A
közösségi régészeti programunkon keresztül a fémkeresősök által beszolgáltatott tárgy 1633 db volt, amely a régészeti gyűjteményt gyarapította. A
képzőművészeti gyűjtemény NKA támogatással vásárolt három ipar és két képzőművészeti alkotással bővült. A MANK-tól közcélú adományként 3
alkotást kaptunk, ajándékaként egy Deim Pál mű érkezett. A gyarapodásban meghatározó volt a magánszemélyek ajándékozása, az anyag legnagyobb
része a Párizsban élő, Munkácsy- és Jászai Mari-díjas báb-, díszlet- és jelmeztervező Bródy Vera gyűjteményéből érkezett. Az irodalmi gyűjteményben
tervezett feladat Csajka Gábor Cyprián még fellelhető hagyatékának (össze)gyűjtése lett volna, csak részben sikerült megvalósítani. Zelei Miklóstól
kaptunk feldolgozásra dokumentumokat, fotókat, leveleket, amelyeket a múzeum az adattár számára szkennelt, rendszerezett. Csajka Gábor fiától
szintén csak katalogizálásra kaptunk anyagot. Tervben van, hogy folytatva a kutatást az egykori kapcsolatok, barátok felkutatásával valódi
gyűjteményezésre is sor kerülhet. A történeti és a néprajzi gyűjtemény ebben az évben ajándékozás révén gyarapodott, tervezett tárgyvásárlás nem
történt.
 
Az elmúlt évi gyűjteménygyarapítás táblázatos bemutatása a szakanyagok megnevezésével
A gyarapítással
érintett szakanyag
megnevezése

A gyarapítás
módja

A gyarapítás egyedileg nyilvántartott műtárgyak esetén
(tétel)

A gyarapítás
szekrénykataszteri
nyilvántartás
esetén (tárolási
egység)

Felelős (név,
beosztás)

képzőművészeti
gyűjtemény

közcélú adomány 3 db Kígyós Fruzsina,
osztályvezető

képzőművészeti
gyűjtemény

vásárlás NKA
támogatással

5 db Muladi Brigitta,
művészettörténész
Kígyós Fruzsina,
osztályvezető

képzőművészeti
gyűjtemény

ajándékozás 41 db Herczegh Zoltán,
gyűjteménykezelő
Dr. Bodonyi
Emőke,
művészettörténész

néprajzi gyűjtemény ajándékozás 49 db Szigetiné Dr. Tóth
Judit etnográfus

történeti
tárgygyűjtemény

ajándékozás 1 db Dr. Fábián Laura
történész

történeti
dokumentumgyűjtemény

ajándékozás 95 db Dr. Fábián Laura
történész
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A gyarapítással
érintett szakanyag
megnevezése

A gyarapítás
módja

A gyarapítás egyedileg nyilvántartott műtárgyak esetén
(tétel)

A gyarapítás
szekrénykataszteri
nyilvántartás
esetén (tárolási
egység)

Felelős (név,
beosztás)

régészeti gyűjtemény terepbejárás,
próba és
megelőző
feltárás, régészeti
megfigyelés,
leletmentés,
ajándékozás

ajándékozásból (fémkeresős): fémek, kisleletek: 1.675 db (+5
zacskó) kerámia: 1 M30-as rekesz Régészeti feltárásból
(terepbejárás, próba és megelőző feltárás, régészeti
megfigyelés, leletmentés): kerámia, állatcsont, embercsont,
patics, kő, fémek M30-as rekesz: 69 db M10-es rekesz: 2 db
nagy hullazsák: 200 db

Dr. Rajna András,
régész

numizmatikai
gyűjtemény

ajándékozás,
feltárás

856 db Nagy Balázs,
régész

 
Az elmúlt évi gyűjteménygyarapítás összefoglaló táblázatos bemutatása
Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének nagysága (m ) 70.000

Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma (db)

A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozott állomány nagysága
1. összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató)
2. a tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató)

785697 7006

A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága
1. összesen (db)
2. a tárgyévben (db)

51694 22692

A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán a múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató) 29698

db

A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak száma (db) 186

A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak száma (db) 5

A tárgyévben egyéb, a fentieken kívüli gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma (db) 3

A gyűjteménygyarapítási tervben meghatározott éves gyarapodás teljesülésének aránya (%)

2

2. Nyilvántartás

2.1. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet előírásainak teljesülése

• Gyűjtemények nyilvántartása (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes)
Gyűjtemény megnevezése Gyarapodási napló

N/H/Sz
Szakleltárkönyv
N/H/Sz

Leírókarton
N/H/Sz

Szekrény-kataszter
N/H/Sz

Duplum-napló
N/H/Sz

Régészeti gyűjtemény Sz Sz N N N

Numizmatika H H+Sz N N N

Képzőművészeti gyűjtemény H H H+Sz N H

Iparművészeti gyűjtemény H H H+Sz N H

Irodalomtöténeti gyűjtemény N H N N N

Néprajzi gyűjtemény H H+Sz H N N

Történeti tárgyi gyűjtemény H H+Sz H N N

Történeti
dokumentumgyűjtemény

H H+Sz H N N

Forrásértékű
fényképgyűjtemény

H H+Sz N N N

• Segédgyűjtemények (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes)
Segédgyűjtemény
megnevezése

Adattári leltárkönyv
N/H/Sz

Adattári fénykép-leltárkönyv
N/H/Sz

Kiállítási segéd- és technikai eszközök leltárkönyve
N/H/Sz

Irodalomtörténeti adattár H H N

Muzeológiai adattár H+Sz H N

Képzőművészeti adattár H H N

• Külön nyilvántartások (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes)
Az őrzésében lévő, de nem saját gyűjteményeihez tartozó kulturális javakról N/H/Sz

letéti napló H

kölcsönvett tárgyak naplója H+Sz
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bírálati napló N

restaurálásra átvett anyagok naplója N

A gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kikerült (kiállításra vagy más célra kölcsönadott,
vizsgálatra, restaurálásra átadott stb.) kulturális javakról

N/H/Sz

mozgatási napló H+Sz

kölcsönadott tárgyak naplója H+Sz

• Törlés a nyilvántartásból (A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása)
Sorszám Gyűjtemény Törlés oka Törölt kulturális javak száma Miniszteri engedély száma, kelte

2.2. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi nyilvántartási feladatainak elvégzéséről, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra, max. 2000
karakter:

A régészeti leletanyag nyilvántartásba vételét a Régészeti Osztály munkatársai elsősorban az elmúlt évek nagyberuházásához kapcsolódó feltárásain
előkerült anyagok esetében végezték el. A nyilvántartási munkákra az év első negyedében volt főként alkalom. A leltározás az M4 autópálya és a
Gödöllő-Hatvan vasútvonal korszerűsítése során feltárt anyagot érintette. Nyáron a múzeum és Marghescuné Hunor Mária megállapodást kötött a
neves szentendrei galerista magángyűjteményének tartós letétbe helyezéséről, befogadásához előzetes leltározására volt szükség. A képzőművészeti
gyűjtemény éves gyarapodása során múzeumba került valamennyi műtárgyat nyilvántartásba vettük. A Ferenczy Noémi kiállítás előkészítésekor két
leltározatlan munkát találtunk, ezeket leltároztuk. Az év második felében végrehajtott Modok Mária hagyatéki revízió során 200 db leltározatlan művet
találtunk. Az irodalomtörténeti gyűjteményben nyilvántartási feladatainknak eleget téve folyamatos volt az adattári, gyűjteményi leltározás. A
gyűjteményi leltárkönyv adatait Excel táblázatba vittük. Az osztálynak évközben bővült a feladatköre, a képzőművészeti adattár bizonyos feladatait is
el kell látnia. Az őszi home office idején a képzőművészeti adattár felgyűlt anyagaiból a 2016-17-18-as évek anyagai kerültek leltározásra. A 2019-ben
Mányoki Endre által az irodalmi gyűjtemény számára átadott 550 levél feldolgozása, leltárba vétele a nehezen azonosítható tételek kivételével ebben
az évben megtörtént. A történeti és néprajzi gyűjteményben az éves gyarapodás nyilvántartásba vétele folyamatos volt. A hagyományos leltárkönyvi
nyilvántartás és az Excel táblázatok vezetése naprakész. Minden gyűjteményi egység nyilvántartása Excelben is hozzáférhető, az adattári
fényképgyűjtemény kivételével. Elkezdődött e leltárkönyvek adatainak feldolgozása és a magántulajdonban lévő, digitális másolatban a múzeumba
került archív fényképek nyilvántartásba vétele.
 
A nyilvántartási feladatok részletes bemutatása
A szakanyag
megnevezése

A nyilvántartási
feladat leírása

Az elmúlt évben
feldolgozott anyag
mennyisége (tétel)

Az elmúlt évben feldolgozott
anyag mennyisége (tárolási
egység)

Felelős (név, beosztás)

régészeti
gyűjtemény

nyilvántartásba vétel 5758 tétel 6847 db 39 db M30 rekesz Jászberényi Mónika,
gyűjteménykezelő

numizmatika nyilvántartásbavétel 159 db Nagy Balázs régész

képzőművészeti
gyűjtemény

nyilvántartásba vétel 49 db Kígyós Fruzsina, Dr. Bodonyi Emőke,
Herczegh Zoltán gyűjteménykezelő

képzőművészeti
gyűjtemény

nyilvántartásba vétel,
leltározatlan anyagból

202 db dr. Bodonyi Emőke, Muladi Brigitta,
Herczegh Zoltán gyűjteménykezelő

irodalomtörténeti
adattár

leltározás, szkennelés 77 tétel Szilágyi Zsófia, irodalomtörténész

irodalomtörténeti
fotó

leltározás, szkennelés 70 tétel Szilágyi Zsófia, irodalomtörténész

néprajzi
gyűjtemény

nyilvántartásbavétel 49 db Szigetiné Dr. Tóth Judit, etnográfus

történeti
gyűjtemény

nyilvántartásbavétel 96 db Bernhardt Levente, gyűjteménykezelő

történeti adattári
fotó

leltárkönyv
adatrögzítése

16 db leltárkönyv Bernhardt Levente, gyűjteménykezelő

2.3. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi revíziós feladatainak megvalósításáról, max. 2000 karakter:
Az elindított öt gyűjteményi revízió elsődleges célja a korábbi időszak elmaradt revíziós feladatainak pótlása volt. A revíziók a történeti, a néprajzi és
a képzőművészeti gyűjteményeket érintették. A történeti plakátok a történeti dokumentumgyűjtemény részét képezik, az anyag saját gyűjtésből, az
1974-ben megszűnt Munkásmozgalmi Múzeumból átadott duplumokból és a PMK 2007-ben átadott megyei plakátanyagából tevődik össze. Az utolsó
revíziója 2005-ben volt. Azóta a gyűjteményt többszöri belső átköltöztetés érintette. 2019-ben plakáttartó szekrényeket vásároltunk az anyag korszerű
tárolásához, a plakátok szekrényekbe rendezésével egyidejűleg folytattuk le a revíziót. A revíziós jegyzőkönyvet Szentendre Város polgármestere
10/2021 (I.20.) sz. határozatával hagyta jóvá. A képzőművészeti gyűjteményben a Modok Mária és a Miháltz Pál hagyatékok revízióját kezdtük meg.
A Modok művek a Czóbel anyaggal együtt kerültek a gyűjteménybe, revíziózva még nem voltak. A munka során megállapításra került, hogy 2 db mű
ismeretlen szerző műve, egy Czóbel Béla szignált, kétoldalas festménye, egy pedig stíluskritikai alapon feltehetően Czóbel csendélete. A
jegyzőkönyvben jeleztük, hogy a revízió során konzerválásra, restaurálásra kiemelésre került 8 db mű. Az érintett művek Modok Mária által készített
vázlatok. A revízió jegyzőkönyvét a fenntartó jóváhagyta. (Szentendre Város polgármestere 10/2021 (I.20.) sz. határozat) A Miháltz Pál hagyaték
revízióját augusztus 25-től megkezdte a háromtagú bizottság, a munka befejezéséhez a bizottság vezetője halasztást kért. A néprajzi gyűjteményt két
revízió érintette. A népi naiv művészeti gyűjteményben a korábbi 2005-ös revízió mindent rendben talált, azóta a gyarapodás 8 db alkotás. A
műtárgyak hiánytalanul megvannak. A néprajzi textilgyűjteményben szintén befejeződött december végével a leltározás. A gyűjteményben 1976-ban,
1986-ban és 2005-ben is volt revízió. A legújabb revízió a textilgyűjtemény tárgyait rendben, jó állapotban találta.
 
A revízió alá vont
gyűjtemény
megnevezése

A revízió jellege
(teljes /
szúrópróbaszerű)

A gyűjtemény
összes
tételszáma
(db)

Szúrópróbaszerű revízió esetén az átnézett leltárkönyvi
tételek száma (db) és aránya a gyűjtemény összes
tételszámához viszonyítva (%)

Felelős (név,
beosztás)

A feladat
teljesítésének
státusza

Modok Mária hagyaték teljes 346 Muladi Brigitta,
művészettörténész

teljesített

Miháltz Pál hagyaték teljes 640 Muladi Brigitta,
művészettörténész

részben
teljesített
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A revízió alá vont
gyűjtemény
megnevezése

A revízió jellege
(teljes /
szúrópróbaszerű)

A gyűjtemény
összes
tételszáma
(db)

Szúrópróbaszerű revízió esetén az átnézett leltárkönyvi
tételek száma (db) és aránya a gyűjtemény összes
tételszámához viszonyítva (%)

Felelős (név,
beosztás)

A feladat
teljesítésének
státusza

Történeti
dokumentumgyűjtemény
történeti plakátok

teljes 2888 tétel/
3447 db

Dr. Fábián Laura,
történész

teljesített

Népi naiv művészeti
gyűjtemény

teljes 103 tétel/ 109
db

Szigetiné Dr. Tóth
Judit, etnográfus

teljesített

Néprajzi
textilgyűjtemény

teljes 1639 tétel/
2412 db

Szigetiné Dr. Tóth
Judit, etnográfus

teljesített

 
A nyilvántartási feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása
A tárgyévben gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel) 232 tétel

A tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel) 5905 tétel, 396 db

A tárgyévben szekrénykataszteri nyilvántartásba vett kulturális javak száma (tárolási egység)

A tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel) 4630 tétel/ 6314 db

A tárgyév végén nyilvántartásba vett teljes állomány száma (tétel) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 859399

3. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi digitalizálási feladatainak megvalósításáról és illeszkedéséről a digitalizálási stratégiájához, max. 2000
karakter:

A járvány időszakában bővítettük a digitalizálásba bevont munkatársak körét, március végén ingyenes online oktatáson vettek részt, majd
folyamatosan végezték az adatok feltöltését. A múzeum első Digitalizálási Stratégiája 2020-ban lejárt. Az új stratégia kidolgozásánál figyelembe
vettük az EMMI által koordinált un. Fehér könyv megjelenését. Az elkészült Digitalizálási Stratégia 2021-2025 fenntartói jóváhagyása megtörtént. A
második stratégia kidolgozásában részt vevő munkatársak célja az volt, hogy egyrészt gyűjteményenként meghatározzuk az elvégzendő feladatokat,
másrészt belső módszertani segédletként működjön a munkatársak számára a gyakorlati végrehajtás és a jogi, adatvédelmi kérdések megoldásához,
támpontot nyújtson a szakmai döntésekhez. A múzeum 2019-ben csatlakozott a KDS megvalósításához készült mintaprojekthez. A projekt folytatását
a múzeum ebben az évben is vállalta, 2020. novemberében újabb 100 műtárgy (60 képzőművészeti és 40 régészeti) digitalizálását végeztük el. 2020
évben a MuseumDigitár felületére töltöttük fel az irodalomtörténeti gyűjteményi anyagunk egy részét. Szkennelést követően részletes leírással, a
rendszer számára ismeretlen alkotók feltöltésével készültek el a tételek. A történeti és néprajzi gyűjteményben az évben nyilvántartásba vett új
műtárgyakról és a revízió alá volt tárgyak egy részéről digitális fotók készültek. Ezek a nyilvántartásban kiválthatják a korábbi fekete-fehér képeket,
illetve feltöltésre és publikálásra kerülnek a MuseumDigitár programba. A jelentős tárgyakról 3D felvétel is készült. Digitális másolat formájában
gyűjtjük a magántulajdonban lévő, néprajzi témájú archív fényképeket. A koronavírus járványhelyzettel összefüggő tanulságok alapján a múzeum
nagyobb hangsúlyt fektet a kiállítások virtuális rögzítésére. Ugyancsak ennek az évnek a tapasztalata, hogy a múzeum nem rendelkezett a
kiadványairól teljes bibliográfiával, amelynek összeállítását 2020. év végére sikerült elkészíteni.
 
