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Intézményi stratégia
1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2017. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását
szolgáló intézkedések
Jelenleg formálisan nincs az önkormányzat közgyűlése által elfogadott, kizárólag a múzeumra
vonatkozó szakmai stratégiai terv. Ugyanakkor rendelkezésre áll a 2015. végén elkészített
középtávú stratégiai terv, amelyet az Állami Számvevőszék által megfogalmazott javaslatok
alapján 2017-ben véglegesítünk és véleményezésre benyújtjuk a fenntartónak.
A fenntartó közgyűlésen több alkalommal tárgyalta a múzeumot is érintő, 2014-2020 közötti
időszakra vonatkozó fejlesztési javaslatokat, koncepciókat.
-Kulturális Koncepcióban a Kulturális negyed program vázlata. A Kulturális negyed
programnak fontos része a múzeum és környezetének fejlesztése.
-Integrált Településfejlesztési Stratégia, ezen belül Kulturális, rekreációs és sporttevékenység
fejlesztéséről szóló dokumentumban
-Integrált Területi Programban: a Vár u. 10. Kiállítótér kialakítása, energetikai megújítása.
A Laczkó Dezső Múzeumot érintő 2017. évi fejlesztések az alábbiak:
Az ITP-hez kapcsolódva az Önkormányzat a TOP-6.5. prioritás keretében az
„Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése” témában pályázatot nyújtott be a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása
céljából. Ennek eredményeképpen 2016.11.10-én megszületett a támogatói döntés. Az elnyert
támogatási összeg: 192.000.000 Ft. A pályázat megvalósítása 2017. második felében
kezdődik el.
EFOP-4.1.9-16. Pályázatot nyújtunk be „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást
segítő infrastrukturális fejlesztése” témában az intézmény két foglalkoztató, rendezvény
helyszínének megújítására és a kiszolgáló helységek kialakítása céljából.
A Magyar Építőipari Gyűjtemény városi fenntartásba vételének elindítása és ezzel
összefüggésben a múzeumi gyűjtemények körének egy országos gyűjtőkörű gyűjteménnyel
történő gyarapítása. Ugyanakkor a múzeum még mindig nem tekinthető a műtárgyak a
vagyonkezelőjének, mivel az MNV Zrt-től még mindig nem érkezett meg a szerződés
tervezett.
A Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet sétánybeli épületének energetikai felújítása (TOP-6.5.116 a fenntartó által benyújtott pályázat keretében) a tervek szerint 2017 nyarán elkezdődik,

1

így a látogatók számára előreláthatólag zárva lesz ez a kiállítóhelyünk. Folytatunk
tárgyalásokat, hogy a fenntartótól átmeneti kiállítóhelyet kapjunk és a második félévre
tervezett programjainkat alternatív helyen megrendezhessük. Ennek teljesülése esetleges, nem
tervezhető. Mindezek ellenére elkészítettük az intézmény egész éves munkatervét, amelynek
egyes elemeit az építkezés ütemének megfelelően igyekszünk majd megvalósítani.
E pályázattal párhuzamosan „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.9-16 pályázat benyújtásával szeretnénk a korábbi
években kialakított foglalkoztató, múzeumpedagógiai tereinket is átalakítani, modernizálni. A
nagy kihasználtságú TUDÁS-TÉR nevű, elsősorban múzeumpedagógiai célokból, de
gyakorlatilag minden előadásunk, rendezvényünk helyszínéül hasznosított termet szeretnék
felújítani, a már javíthatatlan informatikai eszközöket pótolni. E pályázat keretében szeretnénk
kissé átalakítani a Látványkönyvtár termünket is, amelyet a térben elhelyezett informatikai
pont elég szerencsétlen módon ketté oszt, az alagsort e termen keresztül tudják megközelíteni a
munkatársak, így a mozgás, zajhatás miatt, az egyébként szépen installált termet nem tudjuk
értelmes módon kihasználni. Az építészeti elképzelések szerint megszűnne az alagsori lejárás,
az informatikai pont és egységes födémmel ellátott, reprezentatív terem alakulna ki. Terveink
szerint a TUDÁS-TÉR elsősorban a fiatalok, míg a Látványkönyvtár tere az idősebbek
számára kialakított térként funkcionálna. Utóbbi egyúttal konferenciák, rendezvények színtere
is lenne.
Ugyancsak régi vágyunk, hogy a mindössze egy-egy női és férfi mosdón kívül továbbiak is
rendelkezésre álljanak, ugyanis a nagyobb rendezvényeinken gyakori probléma a
mellékhelységek hiánya. Ugyancsak hiányzik az intézményből a ruhatár/öltöző, amely
kialakítását szintén támogatja a pályázat. Reméljük, hogy a beadandó pályázatunk sikeres lesz
és e két nagy fejlesztéssel jelentős előrelépést tehetünk egy korszerű, modern 21. századi
múzeumépület irányába.
A megújult épület 2018 első félévében nyílik meg a látogatók előtt, megújult beltartalommal.
2016 óta dolgozunk munkatársainkkal az állandó kiállításunkat megújító forgatókönyvön.
Reményeink szerint az idén, vagy legkésőbb 2018 tavaszán beadandó Kubinyi Ágoston
pályázat segítségével az új állandó kiállítás megvalósulhat, illetve a felújított épületben a
megszépült szakmai terekben új időszaki kiállítással, rendezvényekkel várhatjuk a
látogatóinkat.
Ennek értelmében 2017-ben folytatjuk a szakmai felkészülést az állandó kiállítás
összeállítására. Emellett, a látogatók számára kevésbé látványos, de ugyanolyan fontos
munkára helyezzük a hangsúlyt, ez pedig a 2016-ban elkezdett revízió folytatása, amelyet – a
régészeti gyűjtemény kivételével – az év végére tervezünk befejezni. A munkába a restaurátor
osztály is nagyobb mértékben tud csatlakozni, hiszen a raktári anyag mellett a külső
helyszínekre kölcsönadott tárgyak revízióját is tervezzük, szükség szerinti műtárgyvédelmi,
restaurálási feladatok megoldásával. 2017 év elején három tájház anyagát hozzuk be a
felsőőrsi ideiglenes raktárbázisra, hogy komplett tisztítási és fertőtlenítési munkát végezzünk.
A jövőben ezt a vonalat is szeretnénk megerősíteni a szakmai kihívások terén, hiszen a
gyűjteményben található műtárgyak állapotának megőrzése, védelme, szintén a múzeumok
kardinális feladata. Ebből a biztosított műtárgyállományból tudunk építkezni a jövőben is.
A tervezett felújítás egyúttal jelentős, a múzeum minden munkatársát igénybe vevő feladat elé
állítja. Ugyanis az építkezés előtt minden kiállításunkat le kell bontani, a műtárgyakat a
raktárakba kell szállítani, a helyükre tenni, illetve a Látványkönyvtár gyűjteményt át kell
szállítani a számunkra kijelölt átmeneti épületbe. Hasonló módon a kiadványraktár
átszállítását is meg kell oldani. Az elmúlt évtizedek során felhalmozott igen tetemes
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mennyiségű bútor, felszerelés, installációs anyag stb. selejtezése, csomagolása, átszállítása, az
egész folyamat zökkenőmentes kivitelezése igen alapos előkészítést igényel, ugyanakkor a
helyben dolgozó munkatársak elhelyezéséről is gondoskodni kell. Jelen ismereteink szerint a
teljes egészében kiürített épületet 2017. július 1-el kell átadni a kivitelező cégnek.
Szervezeti kérdések

Összlétszám (fő, töredék is
lehet)
Ebből magasabb vezető
vagy vezető
(fő, töredék is lehet)
Ebből
szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő, töredék is lehet)
Ebből
nem
szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak
(fő, töredék is lehet)

2016. tény

2017. terv

51,8

52

6

6

35

35

10,8

11

a) 2017. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi
alapdokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti és
működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai stb.
2017. évben a múzeumban jelentősebb szervezeti átalakításokat nem tervezünk.
A 2017. január 1-én hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzat szövegében még
további pontosításokat, kiegészítéseket tervezünk beilleszteni, illetve az ellenőrző szervek
számára is jobban nyomon követhető struktúra szerint szerkesztjük át.
b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk
elvégezni tervezett tevékenységek
A múzeumban a 2017. év folyamán, mint már évek óta, a teremőri, takarítói, adatrögzítői,
adminisztrátori, grafikusi, pénztárosi, restaurátor-, egyéb kisegítői munkakörökben fogunk
közfoglalkoztatottakat alkalmazni. Az intézmény által igényelt létszám 30 fő. Ezen belül
megközelítőleg 50-50 % arányban képesített, illetve képesítés nélküli munkatársakat várunk.
Ugyanakkor évről-évre egyre nehezebb megfelelő számú és képzettségű munkatársat találni,
ami különösen a nyári, turisztikai időszakban komoly nehézséget jelent. Ugyancsak
megérezzük, a korábbi években sem túl nagy számban jelentkező, kulturális
közfoglalkoztatott munkatársak hiányát. Többszöri kérés ellenére sem volt lehetősége az
intézménynek a kultúrához némileg közelebb álló munkatársat alkalmazni.
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c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
Az intézmény a honlapon közzétett, leginkább a közfeladatokat érintő dokumentumokkal
tett/tesz eleget a törvényi kötelezettségnek. Ezeket folyamatosan ellenőrizzük, az új adatokkal
feltöltjük. Ugyanakkor az Állami Számvevőszék az intézményre vonatkozó gazdálkodási
adatok hiányát jelezte. Ezeket a 2015. és 2016. évekre vonatkozóan a saját honlapunkon
felülvizsgáljuk, a hiányzó adatokat közzétesszük, illetve az előírásoknak megfelelően ezek
folyamatos karbantartásáról, nyomon követéséről gondoskodunk.
Szakmai mutatók
I.

Szolgáltatási feladatok
1.

Közönségkapcsolatok:

Az intézmény 2017. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása
A Múzeum alapvető feladata kutató, gyűjtő és megőrző tevékenysége, azonban meghatározó
helyet foglal el a kulturális örökség közvetítése is. Mindazon megszerzett szellemi és tárgyi
érték közvetítése, bemutatása, mely az intézmény tudományos tevékenysége során
felhalmozódik. Közművelődési tevékenységünk alapelve, hogy ezen javak minden polgár
számára elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek. Célunk a MI Múzeumunk érzés kialakítása
Veszprém megye és Veszprém város polgárainak körében. E kitűzött cél érdekében,
„működő” kiállításokat, rendezvényeket, eseményeket kell megvalósítani, ahol a múzeum
élményforrás, szórakozási, kikapcsolódási tér, ahol érzelmi és értelmi elveket követő
ismeretszerzés, tanulás folyik, ahol megvalósul az iskolán kívüli és az élethosszig tartó
tanulás minden korosztály számára. A múzeum küldetését szolgálja, ahhoz szorosan
illeszkedik a múzeum közművelődési terve, amely célcsoport-orientált programkínálattal és
kommunikációval hivatott elérni, megnyeri, „becsábítani”, foglalkoztatni, bevonni a múzeum
gyűjteményeinek megismerésébe, jobb megértésébe a látogatót.
Alapelvek
 Mindenkinek joga van megismerni kulturális örökségünket.
 Mindenkinek joga van életének minden szakaszában gyarapítani tudását, készségeit.
 Mindenkinek joga van céljai megvalósításához közösségi színteret, szervező, szervezeti és
tartalmi segítséget kérni.
Közművelődési tevékenységünk célja
 a látogatószám növelése, a múzeumlátogatás ösztönzése;
 a látogatók ismereteinek elmélyítése az iskolán kívüli, élethosszig tartó tanulás, illetve a
kompetenciaalapú ismeretátadás módszereinek és eszközrendszerének segítségével;
 az életminőség javítása a tanulás infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeinek
megteremtésén keresztül;
 öntevékeny, önképző alkalmak biztosítása;
 múzeumi programok minden korosztály számára;
 közösségi szolgálati lehetőség biztosítása a Múzeum megismertetése a diákokkal,
 önkéntesek bevonása a múzeum tevékenységébe.
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A közművelődési munka jelenti a kapcsolatot a Laczkó Dezső Múzeum és a közönség között –
tevékenységünk biztosítja a múzeum társadalmi legitimációját.
2017-es közművelődési tervünk legfőbb célja, hogy minőségi szolgáltatással, termékkel
várjuk az érdeklődőket. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy közművelődési
programjaink, kínálatunk mennyisége a múzeumi humán erőforrás leterheltsége miatt nem
bővíthető. Emellett a túl sok program meghirdetése is ellenkező hatást válthat ki: csökkenhet
a programok minősége, valamint a túlkínálat miatt a látogatók is elbizonytalanodhatnak, nem
tudnak racionálisan választani a túl sok lehetőség közül. Célunk tehát a mennyiség ellenében
a minőségi; kevesebb, de aktualitásában, programkínálatában magasabb minőségű és a
múzeum profiljába illeszkedő programok megvalósítása. Szorosan kapcsolódunk Veszprém
város hagyományos és nagy visszhangot kiváltó programjaihoz, illetve a múzeumok számára
megálmodott múzeumi programokhoz.
Közművelődési szolgáltatásaink 2017-ben
Kiállításaink
A Laczkó Dezső Múzeum 4 állandó kiállítással rendelkezik. Emellett a 2017-es évben 12 új
időszaki, valamint 4 kamaratermi kiállítás megrendezését vettük tervbe, a korábban nagy
sikerű kiállításainkat pedig több helyszínre vándoroltatjuk. A kiállítási terv összeállításakor
tudatosan törekszünk a témák sokszínűségére, hogy minden korosztály megtalálja a számára
megfelelő témát, illetve figyelembe vesszük a neves évfordulókat és a cserekapcsolataink
lehetőségét. A kiállításokhoz hasznosítási terv (kommunikációs, marketingterv) készül –
legfőbb célunk a tárlatok sikeres közművelődési hasznosítása.
2017-es tervezett kiállítás- és rendezvénynaptárt lásd a mellékletben.
Kiadványaink között néprajzi, régészeti, történeti tárgyú tanulmányköteteket, periodikákat,
konferenciaköteteket, katalógusokat, tudományos-ismeretterjesztő tárgyú, tájékoztató és
turisztikai célú kiadványokat találunk.
Tervezett 2017-es kiadványaink:
 LDMK 2016 (29) kötet
 Hadak útján 23. konferencia kötet
 Rainer Pál szerk.: 31-es morzsák - Dokumentumok, adalékok, apróságok a m. kir.
31. (veszprémi) honvéd és népfölkelő gyalogezredek történetéhez és utóéletéhez
1914–1941.
 Pilipkó Erzsébet szerk.: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében.
 Koncz Pál restaurátor munkássága. Emlékkötet. Szerk.: Jakab Réka.
 Kiállítási vezető az „Élet a mínusz 3. szinten” című állandó kiállításban. Szerk.:
Szántó Attila
Rendezvényeink változatosak: kiállításmegnyitók, könyvbemutatók, tudományos és
ismeretterjesztő előadások, turisztikai célú, hagyományőrző és arculatformáló programok,
Múzeumi Szabadegyetem, a Veszprém Megyei Múzeumok Baráti körének előadásai, az
időszaki kiállításokhoz kapcsolódó tematikus napok. Flash mobok, kitelepülések,
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perfomance-ok. A programok kialakítását meghatározzák a kiállításaink, jeles évfordulók,
városi rendezvények, és az aktuálisan futó marketing trendek. Szívesen próbálunk ki és
adaptálunk múzeumi sajátosságokra új reklámozási, figyelemfelkeltő trendeket.
2017-os tervezett rendezvénynaptárunkat lásd a mellékletben
Múzeumpedagógia:
A Laczkó Dezső múzeumpedagógiai tervét lásd alább.
Együttműködő partnerek:
Múzeumunk kapcsolatrendszerében, szakmai tevékenységében fontos szerepet játszanak
partnereink: települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek,
alapítványok, iparművészek, népművészek, képzőművészek, kutatók, más múzeumok és
gyűjtemények szakemberei, a történelmi egyházak képviselői, diákok. Célunk az új időszaki
kiállításokhoz kapcsolódóan új együttműködések kialakítása. 2017-ben fontos, hogy olyan
partneri kapcsolatokat (szponzorok) alakítsunk ki, melyek réven anyagi támogatásra is szert
tehet intézményünk.
Múzeumi bolt:
A Várkapu bolt a várba érkező vendégek számára veszprémi és múzeumi szuveníroat és
értékes kiadványokat kínál. Emellett fagylaltot, frissítőt árulunk, amely a szolgáltatás
minőségét emeli. A Laczkó Dezső Múzeum múzeumi boltjának kínálatát 2015-ben bővítettük
a lehetőségekhez mérten: múzeumi és városi arculattal ellátott ajándéktárgyakkal és a
műtárgymásolatokkal. Cél: múzeumi és városi arculattal ellátott ajándéktárgyak
értékesítésének bővítése. Új bizományosi szerződések kötése. A 2017-es évben tervezzük egy
reklám célokra és árusításra egyaránt alkalmas naptár elkészítését, továbbá egy plüss teknős
megvalósítást, mely a múzeum gyerekeknek szóló reklám figurája lesz.
Közzététel:
Kiállításainkról, kiadványainkról, rendezvényeinkről molinó, plakát kihelyezésével,
honlapunkon, facebook oldalon, múzeumi flash mob-on, e-mail hírlevél-listán és
hagyományos kiadványok útján (szórólapok, plakátok, múzeumpedagógiai és turisztikai
leporelló) tájékoztatjuk látogatóinkat, a médiumokat, szponzorainkat és fenntartónkat. Fontos
a pozitív és élő szájhagyomány kialakítása is, ezért törekszünk minél több alkalommal
kimenni a leendő látogatóink közé egyéb rendezvények kapcsán. Cél az új médiumok minél
hatékonyabb kihasználása.
2016. tény
Közművelődési
rendezvények
és
a rendezvények résztvevőinek száma
(db | fő)
A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a
romákat), valamint a fogyatékkal élőket
célzó, a társadalmi együttélést és
a felzárkózást elősegítő programok és
a programok
résztvevőinek
száma
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113/7 895

2017. terv
103/
7 900
10/100 fő

3/35

(db | fő)
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő
programok
és
a programok
7/220
résztvevőinek száma (db | fő)
Ismeretterjesztő
előadások
és
25/829
a résztvevők száma (db | fő)
Ismeretterjesztő kiadványok száma,
példányszáma
és
a hasznosított 3/1 088/313
példányok száma (db | db)
Önkéntesek és az általuk ledolgozott
1/10
munkaórák száma (fő | óra)

2016. tény
413 ezer Ft

Közművelődési programok bevétele
2.

9/250

20/700
1/500/300

2/20

2017. terv
300 ezer Ft

Köznevelési hasznosítás:

Az intézmény 2017. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása
 A tárgyév kiemelt feladatainak meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény
múzeumpedagógiai küldetéséhez.
Múzeumi termékeink és szolgáltatásaink több esetben kiegészítik egymást, illetve a múzeum
működésének globális egységét alkotják. A kiállítások – mint termék – megvalósulása
generálja és elősegíti például a múzeumpedagógiai órák, tárlatvezetések, rendezvények
megtartását.
A múzeumpedagógia segítségével a hozzánk látogatók, csoportok játékos formában
kerülhetnek kapcsolatba kiállításainkkal, múzeumunkkal, gyűjteményeinkkel. A
múzeumpedagógia magában foglal tárlatvezetést, műhely-foglalkozásokat, ismeretterjesztő
előadásokat, múzeumi órákat: élmény-alapú tanórákat.
Célja, hogy kézzelfoghatóvá, élményszerűvé tegyék az iskolákban tanultakat, részt vevői
kipróbálhassanak olyan tevékenységeket, amelyekről ez idáig csak olvasni volt lehetőségük.
Ezzel együtt elsajátítják azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik,
hogy kiállításainkat akár most, vagy majdan felnőttként önállóan élvezzék és megértsék.
Múzeumpedagógiai foglalkozásaink – a teljesség igénye nélkül – a következő témakörök köré
csoportosulnak:
 néprajz
 hon- és népismeret
 történelem (őskortól napjainkig)
 irodalomtörténet
 helytörténet (Veszprém, Veszprém megye)
 régészet
 kézművesség
 művészet- és művészettörténet
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kiállításainkhoz kapcsolódó témakörök

A múzeum múzeumpedagógiai palettája széles, komoly múzeumpedagógiai tevékenység
folyik az intézményben (2016-ben 123 foglalkozáson 2720 diák vett részt).
2016-ban fogyatkoztak a múzeumpedagógiai TÁMOP pályázatok fenntartásai. Emellett
emeltük a kitelepüléssel megvalósított múzeumpedagógiai órák számát, valamint valamennyi
nagytermes időszaki kiállításhoz készült múzeumpedagógiai hasznosítás. Az év során, a
megyeszékhely oktatási-nevelési intézményei mellett, kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni
a veszprémi járás, ill. ezen kívüli megyei településeken levő oktatási intézményeknek.
Különböző tematikájú, más-más korosztályoknak szóló, de a NAT-hoz kapcsolódó ún. bőrönd
múzeumi foglalkozásokat szeretnénk kiajánlani az intézményeknek. A kiválasztott
foglalkozásokat a munkatársak a helyszínen tartják meg, így megkímélve az oktatási
intézményt az utazási, szervezési költségektől, ugyanakkor lehetőség nyílik a múzeum
gyűjteményi darabjainak bemutatására, figyelemfelhívó.
Ezen kívül az ldm.hu múzeumpedagógiai adatbázisunkban 23 téma közül válogathat az
érdeklődő téma, idő, életkor, helyszín szerint. Sajátos helyzet, hogy az időszaki kiállításokhoz
kidolgozott múzeumpedagógiai órák csupán a kiállítás időtartama alatt érhetők el a
honlapunkon, ugyanis később ezek a foglalkozások már nem használhatók a kínálatban.
A Laczkó Dezső Múzeum veszprémi intézményeiben (Laczkó Dezső Múzeum, Bakonyi Ház,
Tanulmányi raktár, Hősök Kapuja) a múzeumpedagógiai órák díja 400 Ft/fő. Hogy
kedvezményesebb árat tudjunk ajánlani, és ösztönözzük az iskolákat, tanárokat a
múzeumpedagógiai órák látogatására, múzeumpedagógiai bérletet dolgoztunk ki 2013-ban.
Múzeumpedagógiai bérletrendszer a Laczkó Dezső Múzeum intézményeiben
A Laczkó Dezső Múzeum által üzemeltetett kiállítóhelyeken (Laczkó Dezső Múzeum,
Bakonyi Ház, Tűztorony, Hősök Kapuja, Tanulmányi raktár) a múzeumpedagógiai órák díja
400 Ft/fő. A múzeum – figyelembe véve az iskolák anyagi lehetőségeit – új bérletrendszert
kínál a múzeumpedagógiai foglalkozásokat látogató csoportoknak.
 „Egyet ingyen” bérlet
Az „Egyet ingyen” egy tanévben 4 alkalomra szóló bérlet egy adott csoport, osztály
részére 25 %-os kedvezménnyel. A csoport bármelyik kiállítóhelyünk kiállításából,
múzeumpedagógiai foglalkozásaiból választhat.
Az első 3 foglalkozás ára a Laczkó Dezső Múzeum veszprémi kiállítóhelyein 400
Ft/fő/alkalom. A 4. foglalkozás ingyenes. A bérlet előre bejelentkezett
csoportok múzeumpedagógiai látogatására érvényes.
 „Tízszer a múzeumban” iskolabérlet
A „Tízszer a múzeumban” bérletet 5 000 Ft-ért iskolák vásárolhatják meg, 10 alkalomra
szól, és 25 %-os kedvezményt ad 10 iskolai csoport részére múzeumpedagógiai
programjainkból.
A bérletet megvásárló iskola 10 csoportja (osztálya) egy tanévben 25 %-os
kedvezménnyel, 300 Ft-ért (fő/alkalom) vehet részt a Laczkó Dezső Múzeum veszprémi
kiállítóhelyein megtartott múzeumpedagógiai foglalkozásokon. A bérlet előre bejelentkezett
csoportok múzeumpedagógiai látogatására érvényes.
 „Ötször a múzeumban” iskolabérlet
A „Ötször a múzeumban” bérletet 2 500 Ft-ért iskolák vásárolhatják meg, 5 alkalomra
szól, és 25 %-os kedvezményt ad 5 iskolai csoport részére múzeumpedagógiai
programjainkból.
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A bérletet megvásárló iskola 5 csoportja (osztálya) egy tanévben 25 %-os kedvezménnyel,
300 Ft-ért (fő/alkalom) vehet részt a Laczkó Dezső Múzeum veszprémi kiállítóhelyein
megtartott múzeumpedagógiai foglalkozásokon. A bérlet előre bejelentkezett csoportok
múzeumpedagógiai látogatására érvényes.
 Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok
bemutatása.
A 2017-os év kiemelt múzeumpedagógiai feladatai:
 sikeresen tovább működtetni a kéthetente zajló Ifjú Muzeológus Köre szakkört,
amelyet 2015-ben indítottunk
 2017 szeptemberétől új tagok bevonása az Ifjú Muzeológus Köre szakkörbe
 a múzeumpedagógiai foglalkozásokat bővíteni a történeti gyűjteményre alapozva
 1 db vetélkedő aktuális időszaki kiállításhoz
 1 db nyári múzeumi tábor 2017. év júliusában a Bakonyi Házban
 Őszi szüneti múzeumpedagógiai foglalkozások a Laczkó Dezső Múzeumban
 Bővíteni a bérletrendszerben részt vevő iskolák, osztályok számát
 Szoros együttműködés a KLIK-kel
 A múzeum utazó múzeumpedagógiai kínálatának bővítése
 Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok
bemutatása.
Az állandó kiállításainkhoz 12 db múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódik. Feladat ennek
bővítése a Várbörtön kiállítóhelyen, valamint új foglalkozások kidolgozása a Laczkó Dezső
Múzeum állandó kiállításához kapcsolódóan is.
A Bakonyi Ház 2016-ban megvalósult új állandó kiállításához további múzeumpedagógiai
programok kidolgozása:
- népi játékok a ház körül
- megújuló néprajzi tábor 2017 júliusában
Időszaki kiállítások
 Valamennyi nagytermes időszaki kiállításunkhoz készült eddig is, és készül idén is
élményalapú múzeumpedagógiai foglalkozás.
 2017-ban 1 db vetélkedőt tervezünk egy aktuális időszaki kiállításhoz (Arany 200).
 Jelmeztervező pályázat megszervezése a Victor Vasarely 110/20 című kiállításhoz.
 Ingyenes iskolabérlet megvalósítása az Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
évszázadaiból és a Vasarely 110-20 című kiállításokhoz a KLIK Veszprémi
tankerületével s Veszprémi Szakképző Központtal és a veszprémi egyházi fenntartású
iskolákkal együttműködve.
 A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása,




