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Megyei hatókörű városi múzeum teljesítményalapú munkaterve

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, múzeumigazgató
V������ �������� (-��� – ��): 2020.06.01. - 2025.05.31.  

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

1. Szervezeti kérdések

Az aktuális évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi alapdokumentumokban tervezett változtatások szöveges
bemutatása, max. 2000 karakter:

A múzeum 2021. évi működését alapvetően meghatározza az a bizonytalanság, amit az év elejétől kezdve a koronavírus járvány miatti kötelező
zárvatartás okoz. A szakmai tervet úgy állítottuk össze, hogy a múzeumok nyitása 2021. május-június folyamán már megvalósítható és a fenntartó az
éves költségvetés elfogadásánál a múzeum által tervezett támogatás összegét biztosítani fogja. A múzeum 2020 decemberében új SzMSz-t és a
küldetésnyilatkozatot készített, amelyeket az előző évi jogszabályváltozás alapján végbement foglalkoztatotti jogviszonyváltás és a fenntartó által
elrendelt csoportos létszámcsökkentés indokolt. 2021. január 20-tól a múzeum kisebb intézményrendszerben, csökkentett létszámmal, új szakmai
stratégia alapján működik. Az SzMSz-t és a küldetésnyilatkozatot a fenntartó jóváhagyta. A jogviszonyváltás és a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet
előírásai alapján az év első felében áttekintjük a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói feladatokat, a belső szabályzatokat ennek megfelelően
módosítjuk. Az év első felében a csoportos létszámleépítés áthúzódó felmentései lezárulnak, a megszüntetett munkakörökhöz tartozó feladatok
átszervezése lezárul. Az üres álláshelyekkel kapcsolatban problémát jelent, hogy a fenntartó 2020.12.18-án kiadott határozata szerint a helyek betöltése
csak fenntartói engedéllyel lehetséges. A második múzeumpedagógus álláshelyünk és egy biztonsági őr pozíció betöltésére engedélyt kaptunk, a
további üresedések betöltésére azonban nem. A munkaszervezés szempontjából továbbműködtetjük azokat a rendszereket, amelyeket az előző évi
bezárások tapasztalataiból szereztünk, az ügyeletet, rendszeres állományvédelmi bejárásokat a kiállításokban és a raktárakban. A múzeum a
Közfoglalkoztatási Programban két fő adatrögzítő munkatárs foglalkoztatását tervezi. A közzétételi kötelezettséget a 2011. évi CXII. törvény előírásai
szerint belső szabályzat készítésével és a közérdekű adatok honlapon történő folyamatos közlésével teljesítjük.
 
A tervezett dolgozói létszám aktuális évi táblázatos bemutatása
Dolgozói összlétszám (fő) 78

Ebből magasabb vezető vagy
vezető (fő)

11

Ebből szakmai munkakörben
foglalkoztatottak (fő)

66

Ebből nem szakmai
munkakörben foglalkoztatottak
(fő)

12

2. Az intézmény aktuális évi továbbképzési tervének bemutatása, max. 500 karakter:

A 2021/2022-es tanévben a múzeum a Corvinus Egyetem kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzésére jelentkező munkatársat támogat
azzal a szakmai indokkal, hogy az ismeretek megszerzése a járvány időszak utáni turisztikai kapcsolatok újraépítésében meghatározó lehet. Tervezzük,
hogy a munkatársaknak az évben olyan online képzésekhez adunk támogatást, amelyek a digitalizálással, az önkéntesek fogadásával és az
adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez nyújtanak segítséget.

3. Az intézményi szakmai stratégia aktuális évi kiemelt céljainak és a megvalósítást szolgáló intézkedéseknek a bemutatása, max. 2500 karakter:

A járvánnyal összefüggő események egyértelművé tették, hogy a múzeum szakmai stratégiájában az alkalmazkodó és szolgáltató múzeumi
szemléletnek kell dominálnia. Ennek a koncepciónak a jegyében 2021 évben két kiemelkedő eseményt tervezünk, amelyek jelzik azt a törekvést, hogy
a múzeum igyekszik komplex, több szakmai területet és szakágat felölelő projekteket megvalósítani, ezekkel fenntartani a már kialakult látogatói
figyelmet és új forrásokból kitágítani az érdeklődők körét. Az első ilyen program a Közösségi Régészeti kiállítás. A kiállítással a régészeti szakma
szempontjából értékelni kell a civil együttműködéssel összefüggő jelenségeket és eredményeket, megvitatva a folytatásban rejlő távlatokat is. A
kiállításhoz katalógus is készül az eddig publikálatlan leletekkel. Míg Európában egyre nagyobb számban terjednek a fémkeresőzés során megtalált
tárgyakat bemutató katalógusok, nálunk egyelőre nincsenek hasonló kezdeményezések, így a kiadvány megkerülhetetlen kézikönyvvé válhatna a
kisleletek, régészeti korú fémtárgyak szakirodalmában. A másik kiemelt projekt a múzeum gyűjteményezési feladatának középpontba elemelésével az
a szenzáció, amely a Bródy Vera és barátai által a múzeumnak ajándékozott alkotásokból készülő kiállítás. 2016-ban kezdődött el az a folyamat,
amelynek során – több részletben – a múzeumhoz került Bálint Endre, Ország Lili és Lucien Hervé számos alkotása. A teljes műtárgy-együttesben
olyan kompozíciók is szerepelnek, amelyet most először láthat a hazai közönség. A MűvészetMalomban tervezzük Csákány István pandémai miatt
többször elhalasztott kiállításának megnyitását és Apprópriál munkacímmel külső támogatások felhasználásával a rendszerváltás független filmes
műhelyei közül az Inforg Stúdió bemutatását. Szakmai munkánkban kiemelt szerepet kap a gyűjteménygyarapítás helyzetének áttekintése, a
képzőművészeti gyűjteményezésben új középtávú stratégiát dolgozunk ki, belső racionalizálás alapján próbáljuk a műtárgyraktározást újratervezni.
Évről évre a legnagyobb mértékben a régészeti gyűjtemény gyarapszik, a gyűjtemény leltározásának megtervezéshez régészeti revíziós stratégiát
készítünk. A szakmai terv sorára változatos múzeumpedagógiai projekteket és kulturális kísérő programokat fűzünk fel. Elindítjuk a rezidens
programunkat, amelyben művészek és elméleti szakemberek egyaránt terepet kapnak. Gyakornoki programunk gyakorlati képzési tapasztalatokat nyújt
olyan fiataloknak, akik a művészet és a múzeum területén kívánnak elhelyezkedni.

A kiemelt stratégiai célok tervezett megvalósításának táblázatos bemutatása
Kiemelt stratégiai cél
megnevezése

Tárgyi
feltételek

Személyi feltételek A
megvalósítás
határideje

A megvalósítás
felelőse (név,
beosztás)

gyűjteményezés középtávú
stratégiai tervének
kidolgozása

gyűjteményi
leltárak,
számítógép

4 fő művészettörténész 1 fő gyűjteménykezelő 2021.10.31. Kígyós Fruzsina,
képzőművészeti
osztályvezető
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II. Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, hozzáférés

Kiemelt stratégiai cél
megnevezése

Tárgyi
feltételek

Személyi feltételek A
megvalósítás
határideje

A megvalósítás
felelőse (név,
beosztás)

műtárgy raktárak
újrarendezése, belső
racionalizálás

2 fő restaurátor 1 fő gyűjteménykezelő 4 fő művészettörténész 2021.08.31. Kígyós Fruzsina,
képzőművészeti
osztályvezető

régészeti revíziós stratégia
kidolgozása

gyűjteményi
leltárak,
számítógép

3 fő régész 2 fő gyűjteménykezelő 2021.09.30. Dr. Rajna András,
régészeti
osztályvezető

social media jelenlét
erősítése, új honlap és blog
indítása

számítástechnika 2 fő grafikus 1 fő rendezvény szervező 1 fő marketing és pr
referens 1 fő informatikai rendszergazda 1 fő fotós és
médiatartalom készítő

2021.09.30. Szebeni-Tóth Anett,
kommunikációs
osztályvezető

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

5. Előkészítés alatt álló, illetve folyamatban lévő hazai és nemzetközi projektek, együttműködési programok bemutatása, max. 1500 karakter:

A nagy könyvlopás c. kiállításhoz kapcsolódóan a téma francia kötödése miatt a tárlat és a katalógus franciaországi bemutatását előkészítő munkába
kezdtünk a Francia Intézet, a Párizsi Magyar Intézet, a Francia Nagykövetség és a KKM támogatásának bevonásával, amelyet 2021-ben intenzíven
szeretnénk folytatni. 2021-től kezdődően művésztelep rezidens program elindítását tervezzük 7 művész meghívásával, akik egyben a múzeum
gyűjteményét gyarapítják. A program nemzetközi hatáskörben működne, az alkotó munkát szakmai programok kísérik. A művészteleppel egy időben
az elméleti szakembereknek is szeretnénk kedvezni, így hazai és kelet-európai szakembereket kívánunk meghívni, workshopok, előadások
megtartására. Több hazai felsőoktatási intézménnyel együtt gyakornoki program elindítását tervezzük, amelynek célja, hogy gyakorlati képzési
tapasztalatokat nyújtsunk azoknak, akik a múzeum területén kívánnak elhelyezkedni. A győri és a veszprémi múzeumokkal közösen a Közösségi
Régészeti kiállításunk anyagának helyi bemutatására készülünk, az alapként szolgáló pest megyei tárgyakat és feltárási anyagunkat a szakemberek a
helyi tudással és közösségi régészeti tapasztalatokkal kiegészítve építik tovább. 2021 szeptemberében elindítjuk a szentendrei GYIK-Műhelyt a
Kovács Margit Kerámiamúzeum foglalkoztató termében együttműködésben a Magyar Nemzeti Galériával, alkalmazva az ott már működő program
brand-jét és összekapcsolva munkatársainkat azokkal az alkotókkal, akik abban tevékenykednek.