A digitalizálási feladatok részletes bemutatása
A digitalizálással
érintett gyűjtemény
megnevezése

Az elmúlt évben digitalizált anyag
mennyisége (tétel) és aránya a teljes
gyűjtemény tételszámához képest (%)

Az elmúlt évben digitalizált anyag
hazai vagy nemzetközi adatbázisban
történő közzététele (tétel)

Felelős (név, beosztás)

Képzőművészeti
gyűjtemény

200 2 200 Iberhalt Zsuzsa,
kurátorasszisztens

Régészeti és
numizmatikai
gyűjtemény

165 Nagy Balázs, régész,
Jászberényi Mónika,
gyűjteménykezelő

Irodalomtörténeti
gyűjtemény

235 37 2 Szilágyi Zsófia,
irodalomtörténész

Irodalomtörténeti adattár 475 41 Szilágyi Zsófia,
irodalomtörténész

Történeti
Tárgygyűjtemény

21 0.37 21 Dr. Fábián Laura, történész
Bernhardt Levente,
gyűjteménykezelő

Történeti
Dokumentumgyűjtemény

243 1.56 243 Dr. Fábián Laura, történész
Bernhardt Levente,
gyűjteménykezelő

Néprajzi gyűjtemény 52 3.52 52 Szigetiné Dr. Tóth Judit,
etnográfus Bernhardt Levente,
gyűjteménykezelő

 
A digitalizálási feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása
A tárgyévben digitalizált kulturális javak száma (tétel) 1391

A tárgyévi mennyiséggel együtt a digitalizált kulturális javak száma összesen (tétel) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)

9511

A tárgyévben digitálisan született kulturális javak száma (db) 111

Műtárgynyilvántartó adatbázisban kereshető kulturális javak száma összesen (tétel) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)

12830

A műtárgynyilvántartó adatbázis felhasználóinak száma (fő) és a használatok száma (db) 5894 / 24
óra

5894

Az intézményi honlapon hozzáférhető kulturális javak száma (tétel) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 659
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III. Műtárgyvédelem

IV. Tudományos kutatás

Nemzetközi adatbázisban kereshető kulturális javak száma (tétel) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 659

Digitális nyilvántartást használó, auditált gyűjtemények száma (db) és aránya az összes gyűjtemény számához képest (%)

 Összefoglaló az intézmény elmúlt évi megelőző és aktív állományvédelmi feladatainak megvalósításáról, max. 5000 karakter:

Az állandó és időszakos kiállítások, kiállító- és raktárhelyiségek páratartalom- és hőmérsékletét folyamatosan mértük az év során, az adatok
rögzítettük, tároljuk. A kölcsönzések anyagából 572 műtárgy állapotfelmérését végeztük el beérkezéskor és visszaszállítás előtt. Részt vettünk a
pályázati támogatással megvalósult képzőművészeti raktár anyagának költöztetésében, a raktárrend kialakításában, átvizsgáltuk a raktárba került, közel
900 műtárgy állapotát, kiemeltük a restaurálásra szoruló darabokat. Régészeti Főosztály ásatásai, leletmentései anyagából közel 1500 fémtárgy és
kerámia edény tisztítása, konzerválása, 90 db M30-as rekesz kerámia anyag tisztítása, válogatása, ragasztása történt meg, külsős restaurátorok
bevonásával. A februárban megnyitott Ferenczy Noémi: Teremtés című kiállításra 28 grafika, 4 nagyméretű karton, 4 gobelintisztítását, konzerválását,
restaurálását végeztük el, a kiállítás zárva tartása alatt a rovarfertőzés megelőzése érdekében, külső szakember közreműködésével gázos fertőtlenítés
történt a kiállítótérben. Részt vettünk a történeti dokumentumgyűjtemény történeti plakátok, a néprajzi tárgyi anyagból pedig a naiv művészek munkáit
és a néprajzi textilgyűjteményt érintő revíziójában, kiemeltük a veszélyeztetett tárgyakat és azok restaurálását megkezdtük. A képzőművészeti
gyűjteményünkből Modok Mária és Miháltz Pál festőművészek anyagának revíziójára került sor, itt szintén kiemeltük a veszélyeztetett tárgyakat
konzerválásra, restaurálásra. Eddig 8 db Modok Mária grafika és 44 db Miháltz Pál pasztell konzerválása történt meg. Előkészítettük, tisztítottuk az
online kiállítások és a digitális fotózások műtárgyait, ez közel 120 műtárgy átvizsgálását jelentette. Pályázati támogatással (NKA) két nagy méretű
Ferenczy Noémi karton (Teremtés és Nővérek c.) szakszerű védelmét (keretezését, üvegezését) sikerült megoldanunk, így a gyakran kölcsönzött
művek kevésbé sérülékenyek, könnyebben installálhatóak.
 
Az állományvédelmi feladatok részletes bemutatása
Állományvédelmi feladat
meghatározása

A feladatban érintett műtárgyak
száma (db)

Felelős (név, beosztás) A feladat teljesítésének
státusza

tisztítás 12795 Herceg Zsuzsa, Lukács Katalin Mala
Enikő

teljesített

konzerválás 2176 Lukács Katalin, Pintea Alíz teljesített

aktív restaurálás 364 Lukács Katalin, Pintea Alíz teljesített
 
Az állományvédelmi feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása
Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma (db) 4200

A tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma (db) 12795

Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma (db) 2820

A tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma (db) 2540

Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%)

1. Összefoglaló az intézményben folyó tudományos munka fő irányairól, a tudományos stratégia célkitűzéseinek megvalósulásáról, max. 3000
karakter:

2020-ban folytatódtak az egyes gyűjteményi egységekkel kapcsolatos kutatások, az időszaki kiállításokat megalapozó kutatások, valamint a régészeti
feltárások és az ezekhez kapcsolódó feldolgozó munka. A gyűjtemények tudományos feldolgozása, valamint az adatbázis-építés a járványhelyzet
következtében – többek között az adatrögzítésbe bevont, nem tudományos beosztásban dolgozó munkatársaknak köszönhetően – az eddigieknél is
intenzívebben zajlott. Az intézményben folyó tudományos munka jobb hozzáférhetősége érdekében a kutatónapot igénybevevő tudományos
munkatársak számára kötelező publikációik bibliográfiai adatainak a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) való rögzítése, valamint – szerzői
jogi akadály hiányában – azoknak az academia.edu oldalon keresztül, teljes terjedelmükben a hazai és nemzetközi közönség elé tárása. A honlapon a
munkatársak részletes szakmai életrajzában szerepelnek e két adatbázisban található oldalaikra mutató linkek is. Az év folyamán folytatódott az ideiek
mellett a korábbi publikációk és adataik rögzítése is a két rendszerben. 2020-ban az intézmény több, tudományos szempontból is jelentős kötetet adott
ki. A Teremtés. Ferenczy Noémi művészete (magyar–angol, 218 o.), átfogó, monografikus igényű tanulmányt, míg A nagy könyvlopás. Francia
könyvkiállítás a vasfüggöny mögött (magyar–angol, 200 o.) három tanulmányt és tíz interjút adott közre. Korábbi kiállításokhoz csatlakozott Tolnai
Ottó kötete, a Titorelli faiskolája (64 o.), valamint A Tolcsvai Természet-művésztelep (200 o.). Az idei múzeumi évkönyv – a Studia Comitatensia –
38. kötete a tavalyival egyező terjedelemben (204 o.) jelent meg, régészeti, történelmi, néprajzi és múzeumpedagógiával foglalkozó tanulmányokat
közölve. Az év folyamán jelentős előrelépés történt a korábbi évtizedek kiadványainak digitalizálása és a szabad hozzáférés (open access) tekintetében.
Utóbbi jegyében a tudományos kiadványokat online elérhetővé tettük: az évkönyv megjelenése után azonnal, a konferencia-kötetek egy év
késleltetéssel le is tölthetők a múzeum honlapjáról. Az év végén kidolgozásra kerültek a kiadványok digitalizálására vonatkozó alapelvek, a 2021-es év
elején ennek megfelelően több, mint kilencezer oldal terjedelemben adtunk át digitalizálás céljából kiadványokat a Hungaricana számára. A két,
tavaszra tervezett konferencia megrendezését a járványhelyzet miatt el kellett halasztanunk, a közösségi régészetről szóló konferencia 2021-re tolódott,
míg a Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében című, erős szakmai programot felvonultató konferenciát sajnálatos módon
közönség nélkül voltunk kénytelen megtartani 2020 őszén. A kutatónapok igénybevételét és a tudományos kutatást sajnálatos módon egyaránt
negatívan érintette a kutatáshoz elengedhetetlen intézmények (levéltárak, könyvtárak) zárva tartása, valamint a tudományos tevékenységet végzők
számának csökkenése, tekintettel a létszámleépítésben érintett három művészettörténész és egy régész kollégára.
1. feltöltési lehetőség: A munkatársak publikációs listája, formátum: PDF.

2. feltöltési lehetőség: A tudományos tevékenység részleteinek bemutatása, formátum: PDF.

2. A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos
munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai), max. 2000 karakter:

A kutatónapok 2017-es belső szabályozásának célja, hogy az év egészében naprakészen nyomon követhetőek legyenek a tudományos munkatársak
által végzett kutatások, azok eredményei, valamint, hogy ellenőrizhető legyen a kutatónapok hatékony felhasználása. Ennek érdekében a kutatónapot
igénybe vevő kollégák év elején kutatási tervet, félévkor és év végén beszámolót készítenek. A kutatási eredmények szélesebb nyilvánosságát
szolgálják a tudományos munkatársak 2017-ben kötelezően létrehozott és frissített Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és academia.edu
egyéni profiljai is. Az év folyamán folytatódott ez a munka, kiegészülve a korábbi évek publikációinak feltöltésével. 2020-ban a járványhelyzet
kapcsán jórészt zárva tartó kutatóhelyek miatt a korábbiakhoz képest kevesebb, 8 fő vett igénybe összesen 64 kutatónapot.
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V. Kiállítási tevékenység

3. A jelenleg raktáron lévő saját múzeumi kiadványok, valamint a remittenda kezelésére vonatkozó intézkedések táblázatos bemutatása
Kiadvány címe Kiadás

éve
Eredetileg
gyártatott
példányszám
(db)

Megmaradt /
raktáron lévő
példányszám
(db)

A remittenda tervezett kezelése

A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a
vasfüggöny mögött / The Great Book Theft. French
Book Exhibition Behind the Iron Curtain

2020 530 530 Nyomdai szállítás: 2021. 450 kötelespéldány
(szponzorok, partnerek, közreműködők, stb.), 30
pld. értékesítés, 50 pld. raktározás.

Studia Comitatensia 38. A Ferenczy Múzeumi
Centrum Évkönyve

2020 200 144 Hazai és nemzetközi könyvtári cserepéldány

Teremtés. Ferenczy Noémi művészete / Creation. The
Art of Noémi Ferenczy

2020 500 216 Értékesítés

Tolnai Ottó: Titorelli faiskolája 2020 200 150 Értékesítés

Tolcsvai Természet-művésztelep 2020 200 50 Nyomdai szállítás: 2021. Értékesítés
 
A tudományos kutatási feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása
Kutatási témák száma (db) 40

Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek száma (db) és a résztvevők száma (fő) 4 4

A múzeum által megrendezett, offline megvalósult tudományos konferenciák száma (db) 1

A múzeum által megrendezett, online megvalósult tudományos konferenciák száma (db) 0

A múzeum dolgozói által saját és külső konferenciákon tartott előadások száma (db) 10

A múzeum dolgozói által jegyzett magyar nyelvű tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban
egyaránt, db)

5

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

2

A múzeum dolgozói által jegyzett magyar nyelvű publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt, db) 50

A múzeum dolgozói által jegyzett idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi
kiadványban és külső kiadványban egyaránt, db)

19

Kiállítási forgatókönyvek száma offline megvalósult kiállításokhoz (db) 8

Kiállítási forgatókönyvek száma online megvalósult kiállításokhoz (db) 2

A tárgyévben nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok összes példányszáma (db) és a remittenda aránya (%) 1630 76

1. Összefoglaló az intézményben az elmúlt évben megvalósult kiállításokról, a kiállítások illeszkedéséről az intézmény küldetésnyilatkozatához és
kiállítási stratégiájához, max. 6000 karakter:

Tekintettel a járványhelyzet okozta körülményekre, az első és második járványhullám idejének kényszerű bezárásaira, a költségvetési
bizonytalanságokra, továbbá az intézmény igazgatói váltására a múzeum 2019 novemberében elfogadott 2020-as kiállítási programja részben
megváltozott. A 2020-as évet a Ferenczy művészcsalád tagjának, Ferenczy Noéminek a kiállítása nyitotta meg, amely Teremtés címmel mutatta be
Ferenczy Noémi művészetét és egyben a múzeumi gyűjtemény rendkívüli gazdagságát. A kiállításhoz több tanulmányt és reprodukciót felölelő
katalógus is kiadásra került. Marghescuné Hunor Mária Szentendrén élő műgyűjtő anyagából került megrendezésre három Franciaországban élő
magyar képzőművész, Bér János, Alexander Hollán és Anna Mark műveiből kiállítás a Ferenczy Múzeumban Eleven üresség címmel. A kiállításon
látható művek a kiállítás végével letéti szerződéssel a gyűjteményünkbe kerültek. A 2020-as időszak kiemelt kiállításai közt szerepelt, a kortárs
magyar képzőművészet élvonalába tartozó és a nemzetközi művészeti szcénában is jegyzett, Düsseldorfban élő Csákány István A kalapácsszobor álma
című tárlat. Tekintettel a járvány második hullámára sajnos ezt a tervezett kiállítást nem tudtuk megnyitni, de a kiállítás építése megtörtént. A Czóbel
Múzeumban Kádár Erzsébet műveiből, a magyar irodalom egyik legnagyobb tehetségű novellaírójának képzőművészeti alkotásaiból nyílt tárlat a
Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével. „A magyar irodalom egyik legnagyobb tehetségű novellaírója”; „hibátlan író”; „a leggazdagabb,
legtökéletesebb elbeszélőink közé tartozik” – Kádár Erzsébet (1901–1946) írói teljesítményéről nyilatkozott ekképpen Illyés Gyula, Rónay György és
Vas István. Mindenki nagyrabecsüléssel írt róla, s nemcsak fiatalon bekövetkezett tragikus halála után, hanem már életében is. A 120 éve született
Barcsay Jenő műveiből nyílt kiállítás Barcsay 120 címmel a Ferenczy Múzeumban. Hat évtizedet átfogó munkássága során következetesen és
tudatosan alakította ki jellegzetes stílusát, amelynek motívumkincse egész életművében mindig a valós környezet látványából fakadt, azonban ezt a
primer élményt egyre elvontabb formavilágban, absztrakt festői megoldásokkal dolgozta fel. A gyűjteményes kiállításunk során látogatóink
megismerhették a hatalmas életmű állomásait: korai időszakának a francia kubizmus szellemében fogant tájképeitől az ötvenes években készített
művészeti anatómia-rajzain keresztül egészen a monumentális mozaikokig és a késői geometrikus-absztrakt festményekig. Szintén a Ferenczy
Múzeum kiállítótermében valósult meg ősz közepén a helytörténeti kiállítás Szentendre, a kereskedőváros a Castrumtól a Kereskedőházig címmel.
Sokféle jelzővel illették már Szentendrét, sokféle kép él róla a köztudatban. Az egyik arcát a kereskedelemben betöltött helye és szerepe határozza
meg. A kiállítás a római kortól a 20. század első feléig nyújt betekintést a szentendrei kereskedelem történetébe. A tárlat termeit a város életét
évszázadokon át meghatározó és egyben legfőbb kereskedelmi útvonal, a Duna fogta össze szimbolikus és tematikai szempontból. Az év végén
megnyitott szentendrei Pirk Múzeum épületében volt látható Pirk János életmű kiállítása, amelynek létrehozásában a Ferenczy Múzeumi Centrum
jelentős szerepet vállalt. Láthatatlan jelenlét címmel múzeumpedagógiai kiállítás nyílt Balatonfüreden a Vaszary Galériában. A különleges,
kimondottan kamaszok számára rendezett kiállításon a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének darabjai kezdeményeznek
párbeszédet a TOP 10 című tárlaton látható alkotásokkal, illetve természetesen a közönséggel. A múzeumpedagógiai szempontok szerint rendezett
tárlaton asszociációs játékokkal és egy társasjáték segítségével vonta be és hozta közelebb a művészethez a fiatal látogatókat. Állandó kiállításaink,
Kmetty János Örök kereső és Kovács Margit, a Duna királynője című tárlatai 2020-ban is várta az érdeklődőket. Tekintettel arra, hogy a 2020-as évünk
a kiállítások nyitvatartása szempontjából kiszámíthatatlanná vált, fontos törekvésünkké vált a virtuális kiállítások létrehozása. Így a múzeumaink
névadó művészei számára virtuális kiállításokat rendeztünk, amelyet komoly művészettörténeti tanulmányok kísérnek. Célunk, hogy a zárt ajtók mögé
szorult múzeumot virtuálisan elérhetővé tegyük minden korosztály számára, ezért múzeumpedagógiai tartalmakkal gazdagítottuk a kiállításainkat.
Jelenleg online elérhető a Teremtés - Ferenczy Noémi kiállításához kapcsolódó virtuális kiállítás és a Szentendre, a kereskedőváros a Castrumtól a
Kereskedőházig című kiállítás virtuális formában. Ezeken felül előkészület alatt állnak a Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Kmetty János, Vajda Lajos és
Ámos Imre művészetét bemutató virtuális kiállításaink.
 