múzeumpedagógiai hírlevél minden eseményről a veszprémi iskoláknak
múzeumpedagógiai hírlevél minden eseményről a veszprémi óvodáknak
múzeumpedagógiai hírlevél minden eseményről a Veszprém megyei iskoláknak
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minden program megjelentetése a múzeum honlapján
minden program megjelentetése a múzeum facebook oldalán
iskolák bevonása a múzeumi rendezvényekbe
Tanárok Éjszakája megtartása
A veszprémi tankerületi iskolaigazgatók személyes tájékoztatása
Plakát, szórólapok az iskolákban
múzeumpedagógiai programjaink megjelentetése a
o museum.hu oldalon
o museum a’la carte oldalon
o egyéb információs felületeken

 Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés tervadatai.
 Az LDM múzeumpedagógiai szolgáltatásait igénybe vevő iskolák száma:
 2016 tény: 38 db
 2017 terv: 39 db
 Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása
A hozzánk érkező közösségi szolgálatot teljesítő diákok megismerkedhetnek a múzeummal,
mint kulturális intézménnyel, betekinthetnek a háttérmunkákba és folyamatokba. A múzeumot
választó diákok a közösségi szolgálat keretei között a D kategóriába tartozó kulturális és
közösségi terülten dolgozhatnak. Aktívan részt vehetnek a közönségkapcsolatok és marketing
osztály, valamint a kiállításrendező csoport munkájában.
A program elindulása óta, az elmúlt 3 évben a múzeumban végezhető közösségi szolgálatos
tevékenység szervezése kiemelkedően meghatározó helyet foglalt el a Közönségkapcsolatok
és marketing osztály tevékenységei között. A fiatal korosztály bevonása a célunk, ám
nemcsak a programokon való részvételbe, hanem a programok lebonyolításában,
szervezésében is számítunk az ötleteikre, segítségükre. Mindaddig amíg passzív látogatói
csupán a kulturális intézményünknek nem tudjuk kialakítani a ,,mi múzeumunk” érzést.
2017-ben, egy új intézmény tervezett bevonásával összesen 7 intézmény diákjai tölthetik
nálunk közösségi szolgálatos idejüket. A nálunk megfordult diákok lelkesen, lelkiismeretesen
kapcsolódhatnak be a múzeum mindennapjaiba, kiemelt rendezvényeinkhez számos
alkalommal nemcsak jelenlétükkel, de ötleteikkel is hozzájárulnak. Célunk továbbá a
közösségi szolgálatba más osztályainkat is bevonni, ezzel bővíteni a munkavégzési
palettánkat. Az újabb intézményekkel való szerződéskötéstől nem zárkózik el az intézmény,
azonban az ennél nagyobb számú diák fogadása és koordinálása személyi feltételek hiányában
már nehézségeket okozna. Így összesen a 7 intézményből a 2017-es évben is körülbelül 50 főt
kívánunk foglalkoztatni, összesen 30 órában. A szerződéseket az év első harmadában
tervezzük megújítani.
A program elindulása óta a mennyiségi szemlélet helyébe a minőségi feladatkiosztás és az
adott diákkal való hosszú távú együttműködés vált meghatározóvá. Elmondhatjuk, hogy több
diákunk a kötelező órákon túl is visszajáró segítőnk, illetve személyes baráti körét is
beinvitálta a múzeum látogatónak sorába.
Együttműködő iskoláink 2016-ban:
- Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- Padányi Katolikus Iskola, Veszprém
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Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolája, Veszprém
Veszprémi
Szakképzési
Centrum
Táncsics
Mihály
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Veszprém
- Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
Balatonfűzfő
- Vetési Albert Gimnázium, Veszprém
Új intézmény:
•
Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola
-

Iskolai közösségi szolgálat keretében a múzeum kínálata a 2016/2017-es tanévben:
•
Szórólapozás Veszprém frekventált helyein, turisztikai központjaiban.
•
A múzeum partnereihez való marketinganyagok eljuttatása.
•
Rendezvényeken való közreműködés (Múzeumok éjszakája, előadások,
kiállításmegnyitók, Augusztus 20.)
•
Teremőri feladatok az intézmény telephelyein (Bakonyi Ház, Laczkó Dezső Múzeum,
Hősök Kapuja Látogatóközpont.)
•
Marketingtevékenység segítése, a közönségkapcsolatok és marketing osztály
munkatársainak segítése.
Iskolai közösségi szolgálat keretében a múzeum kínálata a 2017/2018-as tanévben:
Az őszi félévben
•
Szórólapozás Veszprém frekventált helyein, turisztikai központjaiban.
•
A múzeum partnereihez való marketinganyagok eljuttatása.
•
Marketingtevékenység segítése, a közönségkapcsolatok és marketing osztály
munkatársainak segítése.
Az iskolákkal és a kijelölt mentorokkal jó kapcsolatot ápol, a sikeres együttműködés
keretében a hozzánk érkező diákok száma emelkedik, és a nálunk töltött óraszámaik is
meghatározó mértékűek.
A gyűjteményre és a kiállításokra
alapozott
múzeumpedagógiai
foglalkozások és a foglalkozások
résztvevőinek száma (db/fő)

2016. tény

2017. terv

123/2 720

115/2 500

A honlapon elérhető múzeumpedagógiai
foglalkozások száma (kiemelten
25
a kerettantervhez
illeszkedő
foglalkozásokra) (db)
A
tárgyévben
kiadott
múzeumpedagógiai kiadványok száma,
2/4 500/400
példányszáma
és
a hasznosított
példányok száma (db | db | db)
Iskolai
tehetséggondozást
segítő
programok
és
a programok
4/295
résztvevőinek száma (db | fő)
A korai iskolaelhagyás csökkentését
1/10
segítő programok és a programok
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25

2/800/500

4/300
8/80

résztvevőinek száma (db | fő)
Iskolai közösségi szolgálat kapcsán
köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma a tárgyévben,
6 intézmény
valamint összesen (db | db), illetve
54 diák
az iskolai
közösségi
szolgálaton
374 óra
résztvevő
diákok
és
az általuk
a múzeumban eltöltött órák száma
(fő | óra)
2016. tény
362 ezer Ft

Múzeumpedagógiai programok bevétele

3.

7 intézmény
50 diák
300 óra

2017. terv
280 ezer Ft

Oktatási tevékenység:

Felsőoktatási
intézményekkel
tervezett
együttműködés,
különös
tekintettel
tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben
Felsőoktatási
tevékenységben
oktatóként
résztvevő
munkatársak
száma (fő)
Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő
munkatársak száma (fő)
A múzeum által akkreditált képzések és
a képzések
résztvevőinek
száma
(db | fő)
4.

2016. tény

2017. terv

0

0

0

0

0

0

Hozzáférés:

a) Kutatószolgálat tevékenységének tervezése
Feladat
A múzeum kutatási
szabályzatában leírtak
szerint, előre
egyeztetett időpontban

Felelős
Határidő
Az adott
2017. 12. 30.
szakterületért
felelős
muzeológus, az
érintett
gyűjteménykezelő
bevonásával

b) Múzeumi könyvtár tevékenységének tervezése
Feladat
Múzeumnak átadott
hagyatékok, ajándékok

Felelős
Liszi Erzsébet
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Határidő
2017.12.30.

a

tisztítás, fertőtlenítés
utáni leltározása
Cserekapcsolatok
kiszélesítése
Lehetőség szerint
könyv és periodikák
vásárlása

Liszi Erzsébet

2017.12.30.

Liszi Erzsébet

2017.12.30.

Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók
és a kutatási alkalmak száma (fő | db)
Múzeumi könyvtár használóinak száma
és a múzeumi könyvtárlátogatások
száma (fő | db)
Honlap-látogatások száma
5.

2016. tény
114/120

2017. terv
110/115

50/93

40/82

59 777

60.000

Módszertani szolgáltatások:

Szaktanácsadások száma
(műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási,
valamint múzeumpedagógiai és
közönségkapcsolati tevékenység
körében)

Módszertani műhelygyakorlatok
száma (műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási, valamint
múzeumpedagógiai és
közönségkapcsolati tevékenység
körében)

2016. tény
Közönségkapcsolat
és múz.pedagógia:
5 darab

2017. terv
Közönségkapcsolat
és múz.pedagógia:
6 darab

Műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási:
7 darab

Műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási:
12 darab

Összesen:12 darab
Közönségkapcsolat
és múz.pedagógia:
2 alkalom

Összesen:18 darab
Közönségkapcsolat
és múz.pedagógia:
2 alkalom

Műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási:
24 alkalom

Műtárgyvédelmi és
állományvédelmi,
gyűjteménykezelési,
digitalizálási:
30 alkalom

Összesen: 26
alkalom

Összesen: 32
alkalom

a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely tervezése
Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a 2017-ra tervezett
módszertani műhelygyakorlatokat és műhelyeket.
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MÓDSZERTANI MŰHELYGYAKORLAT/MÓDSZERTANI MŰHELY
Időpont

Helyszín, intézmény

Téma

1

2017. május

Laczkó Dezső
Múzeum

2

2017.
szeptember

Laczkó Dezső
Múzeum

3

Állományvédel Állományvédelmi
mi
bejárások bejárások helyszínei
időpontja

Újítások a
múzeumpedagógiai
programban
Utazó múzeum
programunk
bemutatása
Megfelelő
raktározási és
műtárgykörnyezet
kialakítása a
kiállítóhelyeken,
múzeumokban

Szervező, működtető
neve, beosztása
Király András
Király András

Farkas Attila
állományvédelmi
felelős
Cziráki Veronika
Műtárgyvédelmi
osztályvezető

b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásának tervezése
Kérjük, szíveskedjenek felsorolni az alábbi táblázat felhasználásával a múzeum felsőfokú
végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves továbbképzését elvégzett
állományvédelmi felelőse 2017-ra tervezett helyszíni bejárásait.
BEJÁRÁSOK
Alkalm Időpont
ak
30
2017. évre
elosztva

II.