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,
múzeumi tevékenységhez nem használhatók, a szükséges felújítások a múzeum kapacitásait meghaladják. Az ingatlanokkal kapcsolatos problémák
kezelése közül 2021 évben pályázati támogatásból a Czóbel Múzeum épületét érintő felújítást és Gödöllőn a Régészeti Raktárbázison a régészeti
fémraktár fejlesztését tudjuk megvalósítani. Önerőből tervezzük a Ferenczy Múzeum, az Anna-Ámos múzeum és a MűvészetMalom épületét érintő
fejlesztéseket, azonban az ehhez szükséges fenntartói költségvetési források mértéke jelenleg még nem ismert.
 
A legfontosabb tervezett infrastrukturális fejlesztési munkák táblázatos bemutatása
Az ingatlan megnevezése,
helyszíne

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

Czóbel Múzeum és Ilosvai-szárny fűtés-hűtés korszerűsítés, világítás korszerűsítés, tetőjavítás,
festés

16.000.000

Gödöllő Régészeti Bázis - raktár raktár korszerűsítés 2.500.000

Ferenczy Múzeum klíma javítás, beüzemelés 800.000

Ámos Imre – Anna Margit
Múzeum

artist in residency programhoz fürdőszoba kialakítása 800.000

MűvészetMalom nyílászáró beépítés 1 szint, tervezéssel, áramfelvételi hely
kialakítás

6.500.000

1. Gyűjteménygyarapítás

Összefoglaló az intézmény aktuális évi gyarapítási terveiről, max. 2000 karakter:

A régészeti gyűjteménygyarapítására a nagyberuházásokat megelőző feltárások adnak majd legtöbb alkalmat az idei évben is. Pest megyét érintő út,
vasút és raktárbázisok kialakítása előtti feltárások várhatóak nagy számban, valamint az utak M8 és M44 építése (Pest megye déli részén), vasútvonal
építés és rekonstrukciók, valamint az M0-M4 nyomvonal melletti raktárfejlesztések. Ezeken az alkalmakon kívül a civilekkel együtt végzett közösségi
régészeti program keretében 1200-1500 új, főként fémtárgy bekerülésével számolhatunk. A képzőművészeti gyűjtemény évek óta az NKA
műtárgyvásárlási támogatásának köszönhető vásárlásokból gyarapszik, nagyobb számban pedig magánszemélyek felajánlott műtárgyaiból.
Amennyiben a 2021-ben tervezett Művésztelep programunkat sikerül megvalósítani, a telepen alkotó művészek munkáiból várunk új műveket a
gyűjteménybe. A néprajzi gyűjteményben tervszerű gyűjteménygyarapításra nincs lehetőség, de törekszünk a magántulajdonban lévő archív fényképek
digitalizálására, elsősorban a viselet, hitélet és a szokások témakörében. A korábbi évek ajándékozási számait tekintve a felajánlott műtárgyakból
várható kb. 40 tárgy bekerülése a gyűjteményi anyagba. A történeti gyűjteményben vásárlással történő gyarapodásra csak pályázati támogatás esetén
számíthatunk, ajándékozásból várható kisebb műtárgy mennyiség. A 2021-es évben az irodalmi gyűjteményben az általános helyzetre való tekintettel
nagyobb hangsúlyt fektetünk a háttérmunkára. Ennek értelmében a gyűjteményezést szeretnénk erősíteni, ami azonban egy lassú és sokszor
eredménytelenül záródó kutatási, tárgyalási folyamat. A Csajka Gábor Cyprián hagyatékát feltáró szándék mentén haladva keresünk meg a további
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lehetséges partnereket. Ennek értelmében folytatódik a csak feldolgozásra rendelkezésünkre bocsájtott kéziratok, fotók, alkalmi grafikai anyagok
szkennelése, adattári leltározása is.
 
Az aktuális évre tervezett gyűjteménygyarapítás táblázatos bemutatása
A gyarapítással érintett
szakanyag megnevezése

A gyarapítás módja A gyarapítás egyedileg nyilvántartott
műtárgyak esetén (tétel)

A gyarapítás szekrénykataszteri
nyilvántartás esetén (tárolási egység)

Régészeti gyűjtemény Feltárások,
terepbejárás,
ajándékozás

20.000

Képzőművészeti gyűjtemény vásárlás (NKA) 4 db

Képzőművészeti gyűjtemény ajándékozás
(Művésztelep)

7 db

Történeti gyűjtemény ajándékozás 30 db

Néprajzi gyűjtemény ajándékozás 40 db

Irodalmi gyűjtemény ajándékozás 30 db

2. Nyilvántartás

2.1. Összefoglaló az intézmény aktuális évi nyilvántartási feladatairól, max. 2000 karakter:

A régészet területén a nyilvántartási munkáink jelentős mértékűek lesznek 2021-ben is, a megelőző feltárásokon előkerült leletanyag leltározását
folyamatosan végezzük. A jogszabályokban rögzített határidőket betartva, a 2021-es évben a korábbi M4 feltárás anyagát tervezzük nyilvántartásba
venni. Ezen felül a közösségi program eredményeként a civil kutatók által beadott leletanyag leltározása is folyamatosan zajlik. A néprajzi
gyűjteményben 2021-ben elkezdjük a digitalizált archív fényképek Excel-táblázatba történő nyilvántartását. A MuzeumDigitár adatbázisába a néprajzi
tárgyak feltöltése folyamatosan történik. Ehhez a műtárgyakról új digitális felvételek készülnek. A néprajzi műtárgyraktárakban raktárrendezést és a
polcrend kialakítását végezzük. Amennyiben a néprajzi és a történeti gyűjtemény gyarapszik az év folyamán, a bekerülő műtárgyakat leltározzuk. A
képzőművészeti adattárban az archív anyagok közül Ligeti Erika szobrászművész dokumentumainak feldolgozását, szelektálását, leltározását
tervezzük. Emellett folyamatos a kutatószolgálat ellátása, a kiállításokhoz kapcsolódó adattári anyagok előkészítése, biztosítása és fogadjuk és
feldolgozzuk a beérkező tételeket. Az irodalmi adattárban megkezdjük Sin Edit, egykori kolléganő hagyatékának, múzeumi, könyvtári levelezésének,
dokumentumainak, a helytörténeti tematikájú írásaihoz kapcsolódó esetleges gyűjtéseinek feldolgozását. A képzőművészeti, néprajzi, történeti és
irodalmi gyűjteményekben a revíziók során fellelt leltározatlan anyag, valamint a gyűjteményezés során bekerülő műtárgyak nyilvántartásba vételét
végezzük el.
 
Az aktuális évre tervezett nyilvántartási feladatok táblázatos bemutatása
A szakanyag
megnevezése

A nyilvántartási
feladat leírása

A feldolgozni tervezett anyag mennyisége
egyedileg nyilvántartott műtárgyak esetén (tétel)

A feldolgozni tervezett anyag mennyisége
szekrénykataszteri nyilvántartás esetén (tárolási
egység)

Régészet leltározás 8000

2.2. Összefoglaló az intézmény aktuális évi revíziós terveiről a prioritások bemutatásával, max. 2000 karakter:
A 2020. évben elindított gyűjteményi revíziók elsődleges célja a korábbi időszak elmaradt revíziós feladatainak pótlása volt. A folyamatot 2021. évben
is folytatjuk, a revíziók a történeti, a néprajzi és a képzőművészeti gyűjteményeket érintik. Az előző évben négy revízió teljesített formában zárult, a
képzőművészeti gyűjtemény Miháltz Pál hagyatékot érintő revíziója esetében a megbízott művészettörténész a múzeumigazgató hozzájárulásával a
végrehajtási határidő meghosszabbítását kérte, így ez a munka a 2021-es év elejére áthúzódik. A képzőművészeti gyűjteményben ezen kívül még a
kortárs művészek munkáit érintő revíziót tervezünk. A koronavírus járvány miatti kényszerű zárvatartást kihasználva terveztük meg a Kovács Margit
kerámiagyűjtemény revízióját, amely legutóbb 1986-ban volt revíziózva és amelyet az a tény is indokol, hogy a győri Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum a Kovács Margit állandó kiállításának megújítását tervezi, ami a szentendrei letéti anyag visszakerülését jelentheti. Történész
munkatársunk és a történeti gyűjtemény kezelője 2020-ban megkezdte a történeti dokumentumgyűjtemény revízióját, az ennek részét képező történeti
plakátok vizsgálata 2020 végén jegyzőkönyvvel lezárult. A megkezdett munka a történész munkatárs táppénzes állománya, majd fizetés nélküli
szabadsága (veszélyeztetett terhesség, majd szülési szabadság) miatt félbeszakadt, az osztály etnográfus szakmai munkatársa és a gyűjteménykezelő a
szúrópróbaszerű revízió lefolytatását tudja vállalni. A néprajzi gyűjteményben megkezdett revíziós munkát 2021. évben a néprajzi bútorgyűjtemény
revíziójával folytatjuk. A revízió egyben a tárgyak állományvédelmi átvizsgálását, a raktározási feltételek átvizsgálását is jelenti. A tárgyakról
műtárgyfotókat készítünk, ebben a munkában számítunk a kulturális közfoglalkoztatott munkatárs munkájára is.
 