A kitöltött 1. mellékletet kérjük PDF formátumban feltölteni.
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A kiállítási tevékenység összefoglaló táblázatos bemutatása
Állandó kiállítások száma és összesített látogatószáma (db | fő) 3 8010

Időszaki kiállítások száma és összesített látogatószáma

1. saját épületben (db | fő)
2. más intézményben (db | fő)
3. külföldön megrendezett (db | fő)

10 8471

1 849

0 0

Vándorkiállítások száma és látogatószáma

1. hazai (db | fő)
2. külföldön megrendezett (db | fő)

0 0

0 0

Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (db | fő) 0 0

Virtuális állandó kiállítások száma és látogatószáma (db | fő) 0 0

Virtuális időszaki kiállítások száma és látogatószáma (db | fő) 1 633

A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma (db | fő) 0 0

A tárgyévben megvalósult állandó és időszaki kiállításokban bemutatott műtárgyak becsült aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)

7

A tárgyévben látványtárban, tanulmányi raktárban bemutatott műtárgyak becsült aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)

0,1

A tárgyévben az interneten hozzáférhető műtárgyak becsült aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 0,2

Magyar nyelvű katalógusok, kiállítási vezetők száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db | db | db) 9 2815 1808

Idegen nyelvű katalógusok, kiállítási vezetők száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db | db | db) 8 2615 1608

Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma (db) 11
 

2. Látogatottsági adatok
Összes látogatószám (fő) 17330

ebből: teljes árat fizető látogató 3088

kedvezményes árat fizető diák látogató 839

kedvezményes árat fizető egyéb látogató 2414

ingyenes látogató 10989

külföldi látogató (becsült százalék) 2

Az összes látogatóból az elmaradott térségekkel kapcsolatos programokon résztvevők száma (fő)

A virtuális kiállítások és események látogatószáma 137785

3. Nyitvatartás

Elmúlt évi nyitvatartási napok száma:218
Díjtalan látogatás hétvégi napjai:12

4. Összefoglaló a látogatószám és a múzeumi szolgáltatások minőségének növekedését elősegítő új kezdeményezésekről, a látogatói elégedettség
méréséről, max. 2000 karakter:

A múzeum honlapjáról, hírlevelekből és a facebook oldalon megjelenő információkból tájékozódhatnak az érdeklődők kiállításainkról,
programjainkról. A járványhelyzet miatt különösen fontosnak tartottuk, hogy az aktuális információkat (nyitvatartási helyzet, látogatói információk,
járványhelyzettel kapcsolatos megelőző, védelmi tájékoztatások magyar és angol nyelven) a kiállítási helyszíneken és az online felületeinken keresztül
pontosan megkapják a látogatók. A pandémia miatt a meghirdetett rendezvények jelentős részét online követhették az érdeklődők, különböző
kezdeményezésekkel megpróbáltuk az online látogatószámot növelni. A nyári és kora őszi időszakban a múzeumi pénztárakba védő plexifal került
elhelyezésre, a kézfertőtlenítés lehetőségét mindenhol biztosítottuk. Az offline formában tartott programokon előzeteses regisztrációval lehetett részt
venni, ügyeltünk arra, hogy a résztvevők létszáma az előírtat ne haladja meg. Éves bérletek vásárlására van lehetőség, külön kedvezménnyel a
szentendrei állandó lakosok számára. A bérlet ingyenes belépést biztosít kiállításainkra, egyes múzeumi programjainkra, egyúttal baráti kör-tagságot is
jelent. A helyi Tourinform Irodával a bérlet árusítására vonatkozó megállapodást kötöttünk. Kiállítási belépőjegyek a jegy.hu-n is vásárolhatók. A nyári
hónapokban a Szallas.hu-val folytatott együttműködés keretében több ízben fogadtuk kedvezményesen a környéken megszálló vendégeket. A
Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zrt-vel kötött megállapodás alapján 20%-os kedvezményt nyújtunk a Danubius kártyával rendelkezők részére.
Információs Pontunk működik a Fő téri Kmetty Múzeum pénztárában. Három kiállítóhelyünkön értékmegőrző szekrényeket helyeztünk el. A Ferenczy
Múzeumban, Kovács Margit Múzeumban és a MűvészetMalomban múzeumi shop működik, ahol az aktuális tárlatokhoz készült tárgyakat,
kiadványokat és a már bevált ajándéktárgyakat, korábbi múzeumi kiadványokat árusítjuk. Kiadványainkat minden pénztárban megvásárolhatják
látogatóink.

5. Összefoglaló az intézmény bevételeiről, a profitnövelést célzó stratégiai intézkedések megvalósulásáról, max. 3000 karakter:

A 2020. évben a jegybevételek rendkívül alacsony szinten teljesültek az év közben hozott járványveszély miatti bezárást eredményező intézkedések
hatására. A múzeum állandó partnerei közül 3 budapesti utazásszervező iroda év elején összesen 268 turistacsoport múzeumi látogatását jelezte
előzetesen és regisztrálta. Ezeket a csoportokat, ami közel 4500 fő látogatót jelentett volna az újranyitás időszakában sem tudtuk fogadni, mivel az
utazási irodák főként külföldi turisták beutaztatásával foglalkoznak és ezek a látogatók a nyári időszakban sem érkeztek meg. Az újranyitás idején
elsősorban hazai egyéni látogatók és kisebb számban hazai szervezett csoportok keresték fel a múzeumot. Ezeknél a látogatásoknál jellemző volt, hogy
sokan közülük kedvezményt vettek igénybe vagy ingyenes belépésre voltak jogosultak. Az intézmény folyamatosan kereste azokat a támogatási
lehetőségeket, amelyek a kieső bevételek pótlására szolgálhattak volna, így több projektre pályáztunk és kaptunk fedezetet az EMMI-től, az NKA-tól,
az MMA-tól és egyéb szervezetektől. A régészeti bevételek a tervezetteknek megfelelően alakultak, bár az előző év kiemelkedő teljesítményéhez
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VI. Közönségkapcsolat, kommunikáció

képest elmaradtak. A fenntartó önkormányzat kiegészítő támogatása jelentősen meghaladta a tervezett összeget, amely részben az elmaradt jegyár-
bevételek pótlását jelentette. A múzeum igyekezett minél több olyan program megvalósításában részt venni, amellyel akár rövid, akár hosszabb távon
bevételhez juthat. Az online programok, virtuális kiállítások létrehozásába jelentős energiát fektettünk annak érdekében, hogy a megfelelő tapasztalat,
felkészültség és a technikai biztonság elérése után bevételi forrássá alakíthassuk őket. Igyekeztünk olyan együttműködéseket, partneri kapcsolatokat
építeni, amelyek a programok létrehozásának költségterheit megosztják vagy csökkentik, ugyanakkor növelhetik az intézményi bevételeinket, mint a
"Kortársítás mintaprojekt", vagy a kulturális és tematikus városnéző séták. Sikeresek voltak a múzeumpedagógiai táboraink, gyerekeknek és
családoknak szervezett programjaink és az éves szakmai kiadványaink, valamint az egyedi, kiállítás- és program-specifikus shop-termékeink iránt is
nagy volt a kereslet. Az intézményi terek igen népszerűek Szentendrén, így szabad kapacitás esetén a bérbeadásuk is bevételt jelentett.
 
A bevételek táblázatos bemutatása
Jegyár–bevétel (Ft) 6.590.000

Intézményi terek bérbeadásának bevétele (Ft) 6.546.000

Saját üzemeltetésű múzeumi bolt, kávézó bevétele (Ft) 1.596.000

Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele (Ft) 558.500

Egyéb rendezvények, programok bevétele (Ft) 1.459.000

Évi állami működési támogatás (Ft) 172.460.000

Fenntartói támogatás (Ft) 236.843.072

Régészeti tevékenységből adódó bevételek (amennyiben releváns, Ft) 300.774.500

Egyéb bevételek (amennyiben releváns, Ft) 104.933.423

6. Összefoglaló az intézmény fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésének aktuális helyzetéről, valamint a fogyatékkal élők fogadása
érdekében megvalósított intézkedésekről, max. 2000 karakter:

Az intézményben egyedül a Ferenczy Múzeum (Pajor-kúria) épülete alkalmas teljes mértékben a fogyatékkal élők fogadására. A MűvészetMalom és a
Kovács Margit Múzeum sajátos adottsága révén szinte alig, vagy csak részlegesen akadálymentesített. A mozgáskorlátozott látogatókat ebben a két
épületben azzal tudjuk segíteni, hogy a kiállítótereket liften keresztül közelíthetik meg, de a látogatásukhoz kísérőre van szükség. A 2016-ban átadott
Czóbel Múzeumot részlegesen sikerült akadálymentes formában kivitelezni. A Kmetty Múzeum akadálymentesített, a kiállítás kerekesszékkel is jól és
könnyen körbejárható. A fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadásához minden kritériumnak csak a Pajor-kúria épülete felel meg. 2020.
évben külső szakértő bevonásával mentális tréninget szerveztünk a frontszemélyzetünk részére. A felkészítésben szerepeltek olyan gyakorlatok,
amelyek a fogyatékkal élő látogatók fogadására készítették fel a munkatársakat.

1. Közönségkapcsolatok

1.1. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi közművelődési tevékenységéről, a megvalósult programok illeszkedése az intézmény küldetéséhez és
stratégiájához, max. 3000 karakter:

Idén is összehangoltuk a közönségkapcsolati programokat az intézményvezetés szakmai elvárásaival, a szűkebb és tágabb értelemben vett
nagyközönség igényeivel, a kommunikációs és kurátori koncepcióval és a kiállításokhoz igazodva valósítottuk meg azokat az offline és az online
térben is. Az időszakos és az állandó kiállításainkhoz is szerveztünk programokat a szűkebb szakmai érdeklődők és a széles nagyközönség számára,
óvodás kortól a nyugdíjas korosztályig a valós és a virtuális térben is. A kiállításokhoz kapcsolódó programokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy
különböző művészeti ágak képviselői egymást és a tárlatokat erősítve mutatkozhassanak meg. Rendhagyó tárlatvezetéseket, beszélgetéseket, katalógus
bemutatókat, konferenciákat, meseterápiás foglalkozásokat, táncos-zenés programokat tartottunk meghívott művészekkel, kurátorokkal, műgyűjtőkkel,
művészettörténészekkel az időszakos és állandó kiállításainkban és az online térben. Új sorozatokat is indítottunk: Kukorelly Endrével és kortárs
írókkal, KORtársalgás címen; építészeti témakörben, Ekler Dezső építésszel; a szentendrei P’Art Mozival közösen, A művészet templomai címen;
JAZZ esteket a Köszönjük Magyarország! programon keresztül; továbbá irodalmi és építészettörténeti sétákat szerveztünk új tematikával.
Természetesen részt vettünk az EMMI által meghirdetett, különböző szakmai programokon is on- és offline verzióban: DEMO napok 1-2-3,
Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja. Olyan sokszínű programpalettát kínáltunk, amelyben a szakmai közönség és az érdeklődő
látogatók is megtalálták az érdeklődésüknek megfelelő szórakoztató vagy épp a tudás elmélyítését szolgáló lehetőségeket. A múzeum fontosnak tartja
a folyamatos kapcsolattartást és együttműködést a szentendrei önkormányzathoz tartozó oktatási-nevelési és kulturális intézményekkel ami ebben az
évben is számos esetben megvalósult (például Szentendre Éjjel Nappal, Teátrum, iskolai és óvodai múzeumpedagógiai programok).
 
A saját szervezésű rendezvények táblázatos bemutatása
A rendezvény megnevezése A rendezvény

dátuma
(programsorozat
esetén az
alkalmak
száma)

A rendezvény célkitűzése A
rendezvény
célcsoportja

Országos
rendezvény-
sorozat
megnevezése,
amennyiben
ahhoz
kapcsolódik

Megvalósulás
módja
(offline vagy
online)

Felelős (név,
beosztás)

Farkas Zsófia előadás + EJR
koncert

2020.01.11. Tárlatvezetés előadás F.Zs.
köztéri műveiről az Új
Művésztelep kiállításhoz
kapcsolva Közreműködő:
EJR jazz zenekar

20+ offline Szebeni – Tóth
Anett
osztályvezető
Poják – Gregor
Judit
programszervező

Tárlatvezetés (Topor T.
Winkler N.) A nagy
könyvlopás c. kiállításon.
(Képtár)

2020.01.12. kiállítás bemutatása új
perspektívából

20+ offline Szebeni Tóth Anett
és Poják –Gregor
Judit Kurátor: Véri
Dániel, Árvai
Mária

Kurátori tárlatvezetés a
Kucsera F. mártíriuma
kiállításon.

2020.01.16. Tárlatvezetés-kiállítás
bemutatása, megismertetése

14+ offline Szebeni Tóth Anett
és Poják – Gregor
Judit kurátor:
Fábián Laura,
Muladi Brigitta
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A rendezvény megnevezése A rendezvény
dátuma
(programsorozat
esetén az
alkalmak
száma)

A rendezvény célkitűzése A
rendezvény
célcsoportja

Országos
rendezvény-
sorozat
megnevezése,
amennyiben
ahhoz
kapcsolódik

Megvalósulás
módja
(offline vagy
online)

Felelős (név,
beosztás)

Kurátori záró tárlatvezetés 2020.01.17. Zárás előtti tárlatvezetés a
művész utolsó alkotói
periódusáról

14+ offline Szebeni Tóth Anett
és Poják – Gregor
Judit kurátor:
Bodonyi Emőke

Deim Pál az életmű mögött
előadás

2020.01.18. Előadás a szentendrei Új
művésztelephez kapcsolódva

14+ offline Szebeni Tóth Anett
és Poják Gregor
Judit Deim Réka
előadó

Katalógus bemutató a
Szentendrei új művésztelep
kiállításhoz kapcsolódva

2020.01.22. kiállítás és a katalógus
népszerűsítése

14+ Magyar Kultúra
napja

offline Szebeni Tóth Anett
és Rappai Zsuzsa

Beszélgetés Erős Péter
filmrendező és Pirk László
festőművésszel a szentendrei
Új Művésztelep kiállításhoz
kapcsolódóan.

2020.01.25. beszélgetés műfaji határok
nélkül

16+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit
Bodonyi Emőke
kurátor

Kurátori tárlatvezetés Nagy
Könyvlopás c. kiállításon.

2020.01.26. 1959 Műcsarnok fr.
könyvkiállítás és az ehhez
kapcsolódó események
kapcsán kultúrtörténeti
bemutató

16+ offline Szebeni Tóth
Anett. , Poják –
Gregor Judit
Kurátor: Árvai
Mária és Véri
Dániel

Kiemelt program Baráti Kör
Műterem látogatás Czakó
Margit és Hajdú Lászlónál.

2020.01.26. Art + program a Baráti
körnek. Műterem látogatás

30+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit és
Rappai Zsuzsa

Előadás Művészet és közélet
Szentendrén a 60 évek
végétől a rendszerváltásig

2020.02.01. Ismeretterjesztő előadás 14+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit,
Rappai Zsuzsa

Finisszázs a szentendrei Új
művésztelep kiállításon

2020.02.02. A kurátor, Rappai Zsuzsa
vezetése és beszélgetés a
felnőtt művész gyerekekkel
a művésztelepi
gyerekkorukról

14+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit,
Rappai Zsuzsa

Megnyitó. Teremtés –
Ferenczy Noémi művészete

2020.02.20. megynyitó 14+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit
Kurátor: Bodonyi
Emőke

Kurátori tárlatvezetés a
Kucsera Ferenc mártíriuma
kiállításon.