Helyszín, intézmény
A megye területén
lévő
kiállítóhelyek,
tájházak és
gyűjtemények

Téma

A feladatot elvégző
neve, beosztása
Helyszíni
Farkas Attila
bejárás,
állományvédelmi
állapotfelmé felelős
rés
Cziráki Veronika
Műtárgyvédelmi
osztályvezető

Megállapítások
A
műtárgyállomán
yra, a kiállítási,
tárolási
körülményekre
vonatkozó
tanácsadás

Kiállítási tevékenység
Állandó
kiállítások
száma
látogatószáma
- (db | fő)
Időszaki
kiállítások
száma
látogatószáma
- saját épületben (db | fő)
- más intézményben ( db|fő)

és

2016. tény
4/ 27 185

2017. terv
4/24.000

és
9/5.428
6/6 300
4/533 8egy 3/1.600
esetben n.a.)
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külföldön megrendezett (db | fő)

1/615

Vándorkiállítások
száma
és
látogatószáma
- hazai (db | fő)
- külföldön megrendezett (db | fő)

2/700

1/500

1/1166
8/ 11.004

0/0
4/3700

0

0

2/ n.a.

3/n.a.

-

Befogadott kiállítások száma és
látogatószáma (db | fő)
A
nemzetiségek
anyaországában
megrendezett kiállítások száma és
látogatószáma (db | fő)
Virtuális
kiállítások
száma
és
látogatószáma (db | fő)
A hozzáférhető műtárgyállomány mutatói:
- teljes műtárgyállomány száma (db)
- kiállításban,
látványtárban,
tanulmányi raktárban bemutatott
tárgyak száma (db)

- 778 524 db
- kb. 800 db új;
összesen:
kb. 40 800 db
-

- 778 524 db
- kb. 500 db új
(időszaki
kiállításokban)
kb. 40 800 db
(állandó
kiállításokban)
Együtt:
kb.
- interneten hozzáférhető tárgyak
41.300 db
száma (db)
893
darab, - 150 db - új
összesen 37 147 virtuális
db
kiállítás;
összesen:
- a teljes műtárgyállomány és a
37.297 db
fentiek értelmében hozzáférhető
műtárgyállomány aránya (%)
5%
- 5%
A
tárgyévben
megjelent
0/0/0
1/500/300
tárgykatalógusok és kiállítási vezetők
száma (magyar és idegen nyelven),
példányszáma és a hasznosított
példányok száma (db | db | db)
Múzeumpedagógiai
foglalkozással
12
10
kiegészített kiállítások száma

a) Az intézmény 2017. évi kiállítási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény
küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához.
Az intézmény Küldetésnyilatkozatában megfogalmazottak szerint a múzeumi szervezet
működésének elsődleges célja, hogy tudásközpont és élményszerző közösségi tér legyen.
Ennek értelmében a múzeum kiállítási stratégiájának ezt a célt kell szolgálnia. Középpontjába
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a saját gyűjteményeit kell állítania, ugyanakkor a vándor és cserekiállítások lehetőséget adnak
arra is, hogy olyan kiállításokat, gyűjteményeket mutassunk be Veszprém város és a megye
nagyközönségének, amelyek egyébként számunkra talán elérhetetlenek lennének. Saját
gyűjteményünk eddig kevésbé ismert, de annál érdekesebb tárgyainak bemutatására jó példa a
2016-ban nyílt és 2017 áprilisáig megtekinthető Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
évszázadaiból című kollázs kiállításunk.
Ezek mellett a társintézményekkel való kapcsolatok, együttműködések kialakítására is
lehetőség nyílik. Ennek volt kiváló példája a 2015. évben megnyitott, Rippl- Rónai József
művekből összeállított kiállítás, illetve a cserébe Kaposváron megnyitott Egry József kiállítás.
Hasonló céllal 2016-ban Victor Vasarely munkái érkeztek a Laczkó Dezső Múzeumba a Pécsi
Janus Pannonius Múzeumból. Ezen kiállítások 2017 tavaszáig látogathatóak.
Állandó kiállítások:
1. A Laczkó Dezső Múzeumban látogatható állandó kiállítás napjainkra már elvesztette
varázsát, illetve új tematika bemutatása került előtérbe. A 2006-ban megnyitott
kiállítás akkor újszerű témája, installációja napjainkra már megújításra érett. A
múzeum felé irányuló elvárásoknak is eleget téve a város és a vár történetét bemutató
új állandó kiállítás elkészítését tervezzük. Ennek összeállítása kiemelt feladatunk lesz
2017-ben.
2. E mellett a 2017-ben tervezett energetikai felújítás eredményeképpen létrejövő új
kiállítóterekben lehetőségünk nyílik majd korszerű, még érdekesebb, látványosabb
kiállítások létrehozására, elsősorban a saját gyűjteményeink anyagainak
bemutatásával. Ezek mellett a csere-, vándorkiállítások fogadását is tervezzük. Az év
során a hosszú távú kiállítási koncepciókat, terveket fogjuk áttekinteni, ha kell,
aktualizálni.
3. Megújult és teljesen új állandó kiállítás készült a Kubinyi Ágoston (ALFA)
pályázatból a Bakonyi Házban. A már eddig elkészült elemekkel együtt az „Időtlen
idők” című különleges állandó kiállítás, a házban levő kiállításokat kiegészítő
interaktív fejlesztések a 2016. évben fejeződnek be. A 2017-es évben az új kiállítás és
etnobotanikai kert hasznosítása kerül előtérbe.
4. A 2015. évben megnyitott Várbörtön állandó kiállítást „Élet a mínusz harmadikon,
Várbörtön a 21. században, 2015-ben”56 a bitófák árnyékában, 2016-ban Büszke Nők
Veszprémben címmel bővítettük. 2017-ben nem tervezzük bővíteni a kiállítást. Az idei
évben a kiállítóhelyhez kiállítás vezető és múzeumpedagógiai oktatófüzet készül, mely
a komplexebb múzeumlátogatási élményt szolgálja.
Időszaki kiállítások
1. A saját gyűjteményünk bemutatásának folytatása gyanánt tervezzük a „Pompák,
cicomák” munkacímű kiállítás megvalósítását, ennek terve, előkészületi munkái már
elkezdődtek. Itt szintén a múzeumunk raktáraiban őrzött szépségápolási tárgyak,
enteriőrök bemutatása a cél napjaink szépségiparával összhangban. A kiállítás
megvalósulása 2017 év vége-illetve 2018.
2. A többi, nagy termes időszaki kiállítás a korábbi években már „lefoglalt”
vándorkiállítások. Ezek közé tartozik a „Kisherceg” című kiállítás melyet, a Móra
Ferenc Múzeumtól kölcsönözünk. A könyv sikeresen került adaptálásra kiállítási
formában, mely minden korosztály számára mély lelki tartalmakat hordoz. Számos
populáris és tudományos programötlet megvalósításának ad aktualitást.
3. ’56 Könnycsepp − Női sorsok címmel a Hadtörténeti Múzeum kiállításának anyaga is
bemutatásra kerül. Ezzel a kiállítással folytatjuk az 56-os forradalom emlékének
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ápolását, melynek első állomása a Büszke Nők Veszprémben című Várbörtönbeli
kiállítási egység tekinthető. A vándorkiállítást 2017-március 8-án a Nemzetközi
Nőnap alkalmából nyílik meg, ezzel is tisztelegve a bátor nők előtt.
4. Az időszaki kiállításaink sorából külön is érdemes megemlíteni a Szent László király
életét bemutató kiállítást. Aktualitását az adja, hogy, 940 éve koronázták királlyá, és
825 éve avatták szentté a lovag királyt. E kiállítással és több rendezvénnyel
csatlakozunk az országosan kiemelt programhoz.
Az időszaki kiállításokon elsősorban a helyi igények alapján a helyi témák, évfordulók, jeles
események kerülnek előtérbe. 3 intézmény együttműködésével megrendezésre kerül az Arany
200 című kiállítás. A megvalósításában a Laczkó Dezső Múzeum, Veszprémi Petőfi Színház
és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár dolgozik együtt, ezzel is tisztelegve Arany János
munkássága előtt. A tárlaton Udvardi Erzsébet munkái kerülnek bemutatásra. A kiállításhoz
egy nagyszabású több fordulós vetélkedő is megvalósításra kerül a megye iskoláinak
bevonásával.
Nemzetközi kapcsolataink révén Komárnóból érkezik Veszprémbe az Avarok kultúráját
bemutató kiállítást, valamint a „Törékeny csodák” című felvidéki festett tojásokat bemutató
tárlatot nyitjuk meg.
Kamaratermi kiállításainkon kisebb terjedelmű, de annál érdekesebb témákat kívánunk
bemutatni, így például Verancsics Faustus Veszprém DA VINCIJÉNEK is nevezett tudós
munkásságát. Veszprém megye értékeinek bemutatására jó példa a Bakonybéli régészeti
feltárásából származó kincsek bemutatása a 2017-es év Múzeumok Éjszkáján.
Ahogy az az időszaki és kamara kiállítások felsorolásából is kitűnik, a fent már leírtak mellett
több érdekes kiállítással várjuk 2017-ben a látogatóinkat. Mellettük különleges, esetenként
nagyobb célközönség számára, de a hazai és a külföldi turisták, látogatók számára is vonzó,
változatos tematikájú kiállításokat tervezünk, amelyek remény szerint hasznos, szórakoztató
kikapcsolódásra is alkalmasak lesznek.
b) Kiállítások:
Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
Szellem… a tárgyban, … a helyben,
… a képben (Látványkönyvtár és
Tudástár, RAK-TÁR-LAT)
Református paraszti és kisnemesi
lakáskultúra a Bakonyban és a
Balaton-felvidéken. Etnobotanikai
oktatókert. Időtlen idők. Bakonyi
Ház.
Emlékező terek – a helyek
emlékezete,
Hősök
kapuja,
Tűztorony története
Élet a mínusz harmadikon – ’56 után
a bitófák árnyékában, Büszke nők
Veszprémben
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2016. tény
3 520

2017. terv
2 700

2 875

3 000

16 582

15.300

4 208

3.000

Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
2016. tény
Étel/Élet – Ízek és terek a 655
gasztronómia évszázadaiból
Victor Vasarely 110-20
636

2017. terv
1400 fő
1200 fő

Felelős
Csirke
Orsolya
Sipos
Anna

Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
Szent László király
Veszeli Lajos festőművész tárlata
Medgyaszay 140. A vasbeton
építőművésze
Régészeti leletek Bakonybélből

2017. terv
2000 fő
500 fő
400 fő

Felelős
Fogl Krisztián
Sipos Anna
Sipos Anna

800 fő

Nagy Szabolcs
Balázs

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott
látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe
’56 könnycsepp – Női sorsok

2016. tény
n.a.

Felelős
Barta Tamás

2017. terv
500 fő

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok
keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen):
Kiállítás címe
A fény festője Egry József
gyűjteményes kiállítása
Étel/Élet Ízek és terek a
gasztronómia évszázadaiból
Étel/Élet Ízek és terek a
gasztronómia évszázadaiból

Helyszín
Pécs (JPM)

2016. tény
112 fő

2017. terv
200 fő

Felelős
Sipos Anna

Zirc

n.a.

600 fő

Pápa

n.a.

800 fő

Csirke
Orsolya
Csirke
Orsolya

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal
Kiállítás címe
Kockanapok - legokiállítás

2016. tény
n.a.

2017. terv
800 fő

Kisherceg

n.a.

1500 fő

Avar kiállítás

n.a.