Az aktuális évre tervezett revíziós feladatok táblázatos bemutatása
A gyűjtemény
megnevezése

A tervezett revízió jellege
(teljes / szúrópróbaszerű)

A gyűjtemény
összes tételszáma
(db)

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

Kovács Margit
kerámiagyűjtemény

teljes 600

képzőművészeti
gyűjtemény Miháltz Pál
hagyaték

teljes 650

történeti
dokumentumgyűjtemény

szúrópróbaszerű 33761 3400 10

néprajzi bútorgyűjtemény teljes 120

3. Hozzáférés biztosítása

Összefoglaló az intézmény aktuális évi digitalizálási terveiről, max. 1500 karakter:

A régészet területén az új intézményi stratégia értelmében a leltárkönyvek digitalizálásának folytatására helyezzük a hangsúlyt a nyilvántartások
könnyebb átláthatósága és az egyszerűbb kereshetőség érdekében. A Közösségi Régészeti Kiállításunk tárgyairól közel 1200 műtárgyfotó készül, a
numizmatikai gyűjteményben folytatjuk a munkát a kulturális közfoglalkoztatott munkatárs digitalizálási tevékenységével. A képzőművészeti
gyűjteményben a sorra elkészülő virtuális kiállítások anyagának digitalizálását végezzük és a MuseumDigitárban a rögzített felvételeket előkészítjük
publikálásra. A történeti és néprajzi gyűjteményben az ütemterv szerint folytatjuk az anyag digitalizálását és a felvételek publikálását. A néprajzi
terepmunkák során készült felvételeket szintén digitalizáljuk. Az irodalmi gyűjtemény anyagából 50 tétel digitalizálását és publikálásra történő
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III. Műtárgyvédelem

IV. Tudományos kutatás

V. Kiállítási tevékenység

előkészítését tervezzük. A múzeumi kiadványok digitalizálása és közzététele a terveink szerint a Hungaricana portállal történő együttműködésben
készül el, több mint 9000 oldal terjedelemben.
 
A tervezett digitalizálási feladatok táblázatos bemutatása
Az aktuális évben digitalizálni tervezett kulturális javak száma (tétel) 1450

Az aktuális évben műtárgynyilvántartó adatbázisban újonnan megosztani tervezett kulturális javak száma (tétel) 450

Az aktuális évben a honlapon újonnan megosztani tervezett kulturális javak szám (tétel) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)

260

Összefoglaló az intézmény aktuális évi legfontosabb állományvédelmi feladatairól, max. 2000 karakter:

2021-ben a zárás alatt is folytatjuk a kiállítóterek, raktárak rendszeres ellenőrzését, a klimatikus értékek regisztrálását. Több gyűjteményi szakágban -
képzőművészeti, néprajzi, iparművészeti - lesz revízió, melyben részt vesznek a restaurátorok is. A revíziók során felmérjük az adott anyag állapotát,
kiemeljük a veszélyeztetett darabokat, az év során elvégezzük tisztításukat, konzerválásukat, restaurálásukat, állapotuk sorrendjében. A tavalyi évhez
hasonlóan további raktárrendezéseket tervezünk a zárás ideje alatt, ezt összekötjük a raktári műtárgy-anyag tisztításával, az újra konzerválásra szoruló
tárgyak kezelésével. A tervezett kiállítások megvalósulásának függvényében előkészítjük a kiállításra kerülő tárgyakat. Felmérjük a kölcsönzött
műtárgyak állapotát, ezekről dokumentációt készítünk. Részt veszünk a tervezett közösségi régészeti kiállítás előkészítésében, a tárlat rendezésében,
amely a tervek szerint kb. 1400 tárgy bemutatásával valósul meg.
 
Az aktuális évre tervezett állományvédelmi feladatok táblázatos bemutatása
Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy tervezett száma (db) 4200

Aktív állományvédelmi kezelésben részesülő összes műtárgy tervezett száma (db) 2600

Összefoglaló az intézmény aktuális évi tudományos munkájának fő célkitűzéseiről, max. 1500 karakter:

A legtöbb kutatás időszaki kiállításokhoz kapcsolódik: Bródy Vera hagyatékához, Vas István és Kondor Béla kiállításaihoz, egy vallásnéprajzi
tárlathoz, a Kmetty és Czóbel múzeum újrarendezéséhez, valamint egy gyűjteményes katalógus előkészítéséhez. A 2023-ra tervezett Európai Iskola
kiállítás felvezetéseként 2021 őszén konferenciát rendezünk, amelynek szerkesztett anyaga várhatóan következő évben jelenik meg, a múzeum
konferenciakötet-sorozatában. Ugyanebben a sorozatban szeretnénk kiadni – pályázati támogatás függvényében – 2020 őszén megrendezett Jogos
önérzet? Ipar- és képzőművésznők a 20. század első felében konferenciánk előadásait. A közösségi régészet témájában egy nagyszabású, katalógussal
kísért kiállítást és többnapos szakmai konferenciát, valamint civil előadásokkal kibővített ismeretterjesztő beszámoló sorozatot rendezünk. A múzeum
évkönyve, a Studia Comitatensia 39. kötete a terv szerint ősszel jelenik meg, régészeti, történelmi, néprajzi, művészettörténeti és múzeumpedagógiával
foglalkozó tanulmányokat közölve. Az év folyamán készül el A nagy könyvlopás. Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött című, 2020-as kötet
három tanulmányának és tíz interjújának francia fordítása. A kiadványok digitalizálására vonatkozó alapelvek szerint 2021-ben a Hungaricana
gyűjteményében való közzététel érdekében digitalizálásra kerülnek az elmúlt évtizedek múzeumi kiadványai több, mint kilencezer oldal
terjedelemben.
 