2020.02.27. Történeti narratíva és kortárs
reflexiók bemutatása.

14+ offline Szebeni – Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit
Muladi Brigitta és
Fábián Laura

Hogyan épül egy kiállítás?
tárlatvezetés

2020.02.14. Rendhagyó tárlatvezetés a
kulisszák mögött.

14+ offline Szebeni – Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit
Kurátor: Bodonyi
Emőke

Finisszázs a Nagy könyvlopás
c. kiállításon.

2020.03.01. Záró esemény, tárlatvezetés 14+ offline Szebeni –Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit
Kurátor: Árvai
Mária és Véri
Dániel

Rendhagyó tárlatvezetés a
Teremtés – Ferenczy Noémi
művészete c. kiállításon.

2020.03.08. Nőnap alkalmából,
pantomimes virágköszöntős
tárlatvezetés.

18+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit,
Reitter Zsolt.
Kurátor:Bodonyi
Emőke

Kurátori tárlatvezetés a
Teremtés – Ferenczy Noémi
művészete c. kiállításon.

2020.03.12. Művészettörténeti
ismeretterjesztés

18+ offline Kurátor: Bodonyi
Emőke

Wanted- Czóbel elveszett
művei tárlatvezetés.

2020.05.07. Izgalmas kalandozás Czóbel
elveszett művei között.

14+ online Szebeni – Tóth
Anett Kurátor:
Barki Gergely
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A rendezvény megnevezése A rendezvény
dátuma
(programsorozat
esetén az
alkalmak
száma)

A rendezvény célkitűzése A
rendezvény
célcsoportja

Országos
rendezvény-
sorozat
megnevezése,
amennyiben
ahhoz
kapcsolódik

Megvalósulás
módja
(offline vagy
online)

Felelős (név,
beosztás)

Játékos gyereknap 2020.05.31. Játékos, rajzolós videó és
egy izgalmas történet a
kalapból.

8+ online Szebeni Tóth
Anett, Csillag
Edina
múzeumpedagógus

Kovács Margit titkai 2020.06.18. tárlatvezetés Kovács Margit
életrajzzal a középpontban

16+ online Szebeni – Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit

Múzeumok éjszakája 2020.06.27. Érdekes, kalandos
programsorozat egy napba
sűrítve.

8+ Múzéj offline Szebeni Tóth
Anett, György
Gabriella, Muladi
Brigitta, Torma
Tamás

Szövetelünk-a Ferenczy
Noémi művészete c.
kiállításon.

2020.07.11. Könnyed nyári beszélgetés
textilművészekkel.

16+ offline Szebeni Tóth
Anett, Bodonyi
Emőke, és
meghívott
vendégei

Eleven üresség- válogatás
Margeschu Mária
gyűjteményéből

2020.09.11. Anna Márk, Alexandre
Hollan, Bér János művei

16+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit
Kurátor:Kigyós
Fruzsina

Egy írónő modellt áll
Szentendrén –Kádár Erzsébet
(1901-1946) kiállítás
megnyitó

2020.09.25. PIM kiállítás adaptáció, az
FMC-re és Szentendrére
hangolva.

16+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit,
Szilágyi Zsófia,
Szilágyi Judit,
Lukács Ágota

Barcsay 120 kiállítás
megnyitó

2020.10.02. Évfordulós válogatás a
mester műveiből

16+ Múzeumok Őszi
Fezstiválja
(MŐF)

offline Szebeni – Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit
Kurátor: Iberhalt
Zsuzsa

Szentendre a
Kereskedőváros-a Castrumtól
a Kereskedőházig kiállítás
megnyitó

2020.10.09. Helytörténeti ismeretek 8+ MŐF offline Szebeni- Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit.
Kurátor: Dr. Sz.
Tóth Judit, Dr.
Ottományi Katalin,
Dr. Fábián Laura

Tárlatvezetés a Szentendre, a
kereskedőváros c. kiállításon

2020.10.11. Helytörténeti ismeretek 12+ MŐF offline Szebeni- Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit.
Kurátor: Dr. Sz.
Tóth Judit, Dr.
Ottományi Katalin,
Dr. Fábián Laura

Kurátori tárlatvezetés a
Barcsay 120 c. kiállításon

2020.10.16. művészeti ismeretterjesztés 12+ MŐF offline Szebeni – Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit
Kurátor: Iberhalt
Zsuzsa

Kurátori tárlatvezetés az
Eleven üresség c. kiállításon.

2020.10.16. művészeti ismeretterjesztés 14+ MŐF offline Szebeni-Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit
Kurátor: Kigyós
Fruzsina

Jogos önérzet? Ipar és
képzőművésznők a 20. sz első
felében – zártkörű
konferencia

2020.10.19-20. művészeti workshop,
amelynek anyaga online és
kiadvány formában is
rögzítésre került

18+ MŐF offline Szebeni Tóth
Anett, Szilágyi
Zsófia

Egynapos Vajda Lajos
kiállítás

2020.11.05. tárlatvezetés és virtuális
kiállítás rögzítés

14+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit
Kurátor: Szabó
Noémi

Pirk János életmű kiállítás
megnyitó

2020.10.18. Általános támogatás a
kiállításnak és
rendezvényeinek az FMC
részéről

14+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit,
Petrik Zsolt
Kurátor: Bodonyi
Emőke
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A rendezvény megnevezése A rendezvény
dátuma
(programsorozat
esetén az
alkalmak
száma)

A rendezvény célkitűzése A
rendezvény
célcsoportja

Országos
rendezvény-
sorozat
megnevezése,
amennyiben
ahhoz
kapcsolódik

Megvalósulás
módja
(offline vagy
online)

Felelős (név,
beosztás)

Tárlatvezetés A zsenialitás
robbanása c. egynapos Vajda
Lajos tárlaton.

2020.12.18. művészeti ismeretterjesztés 14+ online Szebeni Tóth
Anett, Szabó
Noémi

Szentendrei Építészszalon -
sorozat

4 alkalom Ekler Dezső és meghívott
vendégeinek építészeti és
hermeneutikai sorozata

18+ online Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit és
Ekler Dezső
építész

KORtársalgó- Kukorelly
Endre irodalmi beszélgetés
sorozata

4 alkalom irodalmi, kultúrtörténeti
ismeretek

18+ online Szebeni Tóth
Anett, Kukorelly
Endre

Családi napok - sorozat 5 alkalom családi program minden
generációnak

offline György Gabriella
Múzeumpedagógus

Szenior Szerda 2 alkalom tárlatvezetések
nyugdíjasoknak

60+ offline Szebeni -Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit

Szilágyiak közt szólva 5 alkalom Szilágyi Zsófia irodalom
történész beszélgetése híres
Szilágyiakkal

18+ online Szebeni Tóth Anett
és Szilágyi Zsófia
Julianna

Ferenczy Noémi keddről -
keddre

5 alkalom Online tárlatvezetések
Bodonyi Emőkével a
kiállítás kurátorával.

14+ online Bodonyi Emőke

Éjszaka a Czóbel
Múzeumban.

3 alkalom Bepillantás a kulisszák
mögé, a kurátor régóta
elfeledett titkokról mesél.

14+ online Szebeni – Tóth
Anett Kurátor:
Barki Gergely

A művészet templomai c. film
vetítései

3 alkalom Együttműködés a
szentendrei P’Art mozival

14+ offline Tóth Anett, Poják
– Gregor Judit

Köszönjük Magyarország!
koncertsorozat

5 alkalom Mini koncertek Köszönjük
Magyarország!
programsorozatának
szereplőivel kiállításhoz és
koncepcióhoz hangolva.

14+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit

Múzeumi séták 3 alkalom Irodalmi, művészettörténeti
és építészeti séták
Szentendrén

14+ MŐF és
Szentendre Éjjel
Nappal

offline Szebeni Tóth
Anett, Poják
Gregor Judit,
Muladi Brigitta,
Szilágyi Zsófia,
Torma Tamás

Múzeumi mesék Nagy Luca
mese terapeutával

6 alkalom önismereti foglalkozás
felnőtteknek változó
kiállítási helyszíneken

18+ offline Szebeni Tóth
Anett, Nagy Luca

Adventi Négyek mini sorozat 4 alkalom Az FMC alkotó kedvű
munkatársai karácsonyfa
dísz készítő mini workshop
sorozata

6+ online Szebeni Tóth
Anett, Poják –
Gregor Judit,
György Gabriella

Tárgydoktor rendel! 2 alkalom A régészeti restaurálás
szakmai titkai.

6+ offline Szebeni Tóth
Anett, Poják-
Gregor Judit,
Csillag Edina,
Lukács Katalin
restaurátor

1.2. Összefoglaló az intézmény önkéntes stratégiájáról, az önkéntesekkel ellátott múzeumi tevékenységek bemutatása, max. 1500 karakter:

Önkéntes stratégiánkat arra alapozzuk, hogy a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint az önkéntesség sokkal szélesebb társadalmi rétegeket
érinthet. A gyerekek oktatása, nevelése során fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá váljanak. A fiatal pályakezdők szempontjából előnyös,
ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. Különösen fontos a nők
munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének elősegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás és a betegségek elkerülésének
lehetősége jelent motivációt. A múzeum ennek értelmében háromféle önkéntes munkához nyújt lehetőséget: állandó önkéntesség, alkalmi önkéntesség
és az iskolai közösségi szolgálat keretében végzett munka. Az önkénteseink elsősorban a szentendrei iskolák diákjai közül kerülnek ki, ritkábban
keresnek minket felnőtt önkéntesek. Az önkéntesek számára változatos formában kínálunk munkalehetőséget, úgymint látogatófogadás, informátori
feladatok, családi és gyerekprogramokon múzeumpedagógiai segítő munkák, digitalizálás, fotózás, adatbevitel, közönségszervezés a kiállításokhoz és
a kísérő programokhoz. A szakmai munkához szorosabban kapcsolódó feladatokat akkor tudunk biztosítani, ha az önkéntes vállalja, hogy felkészítő
tréningen vesz és számot ad a megszerzett tudásáról, pl. tárlatvezetések tartása esetén.
 
A közönségkapcsolati tevékenység táblázatos bemutatása
Offline megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db | fő) 72 1277

Online megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db | fő) 50 10000
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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)

12 1000

Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db | fő) 5 60

Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db | fő) 48 981

Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db | db | db) 9 5430 3484

Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő | óra) 2 54

2. Köznevelési hasznosítás

2.1. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi múzeumpedagógiai tevékenységéről, az intézményi stratégiához való illeszkedéséről és a kiemelt
feladatok bemutatása, max. 3000 karakter:

A stratégiai tervezés szempontjából az év kiemelt feladata volt a szentendrei iskolások múzeumlátogatási szokásainak formálása, a középiskolásokkal
való szerződéseink kiterjesztése a szentendrei általános iskolákra. A szerződés lehetővé teszi a rendszeres múzeumlátogatást, ez nemcsak a diákok
szemléletformálásában, tudásának bővítésében hasznos, hanem a múzeumlátogató közönségünk „kinevelésében” is. A 2019-es évben jelentősen nőtt a
hozzánk látogató középiskolások száma, ebben az évben a hozzánk látogató általános iskolások számát sikerült növelni, annak ellenére, hogy
mindössze 5 hónapig voltunk nyitva és ebből 2 hónap esett mindössze iskolai időszakra. Az óvodásoknak szóló Bánáti-Sverák programunkat az idén is
folytattuk. Szentendre minden nagycsoportos óvodása összesen 4 foglalkozáson vehet részt. 2 elméleti és 2 gyakorlati foglalkozáson. A programot
ebben az évben csak félig tudtuk végigvinni – a szobrászati rész tudott megvalósulni 90 %-ban. Összesen 450 óvodás vett részt ezeken az alkalmakon.
Kortársítás mintaprojektünket folytatva, ebben az évben is létre tudtunk hozni egy kiállítást, Láthatatlan jelenlét 3.0 – Bevezetés a kortárs
képzőművészetbe kamaszoknak, de nemcsak nekik címmel. Több mint 300 gyerek vett részt a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógia
foglalkozáson. Két szakmai napot tartottunk, egy mini-konferenciát dunántúli múzeumpedagógusok részvételével, és egy módszertani bemutatót
pedagógusoknak. Megtartottuk a hagyományos Barcsay-napot, két 7-edikes osztállyal. A diákok kipróbálhattak különböző alkotási folyamatokat,
anyagokat és technikákat Barcsay Jenő művészetéhez kapcsolódóan. Kiemelt feladatunk volt a meglévő programjaink és projektjeink fenntartása, a
hosszú távú stratégiában való gondolkodás, valamint a meglévő közösségeink erősítése és bővítése. Ezek mind új értelmet nyertek a pandémia
időszaka alatt. Múzeumpedagógiai szempontból ebben az évben a Ferenczy Noémi kiállításra koncentráltunk, amely az újranyitás alatt látogatható
volt, és több családi napot és múzeumpedagógia foglalkozást tartottunk. Az Eleven üresség című tárlaton és a helytörténeti kiállításunkon szintén
tudtunk tartani több foglalkozást és családi napot is a zárás előtt. Az online térbe költözve videó-workshopokat készítettünk minden kiállításunkhoz és
a jeles évfordulós napokhoz (Kmetty, Kovács Margit, Ferenczy Noémi, Barcsay); minden korosztályt megszólítottunk és futó projektjeinket online
folytattuk (Bánáti-Sverák, Nyitott műhely). Kifestő sorozatot indítottunk óvodások számára, amelyben a KDS műtárgyakból válogattunk, így készítve
elő a gyűjtemény-digitalizáció múzeumpedagógiai hasznosítását. Bekapcsolódtunk a DEMÓ napokba, ahová tananyagokat gyártottunk. A szentendrei
iskolák számára külön tananyagot készítettünk. Elkezdtük a 3D kiállításainkhoz múzeumpedagógia anyagokat elkészíteni, amelyeket a honlapunkon
lehet majd elérni a NAT-hoz igazodva. Eddig a Ferenczy Noémi és a helytörténeti tárlat anyagai kerültek fel; a feltöltés folyamatos.

2.2. A célzottan a külhoni magyaroknak szóló programok bemutatása, valamint a tehetséggondozást, illetve a korai iskolaelhagyás csökkentését
segítő programok, együttműködések bemutatása, max. 2000 karakter:

Az online elérhető programjaink minden külhoni magyar számára lehetővé teszik, hogy múzeumi tartalmakat közvetítsünk számukra. Online
múzeumpedagógia programunkban a kiállításainkhoz és a gyűjteményünkhöz kapcsolódó múzeumpedagógiai tartalmakat tettünk közzé, félbe maradt
offline programjainkat is folytattuk. Minden korosztály számára készítettünk videó-workshopokat (óvodásoknak a Kovács Margit kiállításhoz;
általános iskolásoknak a Ferenczy Noémi, a Barcsay Jenő kiállításhoz; a Madarak és fák napjához; középiskolásoknak Kmetty János kiállításához. A
családoknak húsvétra, Adventre szintén). Az óvodások és kisiskolások számára kifestőket készítettünk, és egy online pályázatot Czóbel Béla un.
Wanted műveihez kapcsolódóan. Nyitott műhely tehetséggondozó szakkörünk kis létszámmal üzemelt a nyitvatartási időszakban. A szakkörön
képzőművészeti technikákat, művészettörténetet oktattunk; pedagógiai módszerünk a differenciálás. A pandémia idején nagy sikerrel futó filmet
készítettünk a diákok bevonásával; amelyben a házi feladat fotózását mutatjuk be (26.000-es nézettséggel). A többi videóanyag készítésébe is
bevontuk a diákokat (zenét írtak, rajzoltak stb.). Az idén 3 tábort indítottunk nyáron, amelyben lehetőséget biztosítottunk a tehetséges gyermekek
kibontakozásának. A korai iskolaelhagyást csökkentő programunk a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolával való együttműködésben valósult
meg, amely során heti rendszerességgel érkeztek diákok a nyitvatartási időszakban. Együttműködésünk az iskolákkal, óvodákkal folyamatos; az
óvodások a Bánáti-Sverák programban minden évben részt vesznek; a Barcsay Általános Iskolával a Barcsay nap keretében és múzeumpedagógiai
foglalkozásokon rendszeresen találkozunk. Ebben az évben más intézményekkel való együttműködésünk szélesedett; részben a Kortársítás program
keretében, részben a pandémia kihívásaival kapcsolatos konzultációk, szakmai egyeztetések keretében.