800 fő

Festett törékeny csodák a n.a.
Felvidékről

600 fő
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Felelős
Benkő
Gabriella
Pilipkó
Erzsébet
Perémi
Ágota
Pilipkó
Erzsébet

c) Látogatottság:
Laczkó Dezső Múzeum, összes kiállítóhely

Mutatók

2016. tény

Összes látogatószám
(kiállítások,
foglalkozások,
rendezvények)
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

50 499

2017.
terv
45.000

12 491

10.000

17 373

15.000

20 635
16 263
15%

20.000
16.000
14%

Mutatók

2016. tény

Összes látogatószám
(kiállítások,
foglalkozások,
rendezvények)
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

26 834

2017.
terv
24.3000

3 349

3300

7 950

7 100

15 535
9 699
10%

13 900
9 000
10%

Laczkó Dezső Múzeum + Tanulmányi raktár
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Bakonyi Ház
Mutatók

2016. tény

Összes látogatószám
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

2 875
354

2017.
terv
3 000
360

855

900

1 666
594
10%

1 740
600
10%

Hősök Kapuja Látogatóközpont (Hősök Kapuja és Tűztorony)
Mutatók

2016. tény

Összes látogatószám
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

16 582
7 316

2017.
terv
15 300
6 570

6 676

6.230

2 590
4 630
35%

2 500
4 500
20%

Mutatók

2016. tény

Összes látogatószám
ebből: teljes árat fizető
látogató
kedvezményes
árat fizető
ingyenes
ebből diák látogatók
ebből külföldi látogatók
(becsült százalék)

4 208
1 472

2017.
terv
3000
500

1 892

1500

844
1 340
5%

1000
1000
5%

Várbörtön
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Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján
nyilvántartani.
d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a
muzeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban.
Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban:
EGT-állampolgár), amennyiben:
a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai
szervezet tagja,
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár
minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján,
amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj
fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.
(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken,
állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul
látogathatók.
Ingyenes látogathatóság
•2017. január 29. vasárnap
•2017. február 25. szombat
•2017. március 18. szombat
•2017. április 23. vasárnap
•2017. május 13. szombat
•2017. június 17. szombat
•2017. július 30. vasárnap
•2017. augusztus 19. szombat
•2017. szeptember 16. szombat
•2017. október 1. vasárnap
•2017. november 26. vasárnap
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•2017. december 17. vasárnap
e) Nyitva tartás: ….. nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői)
Nyitva tartás: 306 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői)
Ünnepek: március 15., május 1., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., karácsony
A látogatószámot befolyásolja a nyitva tartási napok száma, megválasztását a látogatók
szabadidejéhez alkalmazkodva kell megtenni. Éppen ezért március 15-re és augusztus 20-ra
nagyrendezvénnyel készül a múzeum.
A Karácsonyi nyitva tartást a következőképpen tervezzük:
2017. december 22-26-ig a Múzeum zárva tart. 2017. december 27-30-ig nyitva. 2017.
december 31. zárva.
f) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új
kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök
Múzeumunk elsődleges feladata a kulturális örökség közvetítése. Ez nem jelenti azt, hogy a
múzeum kutató, gyűjtő és megőrző tevékenysége a második helyre szorul, csupán azt
kívánjuk ezzel jelezni, hogy a fent említett funkcióknak és feladatoknak a közvetítést, a
bemutatást kell szolgálniuk. Emberarcú múzeumban élő, „működő” kiállításokat,
rendezvényeket, eseményeket kell megvalósítani, ahol a múzeum élményforrás,
kikapcsolódásra, ismeretszerzésre alkalmas hely, ahol megvalósul az iskolán kívüli és az
élethosszig tartó tanulás minden korosztály számára.
Új kezdeményezések
 2-3 db múzeumi flash mob megvalósítása nagyrendezvényekhez, időszaki
kiállításokhoz kötve.
 Kitelepülések, utca-tárlatok megvalósítása.
 A múzeum március 15-i nagyrendezvény programjának újratervezése, megújítása,
megvalósítása.
 A múzeum Múzeumok Éjszakája rendezvényének megújítása.
 Virtuális kiállítások létrehozása az LDM honlapján.
 Virtuális felületeink egységesítése, javítása, tartalmainak aktualizálása.
 Facebook kampány lefolytatása
 A Bakonyi Ház hasznosítási tervének elkészítése
 Osztálykirándulás programcsomag megújítása, szélesebb körben való terjesztése.
 A múzeum honlapjának és facebook oldalának maximális kihasználása: aktuális
információk, hírek, interaktív kiállítás.
 Múzeumegylet megújítása
g) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája
Célok:
 Minőségi, közérdeklődésre számot tartó kiállítások létrehozása
 A városi rendezvényekhez aktívan kapcsolódni
 Családbarát rendezvények
 Erősíteni a múzeumpedagógiát
 Kommunikáció erősítése – interaktivitás és digitális média-jelenlét erősítése
 Együttműködések továbbvitele, kibővítése
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Minőségi közérdeklődésre számot tartó kiállítások létrehozása
 Victor Vasarely kiállítás
 Kisherceg kiállítás
 Szent László kiállítás
 Arany 200 kiállítás
 Veszeli Lajos 70
 Ábel Tamás üvegművész alkotásának bemutatása
 Medgyaszay 140 - A vasbeton építőművésze kiállítás
Részvétel a városi programokban
 Magyar kultúra napja
 Házasság Hete
 Március 15. a múzeumban
 Turisztikai évadnyitó rendezvény
 Költészet napja
 Gizella napok
 Emlékhelyek Napja május 14-16.
 Augusztus 20. a múzeumban
 Szent Mihály napi ünnep a múzeumban
Családbarát rendezvények
 Március 15. a múzeumban
 Honvédelem Napja
 Múzeumok Éjszakája
 Augusztus 20. a múzeumban
 Húsvéti készülődés 2017.04.09.
A múzeumpedagógiai tevékenység erősítése
 lsd. fentebb, a múzeumpedagógiai tervnél
Kommunikáció erősítése
 Lásd Az intézmény 2017. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatásánál
Együttműködések:
 A Bakony-Balaton múzeumi bérlet kapcsán szoros a két intézmény közötti
együttműködés. Emellett a TDM térítésmentesen teríti szóróanyagainkat a régióban.
 Agóra Városi Művelődési Központ, Veszprém
 Csalán Egyesület
 Dohnányi Zeneiskola
 Együttműködés a Bakony-Balaton Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel
 Együttműködés a Veszprémi Tourinform
 Együttműködés: Művészetek Háza, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény,
Szaléziánum – Kiállítások létrehozása, városi rendezvények kapcsán
 Hungária Étterem
 ICO ZRT.
 Íródeák Kávézó
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Kabóca Bábszínház
Képzelet Művészellátó
Kis-Bakony Táncegyüttes, Veszprém
Közösségi szolgálat az iskolákkal – 7 iskola
Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub
Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3.
Toborzó és Érdekvédelmi Központja
Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma
Máltai Szeretetszolgálat
Médiatámogatók: Napló, VeszprémTV, Méz Rádió, vehir.hu, Veszprémi 7Nap,
Regina Televízió
MH Bakony Honvédelmi Központ
MH Légierő Zenekar Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar
Molnár Fotó Veszprém
Pannon Egyetem Kultúraszervező csoport, plakátok kihelyezése, kölcsönös hírlevél
küldés
Pannon Egyetem turizmus tanszék, múzeumlátogatás, plakátolás, szórólapozás, közös
programok
Részvétel a MOKK Múzeumok Mindenkinek Program koordinátori hálózatában
Szoros együttműködés a Művészetek Házával – Múzeumok Éjszakája
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete
VEMAFI
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
Veszprém Turisztikai Egyesület és tagok (50 intézmény, kulturális, szállásadó,
vendéglátó)
Veszprémi Cserháti Kulturális Társas Kör, Veszprém
Veszprémi Egyetemi Kollégiumért Alapítvány
Veszprémi Egyetemi Színpad múzeum mint rendezvény helyszín, együttműködés a
múzeumi rendezvények kapcsán
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület VENŐKE
Veszprémi Petőfi Színház
Veszprémi Programiroda, együttműködés a városi rendezvények kapcsán, citylight
kihelyezési
lehetőség,
városi
szórólapokban
való
megjelenés
Veszpremiprogramiroda.hu
Veszprémi Törvényszék
Veszprémi Ügyészség
veszpreminfo.hu
Veszpremiprogramiroda.hu

Célközönség meghatározása
I. célcsoport
Veszprémi lakosok, akik érdeklődnek a múzeum, városuk történelme, a művészetek iránt.
II. célcsoport
Vendégek, turisták
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III. célcsoport
Oktatási és nevelési intézmények diákjai, nevelői; oktatói és tanulói közösségek.
IV. célcsoport
Családok: helyi lakosok és turisták
V. célcsoport
Különleges értékélményre várók
A Laczkó Dezső Múzeumhoz kapcsolódó különleges nagyrendezvények látogatói – helyi
lakosok, és távolabbról érkezők.
VI. célcsoport
Internethasználók, a múzeumi gyűjtemény iránt érdeklődők, a gyűjtemény egyes darabjait az
interneten kereső laikusok és kutatók.
VII.
Múzeumba nem járók csoportja: helyi lakosok és turisták
VIII. Média
Nyomtatott helyi és országos sajtó, helyi és országos tv-k, rádiók, helyi, regionális és országos
internetes médiumok.
IX. Támogatók
Helyi cégek, országos cégek helyi kirendeltségei, magánszemélyek.
Célcsoportok szerinti kínálatelemzés
I. célcsoport
Veszprémi lakosok, akik érdeklődnek a múzeum, városuk történelme, a művészetek iránt
Muzeológiai kínálat:
 élmény- és értékgazdag kiállítások
 tárlatvezetések
 szakmai és ismeretterjesztő programok: pl. Múzeumi szabadegyetem, Múzeumegylet
előadásai, Múzeumok Őszi Fesztiválja programjai, kötetbemutatók stb.
 múzeumi nagyrendezvények: pl. Március 15. a múzeumban, Múzeumok Éjszakája,
Augusztus 20. a múzeumban
 nyílt napok
 önkéntes munkavégzés felajánlása
II. célcsoport
Vendégek, turisták
Muzeológiai kínálat:
 élmény- és értékgazdag kiállítások
 tárlatvezetések
 tárlatvezetés audiovizuális eszközök segítségével
 idegen nyelvű felvilágosítás biztosítása
 kiállításvezetők az állandó kiállításokhoz idegen nyelven is
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rövid előadások, bemutatók, ismeretterjesztő foglalkozások a kiállításban
rendkívüli nyitva tartás csoportoknak
múzeumi nagyrendezvények: pl. Március 15. a múzeumban, Múzeumok Éjszakája,
Augusztus 20. a múzeumban