Az aktuális évre tervezett tudományos kutatás táblázatos bemutatása
Hazai kutatási témák száma (db) 40

Nemzetközi kutatási témák száma (db) 4

A múzeum által megrendezendő tudományos konferenciák száma (offline, db és online, db) 2 0

Kiállítási forgatókönyvek száma (offline, db és online, db) 13 5

Aktuális évi megszerzendő tudományos fokozatok száma (db) 0

1. Összefoglaló az intézmény aktuális évre tervezett kiállítási tevékenységéről, max. 2500 karakter:

A 2021-es évben a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítási programja a kortárs magyar képzőművészet élvonalába tartozó és a nemzetközi művészeti
szcénában is jegyzett, Düsseldorfban élő Csákány István: A kalapács álma című kiállítással indul. Szintén tavasszal kerül megrendezésre a nagy múltú
Barcsay-díj, amit a fiatal pályakezdő művészeknek évente odaítélt díjat még 1989-ben Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította.
Közösségi régészet címmel késő tavasszal nyílik meg régészeti kiállításunk. Bródy Vera és barátai című tárlatunk decemberben nyílik meg a Ferenczy
Múzeumi Centrumban. A 2016-ban kezdődött el az az ajándékozási folyamat, amelynek során – több részletben – a Ferenczy Múzeumi Centrumhoz
került Bálint Endre, Ország Lili és Lucien Hervé számos alkotása. Az ajándékozott anyag legnagyobb része a Párizsban élő, Munkácsy- és Jászai
Mari-díjas báb-, díszlet- és jelmeztervező Bródy Vera gyűjteményéből érkezett, kisebb hányada egy párizsi magángyűjtő adományozásából származik.
Ebben számos olyan kompozíció szerepel, amelyet most először láthat a hazai közönség. Ikon címmel késő tavasszal nyílik meg a legújabb
kiállítóterünk a Vajda Lajos Múzeumban, mely a városhoz köthető kortárs művészek hazai és külföldi képviselete mellett, a múzeum számára fontos a
magyar képzőművészeti szcéna megújítását szolgáló törekvés. Intézményünk célja a művészeti élet sablonjainak újragondolása, illetve a kortárs
képzőművészet pozícióinak javítása a hazai kultúrában. Az Ikon tereiben kiállítást tervezünk többek között Balogh Lászlónak, Vincze Ottónak, Haász
Istvánnak. Intézményünk állandó kiállítása, Kovács Margit, a Duna királynője című tárlat továbbra is látogatható lesz. Ezen felül két állandó
kiállításunk megújul, így a Kmetty Múzeumban és a Czóbel Múzeumban látható az intézmény névadó művészeinek új kutatásokra alapozott tárlata.
 
A kitöltött 1. mellékletet kérjük PDF formátumban feltölteni.

 

2. Az aktuális évre tervezett látogatottság táblázatos bemutatása
Összes látogatószám (fő) 11150

ebből: teljes árat fizető látogató 2000

kedvezményes árat fizető diák látogató 950
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VI. Közönségkapcsolat, kommunikáció

kedvezményes árat fizető egyéb látogató 900

ingyenes látogató 7300

külföldi látogatók aránya (becsült százalék) 1

A virtuális kiállítások és események tervezett látogatószáma 53000

3. Az aktuális évi bevételnövelés lehetőségeinek, új gyakorlatának rövid bemutatása, max. 500 karakter:

Leginkább a bérbeadás hozhat a vírushelyzetre tekintettel nagyobb bevételt, a tervezett jegybevételek teljesülése nagyban függ a múzeum nyitási
időpontjától, azaz mikortól fogadhatjuk majd látogatókat. A nyitáskor valószínűleg új jegyár-konstrukciót kell kialakítani. A vírushelyzetre tekintettel
jegyvásárláshoz kötött online rendezvényeket tervezünk megvalósítani, együttműködésben a jegymester online jegyértékesítő rendszerrel.
 
Az aktuális évre tervezett bevételek táblázatos bemutatása
Jegyár–bevétel (Ft) 18.050.000

Intézményi terek bérbeadásának bevétele (Ft) 8.000.000

Saját üzemeltetésű múzeumi bolt, kávézó bevétele (Ft) 1.524.000

Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele (Ft) 500.000

Egyéb rendezvények, programok bevétele (Ft) 500.000

1. Összefoglaló az intézmény aktuális évre tervezett saját rendezvényeiről, kiemelve a legfontosabb eseményeket, azok tematikáját és tervezett
célcsoportját, max. 1500 karakter:

A 2021-es évben különböző online és offline kulturális rendezvényeket valósítunk meg a múzeum küldetésén alapuló és az intézményi célokat
támogató éves terv alapján összehangolva a múzeum küldetésével, az intézményvezetés szakmai elvárásaival, nagyközönség igényeivel, továbbá a
kommunikációs és kurátori koncepcióval. Célunk a tudásközvetítés mellett, hogy megszólítsuk az intézmény potenciális közönségét, az óvodás kortól
a nyugdíjas korosztályig, és további látogatásokra ösztönözzünk. Megnyitókat, rendhagyó tárlatvezetéseket, beszélgetéseket, katalógus bemutatókat,
konferenciákat, meseterápiás foglalkozásokat, zenés programokat, családi napot, workshopokat tervezünk, meghívott művészek, kurátorok,
műgyűjtők, művészettörténészek közreműködésével az online és a valós térben egyaránt. A programokat úgy állítjuk össze, hogy különböző művészeti
ágak képviselői egymást és a tárlatokat erősítve mutatkozhassanak meg. Az online felületeinken a műtárgyleírásoktól kezdve, az online
tárlatvezetéseken át, egészen a virtuális kiállításokig mindent megtalálnak. Folytatjuk videó-sorozatainkat: Egy mű, egy történet és Apropó címen,
ahogy az év első felében az irodalmi tematikájú KORtársalgót és az építészettel kapcsolatos Építészszalont. Részt veszünk az EMMI által
meghirdetett, különböző szakmai programokon és együttműködünk, programokat és helyszínt szolgáltatunk a szentendrei önkormányzathoz tartozó
oktatási-nevelési és kulturális intézmények rendezvényein.
 
A tervezett közönségkapcsolati tevékenység táblázatos bemutatása
Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek becsült száma (db | fő) 130 12.000

A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást
elősegítő programok és a programok résztvevőinek becsült száma (db | fő)

10 1.000

2. Összefoglaló az intézmény aktuális évre tervezett köznevelési tevékenységéről, max. 1500 karakter:

Bánáti Sverák program: az óvodások számára online anyagok készítése Online kiállításokhoz online múzeumpedagógia anyagok készítése, NAT
szerinti rendezése a honlapon; oktatási segédanyagok, feladatlapok szerkesztése Gamifikáció: a módszertan megerősítése és fejlesztés Köztéri
szoborpályázat: a pandémiás időszakban múzeumi helyszínen, szentendrei gyerekek számára Helytörténeti tananyag: kiemelt helyi témaként oktatási
anyagok és rövidfilmek készítése a történelemoktatás segítésére Kortársítás blog készítése a módszertan átadásához; Csákány kiállításon a módszertan
népszerűsítése NKA pályázat: szentendrei járásból hátrányos helyzetű gyerekek utaztatása foglalkozásokra Országos programokhoz való csatlakozás:
MúzÉj, Múzeumok Majálisa, MŐF, DEMÓ Eszközfejlesztések: a foglalkoztató felszereltségének növelése elektronikai eszközökkel és játékokkal
Középiskolásokat célzó program: középiskolai tárlatvezetők képzése; média fakultációs középiskolások bevonása social media megjelenésekbe; egy
2022-ben megrendezendő módszertani kiállítás munkálataiba Két blog indítása: egy általános múzeumpedagógiai, és egy a Kortársításhoz kapcsolódó
módszertani Senior program: nagyszülőknek és unokáknak közös programok Baba-mama program: 3 év alattiak múzeumlátogatásának kialakítása
Korai iskolaelhagyás intervenció: az eddigi együttműködések bővítése Speciális igényű látogatók: felkészülés speciális igényű csoportok fogadására
(személyzet érzékenyítése; nyitvatartáshoz kapcsolódó programok)
 
A tervezett köznevelési tevékenység táblázatos bemutatása
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások becsült száma (db) 170

A honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások becsült száma (db) 30

Iskolai közösségi szolgálatban részt vevő diákok becsült száma (fő) 10-15

3. Összefoglaló az intézmény aktuális évre tervezett módszertani szolgáltatásairól, max. 2000 karakter:

Az állományvédelem területén 2021-ben tovább folytatjuk az évek során kialakított kapcsolattartási gyakorlatot a megye múzeumaival, kiállító
helyeivel. A zárlat feloldásának függvényében pótoljuk az elmaradt bejárásokat, látogatásokat. Lehetőség szerint végigjárjuk a 2020-as évben pályázati
támogatásban részesült intézményeket, megbeszéljük, mit sikerült megvalósítaniuk a tervezetből, milyen segítségre lenne még szükségük a
továbbiakban. A bejárások során felmérjük az adott gyűjtemény műtárgyainak állapotát, felmérjük, milyen állapotban vannak a kiállítást, raktárakat
befogadó épületek, javaslatokat adunk a tárgyak szakszerű kezelésére, segítünk a beszerzésekben, a tervezett munkák megvalósításában.
Állományvédelmi módszertani műhelygyakorlatot csak egyet tervezünk, témája egy általános állományvédelmi összefoglaló. Azért döntöttük így, mert
nagyon sok kisgyűjteményben történt személyi változás, a legtöbb helyen állományvédelmi szempontból képzetlen vezető vagy megbízott munkatárs
áll a gyűjtemény élén, ezért az alapoktól kell újra kezdeni a különböző anyagú műtárgyak optimális kiállítási környezetét, a raktározás feltételeinek
kialakítását, anyag - specifikus tisztítási, konzerválási módokat, felhasználható vegyszereket bemutató képzést. Továbbra is folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot telefonon és e-mail-ben a gyűjtemények vezetőivel. A megyei koordinátori feladatokat György Gabriella múzeumpedagógus vette át a
múzeumnál. A tavaszi kényszerű bezárás miatt a múzeumpedagógiai gyakorlatokat munkatársunk a nyár végi és az őszi időszakra tervezi. Ilyen
programunk augusztus végén az óvodapedagógusok és pedagógusok számára tartandó szakmai nap gamifikáció témában, és Csákány István
kiállításához tervezett foglalkozások, amelyekre elhívjuk a pest megyei múzeumpedagógusokat és lesznek olyan kihelyezett programok, amelyekkel a
mi keresük fel a megyei oktatási intézményeket.
 