2.3. Az iskolai közösségi szolgálati tevékenység, valamint a középiskolás korosztály megszólítását célzó intézkedések bemutatása, max. 2000
karakter:

Iskolai közösségi szolgálat keretében kétféle tevékenységet ajánlottunk a diákoknak. Az egyik a teremőrzés és a látogatók segítése, a másik pedig a
nyári táborokban a résztvevő gyerekek segítése. Az újranyitás nyári időszaka jó lehetőséget kínált a szentendrei diákok számára, hogy a közösségi
szolgálat keretében önkéntes munkára jelentkezzenek a múzeumba. A teremőrzés, rendezvényszervezés keretében 12 diák végzett munkát, elsősorban
szentendrei középiskolákból. A táborokban az önkéntes diákok a táborvezetőket segítették, egyes résztvevőkre személyesen odafigyeltek, mentális,
technikai és logisztikai segítséget nyújtottak. A középiskolásokat az Instagramon elérhető tartalmakkal szólítottuk meg, illetve a kiállítási
tematikáinkkal. Szentendre hagyományos, középiskolásoknak szóló városi vetélkedőjéhez két kiállításunk anyagával csatlakoztunk. A diákvetélkedő
második, online fordulója épült a múzeumi anyagokra. A forduló középpontjában Szentendre helytörténete áll, a Ferenczy Múzeumban látható
„Szentendre, a kereskedőváros, a Castrumtól a Kereskedőházig” című kiállítás tematikájához kapcsolódva. A másik aktualitást a programban a
képzőművészet területéről választottuk: Barcsay 120 - Barcsay Jenő festőművész születésének 120. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás ugyancsak a
Ferenczy Múzeumban. A vetélkedőhöz szöveges háttéranyagokat készítettünk, amelyeket a diákok online formában elérhetnek, a kérdőívekhez és a
vetélkedő tartalmi részéhez szintén készítettünk forrásokkal és képekkel szakanyagokat. Az ősz folyamán, ameddig kiállítási nyitvatartással
működhettünk, a középiskolásokat elsősorban ezen a két kiállításon fogadtuk. A tavalyi évben a hátrányos helyzetű diákokat szólítottuk meg, speciális
művészeti programot kínáltunk a szakiskolásoknak, a Petzelt József Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak.
 
A múzeumpedagógiai kezdeményezések, programsorozatok táblázatos bemutatása
A foglalkozás
megnevezése

Egyszeri alkalom
vagy sorozat
(sorozatnál az
alkalmak száma, db)

A foglalkozás célkitűzése A foglalkozás
célcsoportja

Együttműködő
intézmény /
partner
(amennyiben
releváns)

Megvalósulás
módja
(offline vagy
online)

Felelős
(név,
beosztás)

Bánáti Sverák
program

4 alkalmas minden
csoportnak/ 41
foglalkozás

Képzőművészeti és
muzeológiai alapismeretek
átadása óvodásoknak

óvodások Szentendre Városi
Óvodák

offline Csillag
Edina

Kortársítás 1 kiállítás és 24
foglalkozás

kortárs művészet
módszertani átadás

általános iskola felső
tagozat

Vaszary Galéria,
Balatonfüred

offline György
Gabriella

Nyitott műhely 1 alkalom / 1 hét /
össz 14 foglalkozás

tehetséggondozás általános iskola felső
tagozat

Szentendrei
általános iskolák

offline György
Gabriella
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A foglalkozás
megnevezése

Egyszeri alkalom
vagy sorozat
(sorozatnál az
alkalmak száma, db)

A foglalkozás célkitűzése A foglalkozás
célcsoportja

Együttműködő
intézmény /
partner
(amennyiben
releváns)

Megvalósulás
módja
(offline vagy
online)

Felelős
(név,
beosztás)

Gyerektáborok 3 alkalom/ 1 hét
alkalmanként

képzőművészet általános iskola felső
tagozat

offline György
Gabriella

Korai
iskolaelhagyás
intervenció

1 alkalom / hét / össz
9 alkalom

hátrányos helyzetű fiatalok
segítése

középiskolások Petzelt József
Vendéglátóipari
Szakközépisk és
Szakiskola

offline Csillag
Edina

Közösségi
szolgálat

július-augusztus
folyamán

14 középiskolás önkéntes
foglalkoztatása

középiskolások offline György
Gabriella,
Bernát
Andrea

Családi napok 1 alkalom / hónap /
össz 6 alkalom

kiállítások közvetítése
családoknak

családok offline György
Gabriella
és Csillag
Edina

Együttműködés
oktatási
intézményekkel

folyamatos általános iskolások offline Csillag
Edina

Együttműködés
múzeumokkal és
kiállítóhelyekkel

folyamatos középiskolások offline György
Gabriella

Szakmai napok 2 alkalom kortárs képzőművészet
közvetítésének
módszertana

pedagógusok,
múzeumpedagógusok

Pest megyei iskolák
és balatonfüredi
iskolák; Dunántúli
muzeális
intézmények

offline György
Gabriella

Teremtés.
Ferenczy Noémi
művészete
múzeumpedagógia

kiállítás ideje alatt /
össz 43 offline és
online alkalom

a művész életműve óvodások, általános
iskolások, középiskolások

online György
Gabriella
és Csillag
Edina

Eleven üresség
múzeumpedagógia

kiállítás ideje alatt /
össz 6 alkalom

a kiállított művészek művei
és az azokhoz kapcsolódó
vizuális tartalom
közvetítése

óvodások, általános
iskolások, középiskolások

offline György
Gabriella

Barcsay 120
múzeumpedagógia

kiállítás ideje alatt /
össz 3 offline és
online alkalom

a művész életműve óvodások, általános
iskolások, középiskolások

online György
Gabriella

Helytörténeti
kiállítás
múzeumpedagógia

a kiállítás ideje alatt /
össz 3 offline és
online alkalom

helytörténeti ismeretek óvodások, általános
iskolások, középiskolások

online Csillag
Edina,
György
Gabriella

Kmetty -
múzeumpedagógia

folyamatos / össz 2
alkalom

a művész életműve középiskolások online Csillag
Edina

Kovács Margit
múzeumpedagógia

folyamatos / össz 53
offline és online
alkalom

a művész életműve óvodások, általános
iskolások, középiskolások

offline Csillag
Edina

Nyitott műhely
projekt

1 alkalom a diákok tanítanak általános iskolások online György
Gabriella

Barcsay nap
múzeumpedagógia

1 alkalom / év / össz 2
foglalkozás

Barcsay Jenő életművéhez
kapcsolódó múzeumi
foglalkozás

általános iskola felső
tagozat

Szentendrei
Barcsay Jenő
Általános Iskola

offline Csillag
Edina és
György
Gabriella

Szentendre éjjel-
nappal
múzeumpedagógia

1 alkalom / év / 3
napig

Családi kalandjáték a
városban foglalkoztató
füzettel

családok MANK offline György
Gabriella

Kifestők 17 alkalom a gyűjteményben szereplő
művekből készített kifestők
gyerekeknek

óvodások, alsó
tagozatosok

online György
Gabriella

Czóbel wanted
kifestő pályázat

6 alkalom Czóbel wanted képeinek
(amelyeknek nem ismerjük
a színeit) kifestése, online
kiállítás

óvodások, alsó
tagozatosok

online György
Gabriella

Ferenczy Noémi
kifestő pályázat

1 alkalom Egy konkrét mű (amelynek
nem ismerjük a színeit)
kifestése

általános iskolások online György
Gabriella

Madarak és fák
napja

1 alkalom Kreatív workshop videón korhatár nélkül online Csillag
Edina
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A foglalkozás
megnevezése

Egyszeri alkalom
vagy sorozat
(sorozatnál az
alkalmak száma, db)

A foglalkozás célkitűzése A foglalkozás
célcsoportja

Együttműködő
intézmény /
partner
(amennyiben
releváns)

Megvalósulás
módja
(offline vagy
online)

Felelős
(név,
beosztás)

DEMÓ országos
múzeumi oktatási
napok

3 alkalom felső
tagozatosokközépiskolások

online Csillag
Edina és
György
Gabriella

Húsvéti program 1 alkalom Kreatív workshop videón k.n. online György
Gabriella

Adventi
programsorozat

4 alkalom Kreatív workshopok
videón

k.n. online György
Gabriella

Madarak, fák
napja

1 alkalom Kreatív workshop videón k.n. online Csillag
Edina

Kucsera finisszázs 5 alkalom A kiállítás feldolgozása
kérdésekkel

felső
tagozatosokközépiskolások

online Csillag
Edina

Múzeumok Őszi
Fesztiválja

20 program, 2
gyerekprogram

országos rendezvényhez
való csatlakozás

családok offline Csillag
Edina

 
A köznevelési tevékenység összefoglaló táblázatos bemutatása
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások száma, a foglalkozások résztvevőinek
száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő
foglalkozásokra) (db | fő | db)

167 89871 40

Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db | db | db) 2 101 27

Célzottan a külhoni magyarok számára szervezett programok száma és a programok résztvevőinek száma (db | fő) 69 87496

Iskolai tehetséggondozást segítő programok száma és a programok résztvevőinek száma (db | fő) 14 96

A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok száma és a programok résztvevőinek száma (db | fő) 9 75

Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, az iskolai közösségi
szolgálaton résztvevő diákok száma és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma (db | fő | óra)

12 14 479

3. Oktatási tevékenység

Összefoglaló a felsőoktatási intézményekkel megvalósult együttműködésekről, max. 2000 karakter:

A Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködik mind a művészettörténész (ELTE, PPKE, KRE), mind a régész szakot oktató intézményekkel (ELTE,
PPKE, PTE, SZTE), a múzeumpedagógia területén pedig a Nyíregyházi Egyetemmel és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karával. Több évre
tekint vissza ezentúl együttműködésünk az ELTE Művészettörténeti Intézetének Thesaurus Mediaevalis kutatócsoportjával. A járványhelyzet miatt
2020-ban sajnálatos módon múzeumi gyakorlatra nem érkezett hallgató, illetve nem készült a múzeum gyűjteményét érintő szakdolgozat. Az év
folyamán két régész és egy művészettörténész kollégánk folytatott egyetemen oktatói tevékenységet. Szentendre sokrétű, megőrizendő és folytatandó
építészeti hagyományának ápolása céljából felvettük a kapcsolatot a győri Széchenyi Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karával és az
Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával. Az építészhallgatók bevonásával hosszabb távú együttműködés előkészítésén dolgozunk,
amely mind a gyakorlati képzés, mind a múzeumi tevékenység szempontjából jelentős hozzáadott értéket teremthet a közeljövőben.
 
A felsőoktatási és felnőttképzési tevékenység táblázatos bemutatása
Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) 3

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) 2

Az intézmény által nyilvántartott képzési tematikák száma (db) 0

A képzési tematikák közül az EMMI által adott nyilvántartási számmal rendelkező vagy a Pedagógus Akkreditációs rendszerben
vagy egyéb jogszabály alapján nyilvántartott képzési tematikák száma (db)

2

Az intézmény felnőttképzési nyilvántartási számmal rendelkezik bejelentésköteles képzési tevékenység folytatásához (igen/nem) nem

Bejelentésköteles képzési turnusok száma és az összes résztvevő száma (db | fő) 0 0

Az intézmény felnőttképzési engedélyszámmal rendelkezik engedélyköteles felnőttképzési tevékenység folytatásához (igen/nem) nem

Engedélyköteles képzési turnusok száma és az összes résztvevő száma (db | fő) (db | fő) 0 0

4. Hozzáférés

4.1. Összefoglaló a kutatószolgálat tevékenységéről, max. 1500 karakter:

Az év sajátosságainak megfelelően a külső kutatók jelentkezése és a kutatási alkalmak elsősorban a nyári újranyitási időszakra összpontosultak, de a
pandémia miatti zárva tartás alatt is megoldottuk – a megfelelő távolságtartás és védelmi előírások betartásával – a kutatók fogadását. A kutatók
valamennyien kutatási engedély alapján kutathattak a múzeumban. A legnagyobb érdeklődés a régészeti gyűjteményt érintette, 16 külső kutató és 2
belső munkatárs összesen 34 alkalommal kutatott a régészeti anyagban. A régészeti anyagot Gödöllőn és Szentendrén egyaránt kutathatóvá tettük a
számukra. A történeti és néprajzi gyűjteményben 3 kutatót fogadtunk 4 kutatási alkalommal, az adattárat 4 kutató 5 alkalommal kereste fel. A
képzőművészeti gyűjteményt és adattárat kutatók ebben az évben 5-en voltak 10 alkalommal. A nyugdíjba vonult képzőművészeti adattáros
munkatársunk feladatait a könyvtáros munkatárs vette át. Első körben igyekezett a képzőművészeti adattári anyagot felmérni, a nyilvántartásokat
ellenőrizni és az elmúlt időszak saját készítésű filmes anyagait összegyűjteni az adattár számára, hogy ezek is elérhetőek legyenek a kutatók számára
is. A pandémiás időszakban nagy segítséget jelentett, hogy az Arcanum adatbázis elérhető volt a munkatársak számára, akik saját kutatásaikat így
home office munkarendben is folytatni tudták. Szintén segítség volt, hogy a pandémiás időszakban számos hazai és külföldi adatbázis és gyűjtemény
online formában és ingyenesen is elérhetővé vált.

4.2. Összefoglaló a múzeumi könyvtár tevékenységéről, max. 2000 karakter:
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A múzeum könyvtára nem nyilvános könyvtár, de lehetőséget biztosít a kutatásra, tájékozódásra és potenciális használónak tekint minden érdeklődőt.
Könyvállománya 35446 kötetet számlál, ebből 24498 kötet a könyv és 10948 a folyóirat példányszáma. Idén a gyarapodás a könyveknél 260 db, a
folyóiratoknál 15 db. A könyvek nagy része cserekiadványként érkezett, kisebb részt vásároltunk. A múzeum könyvtára három elhelyezési egységben
található. A kurrens könyvállomány, az 1980-as évektől napjainkig beszerzett kötetek a Ferenczy Múzeum épületében kerültek elhelyezésre, itt zajlik
az állománygyarapítás és a szolgáltatás nagy része: kutatószolgálat, olvasóterem, fénymásolási és internet elérési lehetőség, Arcanum adatbázis
elérése. A gödöllői régészeti bázison a régészeti tematikájú kötetek találhatók, olvasóteremben, kölcsönzési lehetőséggel. A harmadik egység a Pest
Megyei Történeti tárban található, ahol a múzeum korábbi beszerzésű könyveit őrizzük, mintegy 15000 kötetet. Itt is rendelkezésre áll olvasóterem,
fénymásoló, szkenner, internet elérési lehetőség. A muzeális könyvállomány a Történeti Tárban található. A könyvtár használata mindhárom
elhelyezési egységben biztosított volt, a múzeumi kollégák személyesen vehették át a könyveket és a Szirén internetes keresési felület is zavartalanul
működött. A könyvtári anyag nyilvántartása 9 db növekedési naplóban, illetőleg a 2010-től retrospektív módon felépített, vele párhuzamosan vezetett
Szirén integrált könyvtári számítógépes adatbázisban történik. A múzeumnak jól felépített cserekapcsolatai vannak, országosan és nemzetközileg is. A
hazai cserében aktívan veszünk részt, kiadványainkat eljuttatjuk az országos és a területi illetékességű múzeumokba, hasonlóan mi is megkapjuk a
múzeumi kiadványokat, katalógusokat, periodikákat. A nemzetközi csere éveken át passzívan zajlott a magas postaköltségek miatt. 2020-ban sikerült
az elmaradásunk pótlása: így a legújabb múzeumi kiadványainkat eljuttathattuk külföldi cserepartnereinkhez
 
Az intézményi hozzáférés táblázatos bemutatása
A kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma (fő | db) 28 53

A múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma (fő | db) 40 450

Honlap-látogatások száma (db)

5. Módszertani szolgáltatások

5.1. Összefoglaló a tárgyévben megvalósult módszertani műhelygyakorlatokról, max. 2000 karakter:

Ebben az évben a Pest megyei múzeumi koordinátor feladatokat Csillag Edina múzeumpedagógus munkatársunk látta el, aki 2020. október végéig
dolgozott a múzeumnál. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet, a tavaszi kényszerű bezárás miatt a múzeumpedagógiai gyakorlatokat
munkatársunk a nyár végi és az őszi időszakra tervezte. 2020-ban a múzeumok is igyekeztek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, eleget tenni az
új kihívásoknak és igényeknek. Az online jelenlét számos új feladatot adott, új szemléletet követelt, s mivel a közoktatási intézmények is igyekeztek
alkalmazkodni a pandémia okozta megváltozott körülményekhez, a múzeumok is új utakat kerestek az intézmények, a pedagógusok, a gyerekek -
óvodások, diákok – eléréséhez, megszólításához. A megkeresések, a szakmai konzultációk és tanácsadások elsősorban az online anyagok
elkészítésével és használatával voltak kapcsolatban. Az évben két szakmai napot tudtunk tartani, egy mini-konferenciát dunántúli
múzeumpedagógusok részvételével, és egy módszertani bemutatót pedagógusoknak.
 