III. célcsoport
Oktatási és nevelési intézmények diákjai, nevelői; oktatói és tanulói közösségek.
Muzeológiai kínálat:
 tárlatvezetések
 élmény- és értékgazdag kiállítások
 múzeumpedagógiai órák
 projektnapok
 múzeumi táborok
 ifjúsági múzeumi szakkör
 rendkívüli nyitva tartás csoportoknak
 önkéntes munkavégzés lehetőségének felajánlása
 közösségi szolgálat
 kihelyezett múzeumpedagógia órák
 vetélkedők
 múzeumpedagógiai bérletrendszer
IV. célcsoport
Családok:
Muzeológiai kínálat:
 élmény- és értékgazdag kiállítások
 az egész család számára szórakozást és kikapcsolódást nyújtó nagyrendezvények: pl.
Március 15. a múzeumban, Múzeumok Éjszakája, Augusztus 20. a múzeumban
 kézműves foglalkozások a kisebb rendezvényekhez kapcsolódva
 kisebb volumenű családos rendezvények: múzeumi farsang, tematikus
kézművességgel gazdagított délutáni foglalkozások, múzeumi rajzversenyek,
vetélkedők
 családbarát jegyárak
V. célcsoport
Különleges értékélményre várók
A Laczkó Dezső Múzeumhoz kapcsolódó különleges nagyrendezvények látogatói – helyi
lakosok, és távolabbról érkezők.
Muzeológiai kínálat:
 élmény- és értékgazdag kiállítások
 tárlatvezetések
 tárlatvezetés audiovizuális eszközök segítségével
 nagyrendezvények – Múzeumok Éjszakája, Augusztus 20. a múzeumban, Szent
Mihály-napi búcsú
 flash mobok, kitelepülések
VI. célcsoport
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Internethasználók, a múzeumi gyűjtemény iránt érdeklődők, a gyűjtemény egyes darabjait a
neten kereső laikusok és kutatók.
 a múzeum felhasználóbarát honlapja, amelyen elérhetők szövegek, képek, információk
 a múzeum gyűjteményének interneten elérhető adatbázisa
 virtuális kiállítások
 Facebook
 Instagram
VII.
Múzeumba nem járók csoportja:
 egész délutáni és esti élménygazdag kikapcsolódási lehetőség
 nagyrendezvények – Múzeumok Éjszakája, Augusztus 20. a múzeumban, Szent
Mihály-napi búcsú
 különleges és szenzációs kiállítások
 különleges tárlatvezetések
 ingyenes rendezvények
 múzeumi játékok az interneten
 flash mobok, kitelepülések
 Utazó múzeum
VIII. Média
 a múzeum aktuális eseményeit színesen és közérthetően feldolgozó sajtóközlemények
 interaktív, gazdag információtartalommal bíró sajtótájékoztatók szervezése az aktuális
múzeumi témákról
 szakcikkek írása és megjelentetése: cikkek megírásának biztosítása
IX. Támogatók
 Kedvezményes bérleti rendszer
 Múzeumtámogatói nyílt nap
 Ingyenes belépők
 Megjelenés biztosítása a múzeum kiadványain, plakátjain, meghívóin, honlapján
 Múzeumtámogatói exkluzív tárlatvezetések
A célcsoportok megszólításának stratégiáját, a megvalósítás módjait lásd a mellékelt
táblázatban: célcsoportos kommunikációs terv.
A látogatószám növeléséhez kapcsolódó marketing tevékenység
A marketingkommunikáció célja egyrészt a tájékoztatás, másrészt, hogy a kiállítóhelyek
programjaira felhívja a különböző célcsoportok figyelmét, és bevonzza őket az
intézményekbe. Ezért minden célcsoporttal külön kell foglalkozni, figyelembe véve azt, hogy
a csoportok tagjai hol fordulnak meg, honnan szerzik napi információikat, milyen szabadidőeltöltési szokásokkal rendelkeznek. A célcsoportok mind időbeosztásban, mind érdeklődési
körben, mind pedig életformában eltérnek egymástól. A kommunikációnak ehhez kell
igazodnia, figyelembe véve az egyes csoportok sajátos igényeit. A közösségi média változásai
megkövetelik, hogy a hangsúly az online felületekre tevődjön át, ezért is tapasztalható
csökkenés az írott sajtós megjelenésinkben, és fizetett hirdetésinkben. Helyzetünk szerencsés,
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mert olyan jól működő partnerkapcsolat alakult ki a helyi médiával, hogy számos
rendezvényünket, programunkat, sikereinket szívesen közlik le ingyenesen.
Kommunikáció:
ATL kommunikáció
Sajtókommunikáció
 A kapcsolat a helyi sajtóval jó, rendezvényeinkről beszámolnak, országos
médiumokban is egyre többet jelenünk meg – érdekes, részletes, pontos,
használható információ megosztása
 lehetőség szerint több sajtótájékoztató
 Múzeumi city light plakátok elhelyezése a városban
 Jutasi út – Budapest út aluljáróban található múzeumi plakát folyamatos
frissítése
 Kossuth utca és belváros területén állandó „plakát-jelenlét”
BTL kommunikáció
Public Relations
 Erős közönségkapcsolat
 Saját honlap
o a tervek szerint minimum 10000 oldalletöltés generálása a honlapon
o a múzeumi honlapra cikkek írása kiállításokról, rendezvényekről,
ügyfélbarát szolgáltatások kialakítása, frissítése (pl. múzeumpedagógiai
adatbázis)
 On-line marketing- és pr-háló
o Facebook
o Instagram
 Advertorial cikkek megjelenése a sajtóban
 Szakcikkek megjelenése
Események
 minőségi kiállításmegnyitók megvalósítása
 múzeumi flash mobok Veszprém belvárosában
Egyéb internetes megjelenések erősítése: infoveszprem.hu, programturizmus.hu,
utitarskartya.hu, est.hu, port.hu, napibalaton.hu, veszpremiprogramiroda.hu, balatontipp.hu
Direkt Marketing /DM/
múzeumi hírlevél minden rendezvényünkről, eseményünkről, hírünkről
Adatbázis építés:
Iskolák és fenntartóik, balatoni szállások, hírlevél, Veszprém megyei településújságok, összes
országos és megyei múzeum, Veszprém VIP, Veszprém megye (képviselők, alelnök stb.)
VIP, Veszprémi szállásadók, TDM-tagok, Veszprémi Turisztikai Egyesület, egyesületek,
közreműködőink, szórólap és plakátterjesztési listák
Jegyár pozícionálás:
A kultúra luxuscikknek számít, a költések közül ez az egyik legelső, ahol a családok
nadrágszíja meghúzható. Emellett viszont a múzeumi szolgáltatások köre növekedett, és a
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2016-os múzeumi jegyárak alulpozícionáltak lettek a más veszprémi kiállítóhelyek
jegyáraihoz képest. Éppen ezért a Laczkó Dezső Múzeum 2017-ben az alábbi módon
racionalizálja jegyárait. Egyes időszaki kiállításainkat a korábbi években is emelt jegyárral
kínáltuk a látogatóknak. 2016-ból áthúzódó kiállításunk az Étel/Élet Ízek és terek a
gasztronómia évszázadaiból című kéttermes kiállításunkat ebben az évben is emelt áron
üzemeltetjük. Mivel emellett a Vasarely 110-20 kiállításunk fut, a két kiállítás együttes nyitva
tartására extra kedvezményes családi és kombinált jegyekkel várjuk a látogatókat
kiállítóhelyeinkre.
A kiemelt kiállítás végével visszatérünk a hagyományos jegyárrendszerhez. A Múzeumban
hamarosan megvalósuló fejlesztéseket követően tervezzük a jegyárrendszer újragondolását,
aktualizálását. Ennek várható ideje 2018 tavasza.
Emellett továbbra is számos turisztikai és városi kártya elfogadóhelye a Laczkó Dezső
Múzeum.
2016. 11. 17. – 2017.03.26-ig érvényes jegyáraink
ÉTEL/ÉLET Ízek és terek a gasztronómia évszázadaiból időszaki kiállítás; Bakonyi Ház:
2016.11.03.-2017.04.30.
Felnőtt: 1000 Ft
Diák-nyugdíjas: 500 Ft
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek): 2000 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 700 / 400 Ft
Victor Vasarely 110-20:
2016.11.17.-2017.03.26.
Felnőtt: 600 Ft
Diák-nyugdíjas: 300 Ft
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek): 1200 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 500 / 250 Ft
Kombinált jegy:
ÉTEL/ÉLET Ízek és terek a gasztronómia évszázadaiból időszaki kiállítás; Bakonyi Ház;
Victor Vasarely 110-20; Állandó kiállítás
Felnőtt: 1600 Ft
Diák-nyugdíjas: 800 Ft
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek): 3000 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 1000 / 500 Ft
A feltüntetett jegyárak a fenti időszaki kiállítások időtartamában érvényesek.
Hagyományos jegyáraink:
Laczkó Dezső Múzeum
Az egész ház (Állandó + időszakos kiállítások)
Felnőtt:
1000 Ft
Diák-nyugdíjas:
500 Ft
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek):
2000 Ft

29

Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 700 / 400 Ft
Állandó kiállítás: Szellem a tárgyban…,a helyben…,a képben
Felnőtt:
600 Ft
Diák-nyugdíjas:
300 Ft
Családi (2 felnőtt, max. 4 gyermek):
1200 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 500 / 250 Ft
Egy időszakos kiállítás megtekintése
Felnőtt:
Diák-nyugdíjas:
Családi (2 felnőtt, max. 4 gyermek):
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló):

600 Ft
300 Ft
1200 Ft
500 / 250 Ft

Kombinált jegy (a Bakonyi házra és LDM teljes házra érvényes):
Felnőtt:
1200 Ft
Diák-nyugdíjas:
600 Ft
Családi (2 felnőtt, max. 4 gyermek):
2400 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 800 / 500 Ft
Fotózási engedély
300 Ft/alk.
Videózási engedély
400 Ft/alk.
Tárlatvezetés
Felnőttek részére: 20 főig,
3000 Ft
Kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai óra 400 Ft
Bakonyi Ház állandó kiállítása
Felnőtt:
Diák-nyugdíjas:
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek):
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló):

600 Ft
300 Ft
1200 Ft
500 / 250 Ft

Hősök Kapuja
Felnőtt:
Diák-nyugdíjas:
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek):
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló):

600 Ft
400 Ft
1200 Ft
500/250 Ft

Kombinált jegy a Hősök Kapujára és a Tűztoronyra
Felnőtt:
1000 Ft
Diák-nyugdíjas:
500 Ft
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek):
2000 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 800/400 Ft
Kombinált jegy a Hősök Kapujára, a Tűztoronyra és a Laczkó Dezső Múzeumra, Bakonyi
Házra
Felnőtt:
2200 Ft
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Diák-nyugdíjas:
1100 Ft
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek):
4000 Ft
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló): 2000/1000 Ft
Tűztorony
Felnőtt:
Diák-nyugdíjas:
Családi (2 felnőtt, max 4 gyermek):
Csoport (minimum 10 fő felnőtt / tanuló):

600 Ft
300 Ft
1200 Ft
400/200 Ft

Tanulmányi raktár
Tárlatvezetési díj (10 fő feletti csoportoknak):
Nyugdíjas és diákjegy:
300 Ft / fő / téma
Felnőtt jegy:
600 Ft / fő / téma
Két téma együttes befizetése és időpont lekötése esetén kedvezmény:
Nyugdíjas és diák jegy:
250 Ft / fő / alkalom
(tehát összesen 500 Ft)
Felnőtt jegy:
500 Ft / fő / alkalom
(összesen 1000 Ft)
Várbörtön
Az Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században című kiállítást csoportosan,
szaktárlatvezetéssel lehet látogatni hétfőtől szombatig 9 órától 14 óráig. A csoportok
(minimum 10 fő) indulásának időpontja: 9 óra; 10 óra; 11 óra; 12 óra; 13 óra; 14 óra.
A kiállítást csoportok előre egyeztetett időpontban is látogathatják. Előzetes időpontegyeztetés a +36 30 647 3409-as telefonszámon.
Egyéni érdeklődők az előre bejelentkezett, illetve a meghirdetett turnusokkal látogathatják a
kiállítást.
Jegyárak:
Felnőtt: 1000 forint
Diák, nyugdíjas: 500 forint
Családi: 2000 forint
EGYÉB, a fentiekben nem szereplő FELADATOK a közönségkapcsolati osztályon
 Pályázatfigyelés és pályázati anyagok összeállítása
 TÁMOP-pályázati projekt menedzsment
 Szakmai közreműködés TÁMOP-pályázatban
 Megyei múzeumi koordinátori tevékenység
 Szaktanácsadás
A múzeum turisztikai kiadványokban történő megjelenése
 Útitárs
 Balatoninfo
 Múzeum a' la Carte
 Fidelio (múzéj, mőf. kapcsán)
 Indulhatunk
 Mozaik Múzeumtúra
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h) Az épületen belüli információs eszközök
Az aktuális információkat folyamatosan frissítjük. A látogatók eligazodását tájékoztató
feliratok, plakátok segítik, de meghatározó a közfoglalkoztatott munkatársakból álló
frontszemélyzet munkája is.
A múzeum a Veszprémi Turisztikai Desztináció Menedzsment információs pontja, valamint a
turam.hu túraútvonal-tervező program egyik egysége.
A Bakonyi házban 2016 óta Audio guide rendszer segíti a tájékozódást.
2017-ben feladtunk a belső információs felületek megújítása és modernizálása
i) Múzeumi bolt, büfé, kávézó
A Várkapu bolt a várba érkező vendégek számára veszprémi és múzeumi szuvenírokkal és
értékes kiadványokkal várja az érdeklődőket. Emellett fagylaltot, frissítőt árulunk, amely a
szolgáltatás minőségét emeli. Az ajándékbolt kínálata folyamatosan megújul és
aktualizálódik.
A Laczkó Dezső Múzeum múzeumi boltjának kínálatát 2015-ban bővítettük a lehetőségekhez
mérten: múzeumi és városi arculattal ellátott ajándéktárgyakkal és a műtárgymásolatokkal.
2016-ban agyag műtárgymásolatokkal bővült kínálatunk. Cél: múzeumi és városi arculattal
ellátott ajándéktárgyak értékesítésének bővítése. A 2017-es évben tervezzük egy reklám
célokra és árusításra egyaránt alkalmas naptár elkészítését, továbbá egy plüss teknős
megvalósítást, mely a múzeum gyerekeknek, kisiskolásoknak szóló reklám figurája lesz.
j) Az akadálymentesítés helyzete
Anyagi források hiányában a Laczkó Dezső Múzeumban nincs rá lehetőség. Ugyanakkor az
épület energetikai felújítása kapcsán kialakításra kerül egy akadálymentesített lift, amellyel az
egyes szintek is megközelíthetők. Ezen felül mozgáskorlátozott mosdó létesül a lift
közelében. A Várkapu Információs Központ az akadálymentesítés előírásainak megfelelően
készült, itt tudunk fogadni megváltozott képességű látogatókat.
A Török Ignác utca 5. épület fejlesztése (Tanulmányi Raktár kialakítása) az
akadálymentesítés előírásainak megfelelően történt (kivéve hallássérülteket segítő eszközök):
lift, vezetősávok, mozgáskorlátozott WC.
k) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban
A Laczkó Dezső Múzeumban technikai kialakításra nincs lehetőség. A teremőr
közreműködésével tudjuk őket fogadni.
A Laczkó Dezső Múzeum együttműködési megállapodást kötött a Vakok és Gyengénlátók
Veszprém Megyei Egyesületével, amely során több alkalommal speciális tárlatvezetést
szerveztünk számukra a Tanulmányi raktárban, illetve az egyesület tartott érzékenyítő napot a
múzeumban. 2016-ban SINOSZ programjaiban is közreműködött intézményünk.
Előre láthatóan az épületünk megújításával kényelmesebb körülmények között tudjuk fogadni
fogyatékkal élő látogatóinkat.
III.

Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapodás
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A gyűjteménygyarapodás tervezése szakáganként, a gyarapodás módjának és lehetséges
forrásának megjelölésével
A Régészeti Gyűjtemény vonatkozásában a gyarapodás és ennek arányai nem tervezhetők.
Jelen ismereteink szerint 2017. évben két nagyberuházás, valamint több kisebb beruházás
régészeti feladatai várhatók. Ezek közül az M7 - 710. sz. főút csp. 710. sz. főút bekötésének
építése során várható jelentős mennyiségű, elsősorban római kori, kisebb számban őskori és
avar kori leletanyag. A „Vár és kastély” program keretében megvalósuló sümegi és
nagyvázsonyi feltárások során szintén számítunk leletekre, míg a kisebb volumenű
beruházások közül a Balatonfüred-Zsinagóga ásatás hozhat jelentősebb tárgyi leletanyagot,
valamint jelentősebb mennyiségű, temetkezésekből származó antropológiai anyagot.
Évek óta először Bánd Önkormányzatával közösen pályázatot nyújtunk be a Bánd-Essegvár
további kutatására. Pályázati eredmény függvényében kisebb felületű feltárásra, ugyanakkor
jelentős mennyiségű leletanyagra számítunk. Régészeti anyag gyarapodása várható a kisebb
feltárások, leletmentések, terepbejárások során, míg az igen nagyszámú szakfelügyeleti
feladatellátás eredményekképpen csak ritkán tudjuk gyarapítani a gyűjteményt.
Az egyéb gyűjtemények esetében igyekszünk a közép és hosszú távú terveinknek, céljainknak
megfelelően tervezni a műtárgygyarapodást, figyelembe véve kiállítási stratégiánkat. Ennek
lényeges feltétele a pályázati lehetőségek kiaknázása.
Változatlanul számítunk a megyeszékhely és a megye lakosságára, akik eddig is jelentős
számban adtak múzeumunknak különböző hagyatékokat, kisebb gyűjteményeket,
ajándékokat. Továbbra is fontosnak érezzük a múzeum támogatói körének kiépítését, a
szponzorok felkutatását. Eddig csak kisebb eredményeket értünk el ezen a téren. A Múzeum
Egylet megújítása után újabb lehetőségek kínálkoznak majd.
Feladat
szakág)

(szerzemény, Gyarapodás
módja és
forrása
Történeti gy. (50 db.)
ajándék
Irodalmi gy. (20 db.)
ajándék
Néprajzi gy. (20 db.)
ajándék

Felelős

Határidő

Kákonyi Anna
Dr. Pilipkó Erzsébet
Dr. Pilikó Erzsébet

2017. december
2017. december
2017. december

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése
Feladat
Felelős
Veszprémi Imre szobrászművész Sipos Anna
hagyatéka
Ős-Nagy
István
festőművész Sipos Anna
hagyatéka

Tárgyévi régészeti és őslénytani
feltárások
alapterületének
várható
nagysága (m2)
Az éves gyűjteményfejlesztési tervben
meghatározott
egyéb
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Határidő
2017. június 30.
2017. december 31.

2016. tény
13 635 m2

2017. terv
66.000 m2

24

20

-

gyűjteménygyarapítási alkalmak száma
A régészeti és őslénytani feltárás
nyomán
feldolgozandó
állomány
nagysága
- összesen (db, vagy egyéb jellemző
mutató)
- tárgyévben (db, vagy egyéb
jellemző mutató)
A
feldolgozandó
műtárgyállomány nagysága
- összesen (db)
- tárgyévben (db)

egyéb

- összesen:
109 248 db

- összesen:
120.838 db

- tárgyévben:
11 590 db

- tárgyévben:
kb. 35.000 db

- összesen:
5460 db
- tárgyévben:
115 db

- összesen:
5575 db
- tárgyévben:
kb. 200 db

A tárgyévben régészeti és őslénytani 11 590 db
feltárás nyomán múzeumba került
tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző
mutató)
549 db
történeti
A tárgyévben ajándékozással bekerült
néprajzi
tárgyak száma (db)
anyagok

kb. 35.000 db

200 db
és

38 db könyv
1 db periodika
A tárgyévben adásvétellel
tárgyak száma (db)

bekerült

történetinéprajzi gy: 164
darab

Összesen: 203
db
128 db könyv
116
db
A tárgyévben egyéb, a fentieken kívüli
periodika
gyűjteménygyarapodással
bekerült
tárgyak száma (db)
Összesen: 244
db

10 db könyv
1
db
periodika
történetinéprajzi gy.:
100 db
Összesen:
111 db
20 db könyv
10
db
periodika
Összesen: 30
db

2. Nyilvántartás
a) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös
tekintettel a számítógépes nyilvántartásra
2015. évben a múzeum elindította a MONARI Nyilvántartó program auditálását szinte
minden gyűjteményünkben, amelyhez a restaurátor osztály is csatlakozott. Az 2016. év
második felében megtörténtek az első szakfelügyelői ellenőrzések. A leltározás a nyilvántartó
programba történik, amelyet az év végén kinyomtatunk, hitelesítünk és lezárjuk. Hasonló
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módon történik a gyarapodási, illetve a segédgyűjtemények és a külön nyilvántartások
rögzítése, nyomtatása, év végén történő lezárása. Remény szerint az auditálási folyamat 2017ben befejeződik.
Változatlanul nem találtunk megoldást a Szakkönyvtár nyilvántartására, pontosabban a régi,
elavult Ariadne program kiváltására. Ennek elsősorban anyagi okai vannak, mivel a megyei
könyvtár által felajánlott lehetőséggel nem tudunk élni: nem kivitelezhető az altalunk tervezett
módon a könyvtári nyilvántartási rendszerbe való integrálódás.
A Régészeti Osztály a terepi feladatok ellátása során gyűjtött leletanyagot múzeumba
kerülését követően általában egy éven belül nyilvántartásba veszi, amit többek közt a
nagyberuházásokhoz kötődő jogszabályok is szigorúan előírják. Az idén várható
nagyberuházások anyagának idejében történő tisztítása, konzerválása, restaurálása igen
komoly kihívást fog jelenteni a Műtárgyvédelmi Osztály számára.

Feladat
Várpalota-Inota, Halmok 8.sz. főút
Várpalota déli elkerülő
szakasz anyagának leltározása, kb.
500 db
Régészeti Adattári anyag, kb. 100
db
Várpalota-vár, 100 db
Bakonybél – Szentkút, 200 db
Balatonfüred – Zsinagóga, 100 db
Veszprém, Jutasi u., 211. gödör
anyaga, 1500 db
Numizmatikai anyag
számítógépes adatbevitele, 1000
db
Számítógépes adatbevitel,
2000 db

Felelős
Csirke Orsolya

Határidő
2017. 12. 23.

Barati Piroska

2017. 12. 23.

Nagy Szabolcs

2017. 12. 23.

Regenye Judit

2017. 12. 23.

Kiss Róbert

2017. 12. 23.

Közfoglalkoztatott 2017. 12. 23.
munkatárs

A Történeti-Néprajzi Osztályhoz tartozó mindegyik gyűjteményi anyag leltározása
egységesen a Monari online adatbázisba történik. Az auditálási eljáráshoz kapcsolódó
szakfelügyeleti javaslat alapján 2016. évben az irodalomtörténeti gyűjteményben
összevonásra került a dokumentum és tárgyi anyag. Ezt követően egy leltárkönyvbe kerül a
korábban megkülönböztetett gyűjtemény.
Feladat
Történeti
tárgyak
és
dokumentumok (500 tétel)
Néprajzi gyűjtemény (50 tétel)
Művészettörténeti
gyűjtemény
(150 tétel)
Irodalomtörténeti gyűjtemény (20
tétel)

Felelős
Kákonyi Anna

Határidő
2017. 12. 23.

Pilipkó Erzsébet

2017. 12. 23.
2017. 12. 23.

Sipos Anna
2017. 12. 23.
Pilipkó Erzsébet
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Újkortörténeti tárgyak (300 tétel)
Barta Tamás
Bakonybéli egyházi tárgyak, kb. Fogl Krisztián
80 db

2017. 12. 23.
2017. 12. 23.

b) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag
becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben
előirányzott feladatok
Feladat
Nagyvázsony-Vár
60—as
évek
leletanyaga
Várpalota-Inota,
Halmok, 2015. évi
leletanyaga
Népvándorlás
kori
temetkezések állatcsont
leletei
BalatonudvariFövenyes
temető
anyaga
Bakonygyepes-Halmok
Veszprém-Jutas 8., 9.
épület
Balatonfüzfö-Delta
bronzkori temető
Korábbi
régészeti
feltárások
leletanyagának
leltározása (100)
BalatonudvariFövenyes,
antropológiai anyaga

Felelős
Határidő
Szvath Márton 2017.12.31.
(külső kutató)
Csirke Orsolya

2017. 12. 15.

Kiss Róbert

2017. 12. 15.

S. Perémi Ágota

2017. 12. 15.

Kiss Róbert
Regenye Judit

2017. 12. 15.
2017. 12. 15.

Sebestyén
Noémi
Rainer Pál

2017. 12. 15

Tobishka
Katalin

2017. 12. 15.

2017. 12. 15.