A tervezett módszertani szolgáltatások táblázatos bemutatása
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VII. Pályázati tevékenység

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

12

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

4

Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásainak tervezett száma összesen (db) 15

4. Kommunikációs tevékenység, arculattervezés

Összefoglaló az intézmény aktuális évre tervezett kommunikációs stratégiájáról, kiemelt feladatairól és arculatépítési tevékenységéről, max.
2000 karakter:

A kommunikációs stratégiánk középpontjában a látogatóbarát múzeum gyakorlatának, vizuális illetve online megjelenésének további erőteljes
kiépítése áll, a ,,Centrumban a közösség” elvének kidolgozása, gyakorlatba való átültetése, a kommunikációs felületeken való megjelenítése.
Összehangolt, éves tervet dolgozunk ki a valós és virtuális kiállításaink és programjaink népszerűsítésére és előtérbe helyezzük a ,,szentendreiség
tudat” erősítését és minél szélesebb körben való megismertetését. A múzeumi törzsközönség és támogatói kör építésére, a sajtókapcsolatok ápolására
és bővítésére 2021-ben is nagy hangsúlyt fektetünk. A múzeum online felületei egyedülálló gyűjteményt képeznek, ahol a kultúra különböző területei
iránt érdeklődő emberek találnak maguknak megfelelő tartalmakat. Online felületeink követőszáma dinamikusan növekszik, meghatározó helyet
foglalunk el a hazai múzeumok között, ennek a pozíciónak megtartása kiemelt feladat a 2021-es évben is. A FMC weboldala, YouTube, facebook és
instagram oldala, hírlevele és idén induló blogja egymással összhangban vannak, így aki nem rendelkezik hozzáféréssel valamelyik közösségi média
oldalhoz, az is megtalálhatja a számára érdekes tartalmat. Arculatépítésbeli feladatok a következők: az újragondolt logó és arculati elemek
rendszerbefoglalása, az arculat belső és külső kommunikációs eszközökön való megjelenítése. A Kiadványok layout rendszerének kidolgozása a
meghatározott méretekben. A tervezett kiállítások és a Vajda Múzeumban helyet kapó új kiállítótér vizuális kommunikációjának megalkotása a belső
és külső, off- és online felületeken. A múzeum új megjelenésének megfelelően újra tervezésre kerül a weboldalunk mely a múzeum sokoldalúságát
egységes keretrendszerbe foglalja könnyen átlátható, felhasználóbarát módon. Összefoglalva a fentieket, a 2020-as év során elkezdett 5
kommunikációs elv - hitelesség, következetesség, felkészültség, tervezettség és nyitottság - követése ennek az évnek is meghatározó feladata.

Összefoglaló az intézmény aktuális évre tervezett pályázati stratégiájáról és kiemelt terveiről, max. 1500 karakter:

A hagyományos múzeumi látogatások mellett online múzeumi élményt is szeretnénk nyújtani látogatóinknak, így a 2021-ben nyíló régészeti,
helytörténeti, képzőművészeti tárlataink 3D rögzítésére és későbbi virtuális megtekintésének lehetővé tételére továbbra is keresünk majd forrást hazai
és nemzetközi pályázatok segítségével. A tárlatok kísérő vagy előkészítő rendezvényeként konferenciák szervezéséhez, a múzeumpedagógiai program
megvalósításához ugyancsak számítunk a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak pályázati felhívásaira. Éppúgy, ahogy a kiállítási katalógusok és a
múzeumi évkönyv nyomtatásának támogatásához is. A Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményét további műtárgyakkal tervezzük gyarapítani, ehhez,
illetve a meglévő gyűjtemény állományvédelmi feladatainak elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szintén pályázati forrás bevonását
tervezzük. A romló állapotú épületek, kiállítóterek, a korszerűtlen műtárgyraktárak infrastrukturális fejlesztésének finanszírozásához is igyekszünk
támogatókat felkutatni. A 2020-ban Európai Örökség címet elnyert Szentendre Város Önkormányzatával közösen EU pályázatok benyújtását
tervezzük akár Magyarország többi európai örökség címmel büszkélkedő intézményével együtt, akár partneri együttműködésben más EU-ország
hasonló címmel rendelkező városával, intézményével.