A módszertani műhelygyakorlatok táblázatos bemutatása
Műhelygyakorlat
témaköre

Műhelygyakorlat tematikája Megvalósulás módja
(offline vagy online)

Időpont Helyszín (offline
megvalósulásnál)

Résztvevők
száma (fő)

Felelős
(név,
beosztás)

szakmai nap Kortársítás - kortárs képzőművészet
közvetítésének módszertana

offline 2020.10.09. Balatonfüred 17 György
Gabriella

szakmai nap Kortársítás - kortárs képzőművészet
közvetítésének módszertana

offline 2020.08.30. Szentendre 9 György
Gabriella

5.2. Összefoglaló az állományvédelmi felelős tárgyévben megvalósult munkájáról, helyszíni bejárásairól, max. 2000 karakter:

Az év során a megye területi múzeumaival, gyűjteményeivel és tájházaival folyamatos kapcsolatot tartottunk a zárások alatt is. A változásokról,
problémákról tájékoztatnak, segítségünket, véleményünket kérték állományvédelmi témákban. Tájékoztattuk őket a megjelent pályázati
lehetőségekről, együtt gondolkodva kerestünk saját erőből megvalósítható megoldásokat műtárgyvédelmi problémákra. A megbeszéléseket,
konzultációkat elsősorban online formában szerveztük meg. A járványhelyet okozta bizonytalanság miatt nem hirdettünk meg módszertani
műhelygyakorlatot. A megyei kiállítóhelyek, épületek állapotában, a raktárak kapacitásában kevés helyen történt pozitív változás, a legtöbb épület
felújításra, sok épület alapja szigetelésre szorulna, és általánosságban elmondható, hogy kevés a raktározásra alkalmas hely. Több intézményben történt
személyi változás 2020-ban két képzett, nagy tapasztalattal rendelkező restaurátor kollega ment nyugdíjba (Cegléd, Ráckeve), helyükre csak Cegléden
vettek fel restaurátort 4 órás státuszban. Szentendrén a nyugdíjba vonuló kollega helyére képzett festő-restaurátor került, de az év során a leépítések
miatt ismét csak két restaurátor látja el a feladatokat. A váci Tragor Ignác Múzeum restaurátora is távozott az intézményből, így a megyében csak egy
8 órás és egy 4 órás státuszú restaurátor maradt! Alig van képzett gyűjteménykezelő, és kevés az egyes kisgyűjtemények kizárólagos gondozásával
megbízott személy is. A legtöbb kisgyűjtemény „kulcsos” rendszerben működik, nincs felelőse, aki ismerné a gyűjtemény állapotát, karbantartási
szükségleteit, lehetőségeit. Kevés helyszíni bejárásra volt lehetőség, ezért folyamatos online és telefonos kapcsolatot tartunk. Pályázati forrásból
(Kubinyi Pr.) kiállítások megújítását valósították meg vagy tervezik Biatorbágyon, Verőcén, Nagytarcsán, Zsámbokon, látványtár kialakítására
pályáztak Zsámbékon, Dunakeszin. Épület felújításra kerül sor Pencen, Sülysápon, Budakeszin, Fóton, Kókán, Nagykőrösön, Isaszegen.
 
Az állományvédelmi felelős munkatárs adatai
Az állományvédelmi
felelős neve

Elérhetősége (e-mail, telefon) Legmagasabb
iskolai végzettsége

Munkaköre Múzeumi Állományvédelmi Bizottság
továbbképzésén való részvétel (igen/nem)

Murner Attiláné
Lukács Katalin

katalin.lukacs@muzeumicentrum.hu
06-30/4091288

Magyar
Képzőművészeti
Egyetem

főrestaurátor igen

 
Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásait bemutató táblázat
A bejárás
időpontja

A bejárás
helyszíne

A meglátogatott intézmény neve A megállapítások
rövid összegzése

A meglátogatott intézményben az intézkedésért
felelős kolléga (név, beosztás)

2020.07.12. Vác Tragor I. Múzeum éves bejárás Forró Katalin igazgató

2020.07.24. Gödöllő Városi Múzeum éves bejárás Jébert Katalin mb. restaurátor

2020.07.24. Gödöllő Ferenczy Múzeumi Centrum
Régészeti Raktárbázis

járásszékhely pályázat
előkészítése

Rajna András osztályvezető

2020.08.15. Cegléd Kossuth Múzeum éves bejárás Mala Enikő restaurátor

2020.09.23. Solymár dr. Jablonkay I. Helytörténeti
Gyűjtemény

éves bejárás dr. Tóth Piroska múzeumvezető

5.3. A múzeum módszertani szolgáltatásainak tárgyévi összefoglaló táblázatos bemutatása
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VII. Pályázati tevékenység

A szaktanácsadások száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint
múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében, db)

12

A módszertani műhelygyakorlatok száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési és digitalizálási,
valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében), offline megvalósult (db) és online megvalósult (db)

2 2

Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai során meglátogatott muzeális intézmények száma összesen (db) és a helyszíni
bejárások száma összesen (db)

5 5

6. Kommunikációs tevékenység, arculattervezés

6.1. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi kommunikációs tevékenységéről, kiemelt arculatépítési feladatairól, az intézményi stratégiához való
illeszkedés bemutatása, max. 3000 karakter:

Az év kommunikációjában kiemelt szerepet kapott a Teremtés – Ferenczy Noémi művészete című februárban megnyílt kiállítás. A járványhelyzet
miatt a kommunikáció súlypontja a kiállítások online bemutatására tevődött át, élő tárlatvezetéseket közvetítettünk a facebook oldalunkon keresztül, és
a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat rövid, oktató és szórakoztató online foglalkozásokká alakítottuk át. Csatlakoztunk
Múzeumok Éjszakája rendezvényhez, a Múzeumok Majálisához és a Múzeumok Őszi Fesztiválja sorozathoz, amelyek országos elérést adtak a
kommunikációs felületeikkel. A részvételt elsősorban a kiállítások és egyéb programjaink népszerűsítésére építettük, de közvetett módon a Szentendre
városa felé forduló érdeklődést, hazai turisztikát is erősítette. Újragondolásra került a múzeum arculata, mely Szentendre motívumaira építkezik és
kiemelten fókuszál a helyi értékekre. Fontos tanulsága volt az évnek, hogy a korábban szinte egyeduralkodó print média felületekről a kommunikáció
súlypontja a világjárvány kitörése óta az online megjelenésekre, a honlapra és a közösségi médiában való intenzív jelenlétre helyeződött át. A múzeum
és a közönsége közötti korábbi egyirányú kommunikáció az online eszközök és felületek beemelésével felgyorsult, kétoldalú párbeszédet eredményez.
A weboldal segíti a látogatókat a kiállítások és programok mélyebb megértésében, befogadásában és általános információk elérésében. A facebook
használatával elsődleges cél a látogatókkal való közvetlen kommunikáció, a felület naprakész visszajelzéseket ad az aktuális kiállításokról,
programokról, követhető a látogatók elégedettsége, igénye, a látogatói vélemények és élmények. Az azonnali visszacsatoláson túl kiválóan alkalmas a
figyelemfelkeltésre, a látogatóknak segít megérteni a kiállításokat, figyelmük bizonyos problémákra, gondolatokra vagy párbeszédre irányítható. A
facebook adatbázisának segítségével könnyen adhat a múzeum a célcsoportoknak megfelelő célzott hirdetéseket. Ez jelentősen olcsóbb és hatékonyabb
hirdetési forma. A facebook oldalunk ebben az évben 2000 követővel bővült. Az instagram mobil applikáció segítségével a fiatalabb generációkhoz
juthatunk el. Remek lehetőséget nyújt a múzeumi programok valós idejű kommunikációjához is, amelyre ebben az évben nagyobb hangsúlyt
fektettünk, így itt is jelentősen nőtt a követőink száma. A YouTube kiváló interaktív felületet biztosít a múzeumi felvételek és reklámfilmek
terjesztésére. Az elmúlt évben a csatorna testreszabásával erősítettük a múzeumi brandet. Továbbra is készülnek kisfilmek a kiállításokról, amelyek
vizuális katalógusként is működnek és technikai fejlesztésekkel elkészítettük a kiállításaink virtuális megörökítését és bemutatását.

6.2. Összefoglaló az intézmény virtuális térben való megjelenéséről, a honlap és a közösségi platformokon való jelenlét fejlesztésének bemutatása,
max. 2000 karakter:

Tavasszal, a karantén ideje alatt, a múzeumok között, országos szinten is úttörők voltunk az online élő tárlatvezetések bevezetésével a facebookon. A
vezetéseket nagy sikerrel, a kiállításokhoz kapcsolva, tematikus lebontásban adtuk közzé, minden esetben ingyenesen. Ezt, a második hullámban is
folytattuk, sok új követőt szerezve velük a Ferenczy Múzeumi Centrumnak. Az ingyenesség mellett a közönségépítés szólt, mivel bízunk abban, hogy
az új követőink rendszeres látogatói lesznek a múzeumnak. A tárlatvezetések mellett tematikusan, napi leosztásban közöltük a különböző
művészettörténeti, irodalmi, régészeti, néprajzi, múzeumpedagógiai tartalmakat, kisfilmeket, különböző beszélgetős programokat mind a facebookon
és az instagramon, de a weboldalunkon is folyamatosan frissítjük a tartalmakat. A nagy aktivitásnak is köszönhető, hogy az online felületeken a
látogatottság és népszerűség tekintetében folyamatosan tartjuk a 8-9. helyet a nagy múzeumok mögött és egyre nő a követőink száma is. Az arculati
váltást és az új logó elkészítését követően a honlap megjelenésének és tartalmának újragondolását kezdtük el, mivel szeretnénk a fokozott online
jelenlétből megszerzett éves tapasztalatunkat a honlap szolgáltatásinak javítására is felhasználni. Szintén elkezdtük előkészíteni azt a múzeumi blog-ot,
amelyik a jövő évtől a kutatási eredményeket és a múzeum által gondozott gyűjteményi anyag közzétételét, szakmai írásokat adna közre a múzeum
által fenntartott FMCBLOG-on keresztül.

6.3. Összefoglaló az intézmény baráti köréről, a hazai és külföldi partnerekkel történő együttműködéseiről, valamint a szponzoráció fejlesztése
érdekében megtett lépéseiről, max. 2000 karakter:

A múzeum hivatalos Baráti köre 2019 januárjában alakult. Ezt követően kidolgoztuk és rögzítettük a Baráti kör tagság feltételeit, előnyeit. A célunk az
volt, hogy olyan törzsközönséget építsünk, amelynek tagjai velünk együtt hisznek a múzeum értékteremtő törekvéseiben, céljaiban. A Baráti kör
tagjait összeköti a szentendrei festészet és a kortárs művészet iránti érdeklődés, a felfedezés élménye. A tagság egyetlen feltétele az éves bérlet
vásárlása, amely egyúttal baráti kör-tagságot is jelent, a váltás napjától számított 365 napon át. 2019 végén a múzeum Baráti köre 65 tagot számlált.
2020-ban a megváltozott körülmények miatt elsősorban arra fókuszáltunk, hogy a meglévő tagokat megtartsuk, állandó kapcsolatban maradjunk velük
és azokat a csatornákat, amelyeket addig a kapcsolattartáshoz használtunk - online meghívó a kiállításokra, rendezvényekre, online hírlevél, értesítés
facebook programokról - folyamatosan éltessük. Helyi szinten sikerült együttműködni kis és középvállalkozásokkal, ezek megnyitóinkon a catering
szolgáltatásához nyújtottak segítséget termékeikkel (pl. pékáru). Jelenleg kidolgozás alatt vannak további együttműködési és szponzorációs
lehetőségeink. A 2020-as év jelentős részében a múzeum shopok a pandémia miatt zárva tartottak, így a helyi könyvesboltokkal kötöttünk bizományos
szerződést a katalógusaink árusításra.
 
A kommunikációs tevékenység táblázatos bemutatása
TV megjelenések (fizetett hirdetések nélkül, db) 34

Rádió megjelenések (fizetett hirdetések nélkül, db) 17

Írott sajtó megjelenések (fizetett hirdetések nélkül, db) 42

E-sajtó megjelenések (fizetett hirdetések nélkül, db) 120

Fizetett hirdetések száma (becsült érték, db) 0

A hivatalos facebook oldal követőinek száma (fő) 8900

Egyéb múzeumi online platform megnevezése és a követőinek száma (fő) instagram 1790

Egyéb múzeumi online platform megnevezése és a követőinek száma (fő) hírlevél 580

Egyéb múzeumi online platform megnevezése és a követőinek száma (fő) Youtube 368

 Összefoglaló az intézmény elmúlt évi pályázati tevékenységéről, max. 3000 karakter:

2020-ban elsősorban hazai pályázatokon vett részt a Ferenczy Múzeumi Centrum, bár kereste a lehetőséget a sokrétű közfeladatait támogató Európai
Uniós operatív programok keretén belüli pályázati lehetőségeknek és a Nemzetközi Visegrádi Alap (Visegrad Fund) által meghirdetett felhívásokra is
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megpróbáltunk pályázatot előkészíteni és benyújtani. Az intézménynél 2020. július 15-én elrendelt csoportos létszámleépítés az önálló pályázati
referens munkakör megszüntetését eredményezte. A feladatokat a logisztikai és regisztrátori feladatokat végző múzeumi munkatárs vette át. A
támogatásszervezés és pályázatfigyelés területén együttműködésre törekszünk a fenntartó önkormányzattal és más helyi kulturális intézményekkel is.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai 2020-ban támogatást biztosítottak ahhoz, hogy a kiállítási programjaink megvalósulhassanak, azokat
előkészíthessük (Csákány István, Pacsika Rudolf, Puklus Péter egyéni tárlatai és az Inforg Stúdiót bemutató kiállítás előkészületei zajlanak jelenleg), a
képző- és iparművészeti gyűjteményünket gyarapíthassuk egy Borsódy Eszter és egy Bereznai Péter alkotással, hogy múzeumpedagógiai
programjainkat Szentendrén kívül élő vagy ott iskolába járó gyerekek is igénybe vehessék, valamint hogy kiállításokhoz, konferenciákhoz kötődő
katalógusok jelenhessenek meg (Ferenczy Noémi életmű kiállításának szépen tervezett, gazdag szakmai anyagot tartalmazó katalógusa támogatással
tudott megjelenni 2020-ban), konferenciákat rendezhessünk (az idén nyíló közösségi régészeti tárlatunkhoz kapcsolódó konferencia és az Európai
Iskola művészeit bemutató, 2022-ben nyíló kiállítás előkészítéséhez új kutatási eredményeket bemutató konferencia szervezése zajlik éppen), valamint
hogy a múzeumi évkönyvet (Studia Comitatensia) ebben az évben is kiadhassuk. A Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetett pályázatok egyike
a márciusban kialakuló járványhelyzet alatt bevezetett korlátozások miatti bevételkiesést igyekezett kompenzálni, egy másik akadémiai támogatás
segítségével a Czóbel Múzeumban alakítottunk ki az érkező kölcsönművek és a saját gyűjteményünk Czóbel-alkotásai tárolására alkalmas
raktárhelyiséget. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston Programjában Czóbel Béla állandó kiállításának megújítására,
korszerűsítésére sikerült jelentős forráshoz jutnunk, míg a Járásszékhely múzeumok támogatására meghirdetett pályázaton elnyert összegen a Gödöllői
Régészeti Raktárbázison új korszerű régészeti fémraktár fejlesztése valósulhat meg. Örömünkre szolgált az is, hogy a Külgazdasági és
Külügyminisztérium támogatásra méltónak ítélte meg A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött c. tárlatunkhoz kapcsolódó
magyar-angol nyelvű kötet megjelentetését és támogatta a nyomdai költségeit.
 
A hazai pályázatok táblázatos bemutatása
Hazai pályázatok megnevezése (megvalósult/folyamatban lévő) Pályázott összeg (Ft) Elnyert támogatás (Ft) Felelős (név, beosztás)

Nemzeti Kulturális Alap 35.168.108 13.880.000 Kiss Gábor / Gergely Gabriella

EMMI – Kubinyi Ágoston Program 29.984.000 15.000.000 Kiss Gábor / Gergely Gabriella

EMMI – Járásszékhely múzeumok támogatása 4.935.007 2.500.000 Kiss Gábor / Gergely Gabriella

Külgazdasági és Külügyminisztérium 2.661.225 2.661.225 Gergely Gabriella

EMMI – PIM 9.000.000 0 Gergely Gabriella

Magyar Művészeti Akadémia 2.500.000 2.500.000 Gergely Gabriella
 
A Széchenyi 2020 program pályázatainak táblázatos bemutatása
Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázatok megnevezése
(megvalósult/folyamatban lévő)

Pályázott összeg
(Ft)

Elnyert
támogatás (Ft)

Felelős (név,
beosztás)

 
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok táblázatos bemutatása
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése
(megvalósult/folyamatban lévő)

Pályázott összeg
(EUR)

Elnyert támogatás
(EUR)

Felelős (név,
beosztás)
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A Ferenczy Múzeumi Centrum kiadványai, 2020 

 

kétnyelvű, magyar–angol 

Árvai Mária, Véri Dániel: A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött / 

The Great Book Theft. French Book Exhibition Behind the Iron Curtain, Szentendre, 

Ferenczy Múzeumi Centrum / Ferenczy Museum Center, 2020, 200 o. 

Bodonyi Emőke: Teremtés. Ferenczy Noémi művészete / Creation. The Art of Noémi 

Ferenczy, Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum / Ferenczy Museum Center, 2020, 218 

o. 

 

magyar nyelven 

Kigyós Fruzsina (szerk.): Tolcsvai Természet-művésztelep, Szentendre, Ferenczy Múzeumi 

Centrum, 2020, 200 o. 

Szilágyi Zsófia Júlia (szerk.): Tolnai Ottó: Titorelli faiskolája, Szentendre, Ferenczy 

Múzeumi Centrum – Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2020, 64 o. 

Véri Dániel (szerk.): Studia Comitatensia 38. A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve, 

Szentendre, 2020, 204 o. 

Véri Dániel (szerk.): Sajtómegjelenések. A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a 

vasfüggöny mögött, 206 o. (online).  

 

A munkatársak további publikációi 

 

Képzőművészet 

magyar nyelven  

Barki Gergely: A származás maszkjai. Berény Róbert Cilinderes önarckép című alkotásáról, 

Jelenkor Online, 2020. 04. 26. 

Barki Gergely: Jaj, úgy élvezem én a… Czóbel Béla: Strandon, Artmagazin 122 (2020), 

18–19. 

Barki Gergely: „Anyád, Cyla, ez tényleg egy kubista Csáky!” Avagy egy pszeudoceleb 

adalékai a művészettörténet-írás számára, Artmagazin 121 (2020), 16–31. 

Bodonyi Emőke: Ilosvai Varga István, in: Nagy T. Katalin (szerk.): Az Antal–Lusztig-

gyűjtemény 2., Debrecen, Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat, Déri Múzeum, 

2020, 340–357. 

Bodonyi Emőke: Miháltz Pál, in: Nagy T. Katalin (szerk.): Az Antal–Lusztig-gyűjtemény 2., 

Debrecen, Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat, Déri Múzeum, 2020, 394–409. 

Bodonyi Emőke: Üzenet, in: Kéri Mihály (szerk.): KABÓ, Érd, Érdi Galéria, 2020, 16–17.  

Bodonyi Emőke: „Media via.” Borsódy Eszter keramikusművész kiállítása a zalaegerszegi 

Gönczi Galériában, Új Művészet 2 (2020), 16–22. 
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Bodonyi Emőke: A fény és az anyag határán. Borkovics Péter művészete, Art Limes 2 

(2020), 25–30. 

Boros Lili: Többszólamú történelem. Beszélgetés a Technika Schweiz tagjaival, Műértő 2 

(2020), 10. 

Boros Lili: Jel, szemiotika, képzőművészet. In hoc signo..., Műértő 8–9–10 (2020), 12. 

György Gabriella: Az emocionális múzeumi tér, Studia Comitatensia 38 (2020), 190–200. 

Muladi Brigitta: Nem varázslat. Technika! A fotó- és papírrestaurálás, valamint egy új 

csomagolási rendszer, PRESERVART, Restaurálás, Ez nem kunszt, az Új Művészet 3 

melléklete (2020). 

Muladi Brigitta: A letűnt ideák nyomában. Knyihár Amarilla kiállítása, Új Művészet 7–8 

(2020), 81. 

Schneller János: Megelevenített betűk. Oberfrank Luca műveiről, Új Művészet 4 (2020), 

56–57. 

Schneller János: Archeologikus festészet. Verebics Kati legújabb képeiről, Új Művészet 4 

(2020), 54–55. 

Schneller János: Lassú élet, radikális hétköznapok. A Ludwig Múzeum virtuális kiállítása, 

Új Művészet 5 (2020), 18–21. 

Schneller János, Lóska Lajos, Balázs Sándor: Szabadjáték fogságban. II. Képzőművészeti 

Nemzeti Szalon, Új Művészet 5 (2020), 32–37. 

Schneller János: Mágusok alkonya, avagy a felejtés metaforája. Szász Sándor kiállítása,  

Új Művészet 11 (2020), 28–31. 

Schneller János: A bíró okos lánya. Top 10 magyar kortárs, Új Művészet 8 (2020), 4–7. 

Véri Dániel, Árvai Mária: A tudás topográfiája, in: A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás 

a vasfüggöny mögött, Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum, 2020, 10–29. 

Véri Dániel: Könyvek útja a vasfüggönyön át: franciák, magyarok és a CIA, in: A nagy 

könyvlopás. Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött, Szentendre, Ferenczy Múzeumi 

Centrum, 2020, 46–89. 

Interjúk: Gábor Eszter, Gyémánt László, Jovánovics György, Klimó Károly, Kovalovszky 

Márta & Kovács Péter, Lakner László, Marosi Ernő, Passuth Krisztina, Perneczky Géza, Tót 

Endre, in: A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött, Szentendre, 

Ferenczy Múzeumi Centrum, 2020, 92–191. 

Véri Dániel, Árvai Mária: Interjú Marosi Ernővel: „Ráharaptunk, és szemérmetlenül 

megindult a lopás, különösen, mikor kiderült, hogy a franciák nem fogják üldözni mindezt”, 

Artmagazin Online, 2020. 04. 29. 

Véri Dániel, Árvai Mária: Interjú Tót Endrével: „Amikor Mathieu–t megismertem, egy olyan 

lökést kaptam, hogy oké, meg vagyok mentve”, Artmagazin Online, 2020. 04. 17. 

Véri Dániel, Árvai Mária: Interjú Gábor Eszterrel: „Összeesik, ráteszik a sienai festészeti 

albumra, és azzal együtt ki lehet majd vinni”, Artmagazin Online, 2020. 03. 10. 

Véri Dániel, Árvai Mária: Interjú Jovánovics Györggyel: „A francia szabadságot nem merték 

betiltani”, Artmagazin Online, 2020. 03. 03. 
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Véri Dániel, Árvai Mária: Interjú Passuth Krisztinával: „Nem volt annyira hiány a külföldi 

művészetre vonatkozó információkban, mint ahogy azt ma általában gondolják”, 

Artmagazin Online, 2020. 01. 30. 

Véri Dániel, Árvai Mária: Interjú Perneczky Gézával: „Emlékszem, hogy az első kék színt 

hol és mikor láttam”, Artmagazin Online, 2020. 01. 09. 

 

idegen nyelven 

Bodonyi Emőke: Ilosvai Varga István, in: Nagy T. Katalin (ed.): The Antal–Lusztig 

Collection 2, Debrecen, The Local Government of Debrecen City with County Rights, Déri 

Museum, 2020, 340–357. 

Bodonyi Emőke: Miháltz Pál, in: Nagy T. Katalin (ed.): The Antal–Lusztig Collection 2, 

Debrecen, The Local Government of Debrecen City with County Rights, Déri Museum, 2020, 

394–409. 

Véri Dániel, Árvai Mária: The Topography of Knowledge, in: The Great Book Theft. French 

Book Exhibition Behind the Iron Curtain, Szentendre, Ferenczy Museum Center, 2020, 10–

29. 

Véri Dániel: Books Crossing the Iron Curtain: French, Hungarians and the CIA, in: The 

Great Book Theft. French Book Exhibition Behind the Iron Curtain, Szentendre, Ferenczy 

Museum Center, 2020, 46–89. 

Interviews: Gábor Eszter, Gyémánt László, Jovánovics György, Klimó Károly, Kovalovszky 

Márta & Kovács Péter, Lakner László, Marosi Ernő, Passuth Krisztina, Perneczky Géza, Tót 

Endre, in: The Great Book Theft. French Book Exhibition Behind the Iron Curtain, 

Szentendre, Ferenczy Museum Center, 2020, 92–191. 

Véri Dániel: Představa rituální vraždy: utváření společenského povědomí, in: Jakub 

Hauser, Eva Janáčová (eds.): Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední 

Evropě, Praha, Artefactum, 2020, 40–59. 

 

Történelem 

Fábián Laura: Sebészkés Szentendrén. Konfliktusok a szentendrei céhes sebészek között 

a 18. században, Studia Comitatensia 38 (2020), 122–134. 

 

Néprajz 

Sz. Tóth Judit: A legméltóságosabb ünnep. Úrnapja a sváb népi vallásosságban, Studia 

Comitatensia 38 (2020), 164–187. 

Sz. Tóth Judit: Virágszőnyeg és virágkoszorú, in: Barna Gábor (szerk.): „Leborulva 

áldlak...” Az Oltáriszentség és az úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában, Budapest, 

Szent István Társulat, 2020, 295–309. 
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Nagy Balázs: Pánya István, Mordovin Maxim, Nagy Balázs: Sic transit gloria mundi. 

Szeremlén mezőváros története, Cumania 29 (2020), 23–80. 

Nagy Balázs, Kovaliczky Gergely: Népi ellenállás a csatavesztés után, in: Haramza Márk et 

al. (szerk.): Eke mentén, csata nyomában. A mohácsi csata kutatásának legújabb 

eredményei, Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2020, 169–177. 
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TRACTAVIT” Ünnepi kötet H. Kelemen Márta 80. születésnapjára, Esztergom, 2020, 293–

339. 

Ottományi Katalin: Élet a Füzes-patak partján, a keltáktól az Árpád–korig, in: Horváth Imre 

(szerk.): Városunk és vizeink, Biatorbágy, Értéktár Biatorbágy, 2020, 30–52. 

Ottományi Katalin: Nagykovácsi története a római korban, Nagykovácsi Helytörténeti 

Értesítő 1–2 (2020), 24 o. 

Patay Róbert: Újabb középső rézkori lelőhelyek Pest–megyében I.: Biatorbágy, Mocsaras–

dűlő, Studia Comitatensia 38 (2020), 8–25. 

Rácz Tibor Ákos, Laszlovszky József: Fémkeresős kutatások a muhi csatatéren. Közösségi 

régészet, hadszínterek vizsgálata és a kapcsolódó módszertani kérdések, Magyar Régészet 
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A tudományos tevékenység részleteinek bemutatása, 2020 

  

Tartalom 

 Részletes szakmai beszámolók osztályok szerint 

 Előadások 

 Kiállítások, programok, szakmai tevékenység 

 Szakmai továbbképzésben való részvétel 

 Kutatási projektekben való részvétel 

 Formális és nem formális oktatásban való részvétel 

 

Részletes szakmai beszámolók osztályok szerint 

 

Művészeti és Muzeológiai Főosztály 

A 2020-as évben a múzeum kiállítási programja jelentősen csökkent és újratervezésre 

szorult, tekintettel a járványhelyzetre és a rendezvényszervezési szabályozásokra. 

Múzeumunk a tavaly nyílt, idén is nyitva tartó kiállítások mellett három új képző- és 

iparművészeti időszaki tárlatot tudott nyitni: Teremtés. Ferenczy Noémi művészete; Eleven 

üresség. Marghescu Mária gyűjteményéből: Anna Mark, Alexandre Hollan, Bér János; 

Barcsay 120. Válogatás a gyűjteményből, továbbá együttműködő partnerként szervezte 

meg a Pirk János életmű-kiállítást a Pirk János Múzeumban. Tekintettel arra, hogy 

intézményünk további kiállításokat rendezni és látogatókat fogadni hosszú ideig nem 

tudott, nagyobb hangsúlyt fektettünk a tudományos munkára, a revízióra és a 2021-re 

tervezett kiállításokat érintő kutatásokra. A gyűjtemény gyarapítása mindig is kiemelt 

fontosságú volt az intézmény számára, 2020-ban vásárlás, adományozások és hagyatékok 

útján is bővítettük a múzeumi kollekciót. 

 

Muzeológiai Osztály 

A múzeum évkönyvébe tervezett történeti és néprajzi tanulmányok elkészítéséhez levéltári 

kutatást, Pest megye közgyűjteményeiben és magánszemélyeknél helyszíni anyaggyűjtést 

folytattunk. Az éves munka a tervezett helytörténeti és néprajzi kiállításra való készülés 

jegyében zajlott. A munkatársaknak egy történeti és két néprajzi témájú publikációja jelent 

meg, valamint 2020. áprilisától rendszeresen jelentkeztünk egy Kép-kirakó című néprajzi 

témájú sorozattal a múzeum Facebook oldalán. 

A Szentendre, a kereskedőváros című kiállításhoz a Kereskedőház történetére, valamint a 

céhek történetére vonatkozó anyag kutatására volt szükség. Eredményeként 18. századi 

levéltári iratok digitális másolatát kapta meg intézményünk. A Szentendre, a 

kereskedőváros. A Castrumtól a kereskedőházig című helytörténeti időszaki kiállítás a 

Pajor-kúria épületében nyílt meg, valamint virtuális, 3D formában is megvalósult. 

A Mennyei kulcs című, a népi vallásosságot bemutató kiállításhoz a szakirodalom és a 

kéziratos gyűjtések feldolgozása, lehetséges illusztrációk, hangzóanyagok válogatása 

zajlott, valamint elkészült a kiállítás forgatókönyvének tervezete. Mindkét témában 



 
 
 

2 

felvettük a kapcsolatot magánszemélyekkel is, akiktől dokumentumokat és tárgyakat 

kaptunk és kapunk a kiállításokhoz. 

 

Irodalmi és Könyvtári Osztály 

Az Irodalmi és Könyvtári Osztályt is érintette a vírushelyzet miatti kényszerleállás és a 

gyakorlatilag közönségmentes működés. Erre az új helyzetre online tartalmak készítésével 

és a digitalizálás felpörgetésével reagáltunk. 

2020-ban az Egy írónő modellt áll – Szentendrén. Kádár Erzsébet (1901–1946) című 

kiállítást rendeztük meg 2020. szeptember 25. és december 11. között. A kiállításhoz egy 

múzeumi séta, két tárlatvezetés és két múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódott, majd 

online tárlatvezetéssel és egy kisfilmmel tettük azt fotelből is elérhetővé. 

A jövő évre tervezett Vas István kiállítás előkészületei folyamatosak, felvettük a 

kapcsolatot a Szombathelyi Képtárral, a Janus Pannonius Múzeummal, az OSZK 

Kézirattárával, a PIM-mel, Kabdebó Lóránttal, Várady Szabolccsal, Széchenyi Ágnessel, 

Lengyel Jánossal, Juhász Annával és Sumonyi Zoltánnal, hogy előkészítsük a remélhetőleg 

mihamarabb lehetségessé váló személyes kutatást, interjúzást. 

A tavaszi bezárkózást online tartalmakkal próbáltuk oldani, illetve a közönséget 

megtartani. Készült egy Szilágyiak közt szólva című zoom-os beszélgetés-sorozat. Külön 

akciót terveztünk a költészet napjára, minden múzeumi kapura került egy-egy vers. A 

látványosan árválkodó szövegek múzeumi tereinkhez kapcsolódóan kerültek a(z 

online)közönség elé. 

Online tárlatvezetést tartottunk a Kovács Margit Kerámiamúzeumban és elkészült az Egy 

mű, egy történet sorozathoz is egy Kovács Margithoz kapcsolódó etűd. A tavaszi félévben 

folyamatosan jelentek meg Kovács Margit munkásságáról az új kutatások eredményeit 

bemutató posztok, ősztől pedig elindult a főleg irodalmi tartalmakat közvetítő szombati 

sorozat. 

A home office ideje alatt a MúzeumDigitár felületére töltöttük fel a gyűjteményi anyagunk 

jó részét. Az idei év tervezett gyűjteményezési feladata Csajka Gábor Cyprián még 

fellelhető hagyatékának (össze)gyűjtése lett volna. Részben sikerült csak, Zelei Miklóstól 

és Csajka Gábor fiától csak rendszerezésre, katalogizálásra kaptunk dokumentumokat, 

kéziratokat, fotókat. A 2019-ben Mányoki Endre által az irodalmi gyűjtemény számára 

átadott levelek feldolgozása, leltárba vétele megtörtént. A könyvtári gyűjteményezés idén 

szerényebb volt, 260 tétel került beleltározásra. 

Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében címmel rendeztünk 

konferenciát a tervezett májusi időpont helyett 2020. október 19-én és 20-án, 

nagyközönség helyett zárt ajtók mögött. Titorelli faiskolája címmel készült könyv Tolnai 

Ottó azonos címmel, 2017-ben megrendezett kiállításának apropóján a Forum 

Könyvkiadóval közös kiadásban. 

 

Régészeti Főosztály 

2020-ban a Régészeti Főosztályon folyó kutatási programok végrehajtása jelentősen 

lelassult, ez egyrészt a számos terepi kötelező feladatnak, másrészt a járványnak volt 

köszönhető. Több szervezett konferencia, workshop és az azokon való részvétel maradt el, 

online formában csak ezek töredéke került megrendezésre. A leletanyaggal való munka 

sem a tervezett tempóban zajlott. Folytatódott a Közösségi Régészeti Program, főként a 

szabadban végezhető, terepi munkafázisok, amelyek jelentős leletekkel, valamint 
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kincslelettel gazdagította gyűjteményünket. Ehhez kapcsolódóan előkészítettük a program 

eredményeit bemutató kiállítást, kollégáink részt vettek a helytörténeti kiállítás 

megújításában is. 

 

Előadások 

 

Képzőművészet 

Bodonyi Emőke: Teremtés. Ferenczy Noémi művészete, Hegyvidék Galéria, 2020. 02. 27. 

Bodonyi Emőke: A szépség és szabadság örök eszméje. Ferenczy Béni, Hegyvidék Galéria, 

2020. 10. 27. 

Bodonyi Emőke: Az utolsó leheletig. Ferenczy Noémi, az alkotóművész, Jogos önérzet? 

Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 19. 

Muladi Brigitta: A szentendrei festészet és az impresszionizmus, különös tekintettel 

Ferenczy Károly és Szinyei Merse Pál összehasonlítására, Impresszionista ritkaságok, 

filmvetítést követő előadás, Szentendre, P’Art Mozi 

Muladi Brigitta: Gyenes Gitta: Cigarettázó önarckép, „azzal a tudatos, szinte férfias 

kultúrával…”, Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében, Ferenczy 

Múzeum, 2020. 10. 20. 

Szabó Noémi: Gráber Margit, festőnő árnyékban, Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők 

a 20. század első felében, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 20. 

Szilágyi Zsófia Júlia: Széttartó részletek. Kovács Margit közelről, Jogos önérzet? Ipar- és 

képzőművésznők a 20. század első felében, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 19. 

 

Régészet 

Ottományi Katalin: Nagykovácsi és környéke a római korban, Nagykovácsi, Öregiskola 

Közösségi Ház és Könyvtár, 2020. 10. 26. 

Rácz Tibor Ákos: Közösségi régészet – fémkereső műszeres terepkutatás – 

csatatérkutatás, Háború, régészet és kulturális örökségvédelem III., Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum, 2020. 02. 28. 

Rácz Tibor Ákos: Társadalmi szerepvállalás a régészeti kutatásban, online kerekasztal-

beszélgetés, Múzeumi Restart, Magyar Nemzeti Múzeum, 2020. 10. 09. 

Rajna András, Fábián Szilvia, Csippán Péter, Marton Tibor, Berente Zoltán, Czifra Szabolcs, 

Priskin Anna, Daróczi-Szabó Márta, Serlegi Gábor: Az anyagi kultúra változó horizontjai: a 

mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori 

települések leletanyagának többszintű értelmezésével, Értékteremtő tudomány. 

Tudományos régészeti kutatási projektek bemutatója, II. MRMT, Magyar Nemzeti Múzeum, 

2020. 02. 17. 

Rajna András, Szilvia Fábián, Tibor Marton, Zoltán Berente, Péter Csippán, Szabolcs Czifra, 

Anna Priskin, Márta Daróczi-Szabó: Changing Horizons of Material Culture. Identifying the 

Locations of Everyday and Symbolic Activities in Late Copper Age Settlements, Problems 

of the Neolithic and Eneolithic, 39th Annual Meeting, Brno, Department of Archaeology and 

Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, Moravian Museum (online), 2020. 09. 11. 
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Zandler Krisztián, Markó András, Péntek Attila: Szeletien vagy nem Szeletien? 

Bifaciálisiparok a Cserhát-hegység (Észak-Magyarország) nyíltszíni középső paleolitikus 

lelőhelyein, IX. Északkelet-magyarországi Regionális Régészeti Konferencia, Miskolc, 

Herman Ottó Múzeum, 2020. 03. 05. 

Zandler Krisztián, Markó András, Péntek Attila: Variability of leaf point industries in the 

Cserhát Mountains: raw material use and typology, 26th EAA Annual Meeting, Budapest, 

2020. 08. 26–30. 

 

Kiállítások, programok, szakmai tevékenység 

 

Irodalom 

Szilágyi Zsófia Júlia: Egy írónő modellt áll – Szentendrén. Kádár Erzsébet (1901–1946), 

társkurátor, Czóbel Múzeum, 2020. 09. 26. – 12. 13., 2 tárlatvezetés, 1 online 

tárlatvezetés 

Szilágyi Zsófia Júlia: Irodalmi séta Szentendrén, 2020. 10. 17. 

Szilágyi Zsófia Júlia: Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében, 

konferencia szervezése, NKA beszámoló, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 19. – 10. 20. 

Szilágyi Zsófia Júlia: Szilágyiak közt szólva, online beszélgetéssorozat, vendégek: Szilágyi 

Judit; Szilágyi Zsófia, Szilágyi Márton, Szilágyi Enikő, Szilágyi Lenke, 2020. 05. 08., 05. 

15., 05. 22., 05. 29., 06. 05. 

 

Képzőművészet 

Bodonyi Emőke: Teremtés. Ferenczy Noémi művészete, kurátor, virtuális tárlat: kurátor, 

Ferenczy Múzeum, 2020. 02. 14. – 07. 12., 11 tárlatvezetés, 5 online tárlatvezetés, 9 

interjú 

Bodonyi Emőke: Egy mű, egy történet. Teremtés (Ferenczy Noémi), kisfilm 

Bodonyi Emőke: Pirk János életmű-kiállítás, társkurátor, Pirk János Múzeum, 2020. 10. 29. 

– 11. 22., 2 tárlatvezetés, 1 online tárlatvezetés, 5 interjú 

Bodonyi Emőke: Az örök kereső. Kmetty János, Kmetty Múzeum, 2018. 12. 08. – 2020. 

11. 15., 2 tárlatvezetés, 1 online tárlatvezetés 

Bodonyi Emőke: Fényben tündöklő. Válogatás a Laczkó Dezső Múzeum kortárs 

üvegművészeti gyűjteményéből, kiállítás megnyitása, Veszprém, Hősök Kapuja 

Látogatóközpont, 2020. 08. 15. 

Bodonyi Emőke: Szövetelünk. Könnyed nyári beszélgetés híres textilművészekkel, 

társszervező, levezető, Ferenczy Múzeum, 2020. 08. 30. 

Bodonyi Emőke: Borsódy Eszter: A Gromaticus poggyászából. Hommage à Aebutius 

Faustus (2017); Bereznai Péter: Az Esthajnalcsillag mágikus ragyogása I–II. (2017) c. 

művei, műtárgyvásárlás, NKA pályázat benyújtása (nyertes) 

György Gabriella: Láthatatlan jelenlét 3.0. Bevezetés a kortárs képzőművészetbe 

kamaszoknak, de nem csak nekik, Balatonfüred, Vaszary Galéria, 2020. 09. 17. – 11. 29., 

kurátor, múzeumpedagógus 
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György Gabriella: Szakmai nap pedagógusoknak, szakmai bemutató, 2020. 10. 05.  

György Gabriella: Szakmai nap muzeológusoknak, szakmai bemutató, 2020. 10. 07.  

György Gabriella: Múzeumok majálisa, szakmai beszélgetés, Magyar Nemzeti Múzeum, 

2020. 10. 09. 

Iberhalt Zsuzsanna: Teremtés. Ferenczy Noémi művészete, kurátor asszisztens, Ferenczy 

Múzeum, 2020. 02. 14. – 07. 12. 

Iberhalt Zsuzsanna: Barcsay 120. Válogatás a gyűjteményből, kurátor, Ferenczy Múzeum, 

2020. 10. 08. – 12. 13., 1 online tárlatvezetés, 3 tárlatvezetés, 5 interjú   

Kigyós Fruzsina: Eleven üresség. Válogatás Marghescu Mária gyűjteményéből, kurátor, 

Ferenczy Múzeum, 2020. 09. 11. – 12. 13., 1 online tárlatvezetés, 3 tárlatvezetés, 4 interjú 

Kigyós Fruzsina: Egy mű, egy történet. Kandó Gyula: Kompozíció vörös formával, kisfilm 

Muladi Brigitta: Kucsera Ferenc mártíriuma. Történetei narratíva és kortárs reflexiók, 

kurátor (társkurátor: Fábián Laura), Ámos Imre–Anna Margit Emlékmúzeum, 2019. 10. 

25. – 2020. 03. 31., 3 tárlatvezetés 

Muladi Brigitta: Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében, 

konferencia szekcióvezetés, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 20. 

Muladi Brigitta: Egy mű, egy történet. Kicsiny Balázs: Az órásmester ebédje, kisfilm 

Muladi Brigitta: Egy mű, egy történet. Farkas Zsófia: Előre, kisfilm 

Muladi Brigitta: Szmetana Ágnes és Székelyi Katalin, vásárlás, NKA pályázat beszámolója 

Muladi Brigitta: Pacsika Rudolf, kiállítás és katalógus, NKA pályázat benyújtása (nyertes) 

Muladi Brigitta: Kép/Test/Lét, zsűrizés a MANK országos kiállítás sorozatán, Veszprém, 

Szolnok, Miskolc 

Muladi Brigitta: Cseke Szilárd, kiállítás megnyitása, Révfülöp, Révart Galéria, 2020. 07. 

04. 

Muladi Brigitta: Szintézis (Gerber Pál, Gerber Márton, Barabás Márton, Barabás Zsófi, 

Tranker Kata, Márffy Sebestyén, Agg Lili, Dávid Zita, Véssey Gábor, Baráth Áron, Végh 

Júlia), kiállítás megnyitása, Széphárom Galéria, 2020. 09. 23. 

Szilágyi Zsófia Júlia: Egy mű, egy történet. Kovács Margit: Lakodalmas kályha, kisfilm 

Véri Dániel: A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött, kurátor 

(társkurátor: Árvai Mária), Szentendrei Képtár, 2019. 01. 20. – 2020. 03. 01., 7 

tárlatvezetés, 1 kerekasztal-beszélgetés, videó teaserekből playlist szerkesztése, 1 rádió 

interjú, sajtómegjelenés: 6 nyomtatott, 9 online, NKA könyvkiadási pályázat benyújtása 

(nem nyert), állami és vállalati szponzoráció, a kötet magyar–angol kiadásának nyomdai 

előkészítése, a francia fordítás előkészítése 

Véri Dániel: Studia Comitatensia 38. A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve (2020), 

megjelentetés, NKA pályázat beszámolója 

Véri Dániel: Studia Comitatensia 39. A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve (2021), NKA 

pályázat benyújtása (nyertes) 

Véri Dániel: Az Európai Iskola, konferencia, NKA pályázat benyújtása (nyertes) 

Véri Dániel: A Hungaricana számára digitalizálandó kiadványok jegyzékének, valamint az 

intézmény bibliográfiájának összeállítása 
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Véri Dániel: Jogos önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében, 

konferencia szekcióvezetés, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 19. 

 

Muzeológia 

Fábián Laura: Szentendre, a kereskedőváros. A Castrumtól a kereskedőházig, kurátor, 

Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 09. – 2021. 06. 30. 

Lukács Katalin: állományvédelem, restaurálási eszköz- és anyagbeszerzés, NKA pályázat 

benyújtása, 

Lukács Katalin: Kovács Margit, TV interjú, 2020. 12. 05. 

Sz. Tóth Judit: Szentendre, a kereskedőváros. A Castrumtól a kereskedőházig, kurátor, 

virtuális kiállítás: kurátor, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 09. – 2021. 06. 30., 8 

tárlatvezetés, 1 interjú 

Sz. Tóth Judit: Képkirakó, néprajzi témájú, rendszeresen megjelenő online publikációk az 

FMC Facebook oldalán, 2020. áprilistól 

 

Régészet 

Jászberényi Mónika: Szentendre, a kereskedőváros. A Castrumtól a kereskedőházig, 

munkatárs, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 09. – 2021. 06. 30. 

Nagy Balázs: Szentendre, a kereskedőváros. A Castrumtól a kereskedőházig, munkatárs, 

Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 09. – 2021. 06. 30. 

Ottományi Katalin: A Castrumtól a kereskedőházig. Szentendre, a kereskedőváros, 

kurátor, virtuális kiállítás: kurátor, Ferenczy Múzeum, 2020. 10. 09. – 2021. 06. 30., 3 

tárlatvezetés, 1 interjú 

Rácz Tibor Ákos: Közösségi régészeti konferencia, NKA pályázat benyújtása (nyertes) 

Rácz Tibor Ákos: Közösségi régészetről, 3 TV interjú 

Rácz Tibor Ákos: Közösségi Régészeti Egyesület, youtube csatorna, kisfilmek 

Sima Gábor: A Castrumtól a kereskedőházig. Szentendre, a kereskedőváros, Ferenczy 

Múzeum, 2020. 10. 09. – 2021. 06. 30., munkatárs 

 

Szakmai továbbképzésben való részvétel 

 

Jászberényi Mónika: ELTE BTK, Régészettudományi Intézet, régészet MA 

Nagy Balázs: ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola 

Zandler Krisztián: SZTE, Történettudományi Doktori Iskola 
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Kutatási projektekben való részvétel 

 

Kigyós Fruzsina: Katarzyna Kozyra Alapítvány, Secondary Archive nőművészeti adatbázis 

számára kutatás (Magyarósi Éva, Molnár Ágnes Éva, Kaliczka Patrícia, Makai Mira, 

Keresztes Zsófia művészetéről szóló tanulmány szerkesztése) 

Patay Róbert: A csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig. Vándorlások és 

társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 

2500–1500),  MTA Lendület program 

Rajna András: Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus 

tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyag-típusainak 

többszintű értelmezésével, OTKA K_129332 számú kutatási projekt 

Véri Dániel: Confrontations: Sessions in East European Art History, nemzetközi 

kutatócsoport, London, University College 

 

Formális és nem formális oktatásban való részvétel 

 

Boros Lili: Eszterházy Károly Egyetem, Vizuális Művészeti Intézet, egyetemi docens 

György Gabriella: Deák17 Galéria, Kortárs művészet múzeumpedagógusa képzés; 

Skanzen Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Esélyt a múzeummal I-II. képzésében, 

Művészetterápia a múzeumpedagógiában; Anthropolis Egyesület, A múlt tanulságai 

projektben kortárs művészeti foglalkozás általános iskolásoknak 

Muladi Brigitta: KREA Design Iskola, Kortárs kiállítótér tervezés. Kortárs művészeti 

tendenciák 

Rácz Tibor Ákos: PPKE BTK Régészettudományi Intézet, Középkori anyagi kultúra, Árpád-

kor régészete (BA, MA) 

Zandler Krisztián: SZTE, Bevezetés az őskor régészetébe szeminárium (BA 1.); A Kárpát-

medence a paleolitikumtól a középső neolitikumig szeminárium (BA 2–3.); A Kárpát-

medence a paleolitikumtól a középső neolitikumig anyagismeret (BA 2–3.) 

 

 

 

 

 

 

 