A terepi feladatok függvényében, terveztük egy-egy korábbi anyag leltározását. Öt, korábban
múzeumba került leletanyag feldolgozása elkezdődött, leltározásra előkészítettek. Ezek
elsősorban MA és BA régész szakos hallgatók kutatásához kötődik. Terveink szerint az év
során várható az anyagok beleltározása.
Ugyancsak tervezzük a külső kutatók által végzett feltárások leletanyagának további
leltározását. Ezek mennyisége és határideje a kollégákkal folytatott tárgyalások függvénye.
A korábban gyűjteménybe került leltározatlan leletanyag egy jelentős része a balácai
villagazdaság ásatásaiból származik. Az anyag leltározására, elsősorban az ásató régész
lehetőségei miatt, egyre kevesebb a remény.
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Az évtizedek során felhalmozódott embertani anyag feldolgozása folyamatban van. Doktori
képzés keretében folytatódik a balatonudvari avar és honfoglalás kori embertani anyag
kutatása, hagyományos leltárkönyvbe való leltározása, amelyet 2016-ban előkészítettek.
c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége
és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben előirányzott feladatok
Feladat
Korábbi évtizedekben
felhalmozódott
forrásértékű fényképek
leltározása (100 db)
Adattári rendezés során
feltárt
leltározatlan
dokumentumok
nyilvántartásba vétele
(50 db.)
Történeti tárgyak és
dokumentumok
retrospektív
adatfelvitele (300 db.)
Néprajzi pályamunkák
rendezése
Képzőművészeti
adattár profiltisztítása,
rendezése, leltározása
A grafikai gyűjtemény
rendezése, leltározása

Felelős
Kákonyi Anna

Határidő
2017. május

Fogl Krisztián

2017
szeptember

Barta Tamás

2017 márciusáprilis

Pilipkó Erzsébet

2017
szeptember
2017
szeptember

Sipos Anna

Sipos Anna

2017 június

d) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2017.
évi feladatok
A gyűjteményi rend kialakítása, a raktárrendezéssel kapcsolatos feladatok a 2016. szeptember
1-től elrendelt revíziós munkákkal párhuzamosan valósulnak meg. A régészeti raktárban a
dobozokban őrzött leleteket átcsomagolják, portalanítják, a dobozokat tisztítják. Ugyanakkor
mára a Török Ignác utcai raktár teljes egészében megtelt, a csontvázakat már a raktár előtti
folyóson tároljuk. Igaz, a felsőörsi Raktárbázison még lenne hely, de ez csupán átmeneti
állapot lehet, ugyanis 2005-től kezdődően nem véletlenül költöztettük be Veszprémbe a
gyűjtemények nagy részét. A felsőörsi telephelyen levő három épület közül kettő még
bizonyos határokig alkalmas tárolásra, bár állapotuk évről-évre romlik. Közülük éppen a
harmadik, a régészeti gyűjtemény kint maradt részét őrző épület jutott el az elmúlt évek során
a katasztrófa határára. Az itt levő anyagok átszállítását a szomszédos épületekbe már évek óta
tervezzük, de anyagiak, főképpen emberi segítség hiányában nem tudtuk megoldani.
A raktárgondokat súlyosbítja, hogy a megyei tájházak visszahozott fertőzött, penészes
anyagát is kényszerűségből ki kellett vitetnünk Felsőörsre. A nagyméretű bútorok, használati
eszközök jelentős helyigényűek, a korábban üres helységek lassan újra megtelnek. A
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raktárgondok orvoslására több lehetőség kínálkozik, de ezeket anyagiak hiányában önerőből a
múzeum nem tudja megvalósítani, ugyanakkor sürgős intézkedésre lenne szükség.
A RAK-TÁR_LAT (Látványraktár) rendezett körülmények között mutatja be a
művészettörténeti, a történeti, az iparművészeti és a néprajzi gyűjteményhez tartozó kiemelt
darabokat. Ugyanakkor a történeti és néprajzi tárgyak elhelyezésének zöme nem megoldott.
Ez a raktárunk is lassan 100%-os telitettséget mutat.

Feladat
Iparművészeti
gyűjtemény
raktárrendezése
Történeti gyűjtemény
raktárrendezése

Felelős
Határidő
Kákonyi Anna, 2017
Fogl Krisztián,
december 21.
Kákonyi Anna
Barta Tamás
Fogl Krisztián
Sipos Anna

Képzőművészeti
gyűjtemény
grafikai
anyagának rendezése
Néprajzi gyűjtemény Pilipkó
raktárrendezése
Erzsébet
Török Ignác utcai Ritecz Tímea
régészeti
raktár
folyamatos rendezése,
portalanítás,
átcsomagolás
Felsőörsi
Raktárban Csirke Orsolya
római anyag rendezése

2017
december 21.
2017.
december 21.
2017.
december 21.
folyamatos

2017. 10.23.,
terepi munkák
függvénye

e) Az intézmény revíziós tervének 2017. évi bemutatása és a végrehajtás érdekében
tervezett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját
is
2016. szeptember 1-től igazgatói utasításban rendeltük el a gyűjtemények tételes revízióját. Ez
az Antropológiai és a Szakkönyvtári gyűjteményeket kivéve, amelyek fizikai megközelítése
jelenlegi elhelyezésük miatt megoldhatatlan, a revízió minden gyűjteményt érint. Ennek során
ellenőrizzük a tárgyak leírását, a hagyományos és a digitalizált leltárkönyvi bejegyzéseket,
fotók készülnek a tárgyakról, illetve portalanítás, újracsomagolás, valamint a sérült tárgyak
restaurálása után kerülnek a helyükre.
A kikölcsönzött műtárgyállománnyal kapcsolatos ellenőrzések során revízió alá vonjuk a
kölcsönzések alkalmával kihelyezett anyagokat is. Az elvégzett munkáról egy-egy helyszín
ellenőrzésének befejezése után jegyzőkönyvek készülnek, amelyeket havonként összegeznek
a kollégák. A revízió várható befejezése 2017. december 31., kivéve a Régészeti
Gyűjteményt, amely mennyiségét tekintve igen nagy, illetve a folyamatos feladatellátást a
várható terepi munkák is befolyásolhatják.
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Ugyanakkor a LDM épületének július elején kezdődő rekonstrukciója miatt a tervezett
kiállításokat és a rendezvények nagy részét valószínűleg nem tudjuk megvalósítani. Az így
felszabaduló szakmai kapacitást teljes mértékben a revízióra tudjuk majd fordítani.

Feladat
A Tihanyi Apátságban
kiállított tárgyak revíziója
Nagyvázsonyi
tájház
kiállítási
tárgyainak
revíziója
Bakonybéli
Tájház
kiállítási
tárgyainak
revíziója
Tihanyi tájház kiállítási
tárgyainak revíziója

Felelős
Pilipkó Erzsébet

Határidő
2017. 01. 18-20.

Pilipkó Erzsébet

2017. 01. 26-27.

Pilipkó Erzsébet

2017. 01. 31-02- 12.

Pilipkó Erzsébet

2017. 01. 31-02- 12.

Pálkövei
BajcsiZsilinszky
Emlékház
tárgyainak revíziója
Monostori
Erőd,
Komárom
Szentgáli Tájház kiállítási
tárgyainak revíziója
Kapolcsi kovácsműhely
műtárgyainak revíziója

Kákonyi Anna

2017. 02. 02.

Barta Tamás

2017. 02. 10.

Pilipkó Erzsébet

2017. 01. 31-02- 12.

Pilipkó Erzsébet

2017. 02. 02.

A grafikai
revíziózása

gyűjtemény Sipos Anna

A
numizmatikai
gyűjtemény revíziója
A
történeti
és
iparművészeti
gyűjtemény
teljes
revíziója
Régészeti
gyűjtemény
revíziója

Tárgyévben
gyarapodási

2017. 02. 07-09..

Rainer Pál

2017.12.20.

Kákonyi Anna
Fogl Krisztián

2017.12.20.

Az osztály tagjai, 2 2017.12.20.
csoportban,
váltva
egymást.
Fényképek
feltöltése
közfoglalkoztatott
munkatárs
2016. tény
Régészeti:
1 153 db (7
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2017. terv
Régészeti:
2.000 tétel

naplóba vett
kulturális javak
száma (tétel és
db)

tétel);
TörténetiNéprajzi:
713 db tárgy
és
dokumentum
Összesen:
1866 db;
Régészeti: 1 692
tétel
3 642 darab
(külsős
leltározások nem
voltak)

Tárgyévben
szakleltárkönyvbe
vett kulturális javak
száma (tétel és db)

Tárgyévben
szekrénykataszteri
nyilvántartásba vett
kulturális javak
száma (tétel)

TörténetiNéprajzi:
309 db egyedi
tárgy és 336 db
forrásértékű
dokumentum
Adattár:
121 db

Régészeti:
2000 tétel
Történeti tárgyak és
dokumentumok 500 tétel
Néprajzi gyűjtemény 50 tétel
Művészettörténeti
gyűjtemény 150 tétel
Irodalomtörténeti gyűjtemény
20 tétel
Összesen:
2.720 tétel

Összesen:
4.408 darab
0

Régészet:
kb. 8 000 db,
5 770 tétel
Tárgyévben revízió
alá vont kulturális
javak száma (tétel és
db)

Történeti tárgyak és
dokumentumok 300
tétel
Néprajzi gyűjtemény
20 tétel
Művészettörténeti
gyűjtemény 150 tétel
Irodalomtörténeti
gyűjtemény 20 tétel
Összesen: 2490 tétel

Numizmatika:
10.000 db.
Történeti:160 db
Iparművészeti:
911 db
Néprajzi: 920 db.
Képzőművészeti:
702 db.
Történeti fotótár:
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Régészet:
5 000 db
történeti-néprajzi
gyűjtemény: 6.000 db.
képzőművészeti: 2000 db.
numizmatika: 20.000 db.
adattárak:
4.00 db

31 tétel
Fotónegatív és dia:
9 tétel

Összesen:
37.000 db

Összesen:
20.733 db
A tárgyév végén
feldolgozott
(szakleltárkönyvben,
szekrénykataszteri
nyilvántartásban
szereplő)
- teljes állomány
száma (tétel)
- ebből régészet
(tétel)
a teljes
műtárgyállomány és
a fentiek értelmében
feldolgozott
műtárgyállomány
aránya (%)

- Teljes állomány:
778 524 darab

- Teljes állomány: 781.244
darab

- Régészet:
334 189 db

- Régészet:
336.189 db

- 80%

-

80 %

3. Hozzáférés
a) Az intézmény írott digitalizálási stratégiával:
rendelkezik.

rendelkezik / nem

Az intézmény írott digitalizálási stratégiával külön nem rendelkezik, de az Adatkezelési,
Informatikai, Biztonsági szabályzat a digitalizálással kapcsolatos feladatellátás bizonyos
részeire is kiterjed.
Ugyanakkor az EMMI által kidolgozott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2020)
alapján 2017. év folyamán elkészítjük a hiányzó dokumentumot.
b) Az intézmény 2017. évi digitalizálási tervének szöveges bemutatása,
illeszkedése az intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához
A Laczkó Dezső Múzeum különböző gyűjteményeiben a digitalizálás megfelelő mértékül. Az
auditálásra benyújtott MONARI Nyilvántartó program szinte minden gyűjteményében
működik, kivéve az antropológiai gyűjteményt és a szakkönyvtár nyilvántartását. A program
fejlesztése, karbantartása folyamatos, amelyben a múzeum informatikusa és az informatikai
feladatokkal megbízott szakmuzeológus is részt vesz. A fényképek nyilvántartására a múzeum
saját fejlesztésű programja áll rendelkezésre. (DigiTár).
A régi leltárkönyvek adatait közfoglalkoztatott munkatársak digitalizálják. Egy-egy
gyűjtemény esetében a megbízott szakmuzeológus ellenőrzi a munkájukat. A műtárgyak
(tárgyi anyag, dokumentumok, képeslapok stb.) digitalizálása folyamatos, részben a
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leltározással párhuzamos, a revíziós munkák része, illetve a kölcsönzések, kutatások során
készülnek felvételek, és kerülnek be az adatbázisba. Ezek képezik a virtuális kiállítások
alapját is.
Hosszabb távon a múzeum tervei szerint minden gyűjteményi egység egyöntetűen a digitális
nyilvántartásra fog áttérni.
A
tárgyévben
digitalizált
kulturális javak száma összesen
(tétel/db) és aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)
Összes digitalizált kulturális
javak száma (db) és aránya
a teljes
műtárgyállományhoz
képest (%)
Adatbázisban
kereshető
kulturális javak száma (db) és
aránya
a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)
Az
adatbázis
használóinak
száma, a használatok száma
(fő | alkalom)

2016. tény
36.104 db

2017. terv
15000 db

kb. 4,2 %

kb. 5 %

347.893 db
4,2 %

343.074 db
kb. 5 %

347.893 db
41,3 %

343.074 db
kb. 5 %

69 fő (saját és külső
kutatók egyben);
389.000 alkalom
http://ldm.hu/hu/
Honlapon hozzáférhető tárgyak
kiallitasok/virtualis
száma összesen (db) és aránya - összesen: 37 147
a teljes
műtárgyállományhoz db
képest (%)
-5%
Nemzetközi
adatbázisban
kereshető tárgyak száma (db) és
aránya
a
teljes
műtárgyállományhoz képest (%)

IV.

0

70 fő (saját és külső
kutatók egyben);
400.000 alkalom
http://ldm.hu/hu/
kiallitasok/virtualis
- összesen: 37 297
db
-5%
0

Tudományos kutatás
a) A 2017. évi tudományos munka fő irányának szöveges meghatározása, ennek
illeszkedése az intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, várható
eredmények meghatározása)
A múzeum tudományos stratégiájának alapkoncepciója, hogy olyan kutatásokat végezzünk,
amelyek elsősorban a saját gyűjteményeinkre épülnek, ezek feldolgozását segíti, illetve ezzel
párhuzamosan ezek gyarapítását is szolgálja. Ugyanakkor az elért eredményeket a köz
számára is hozzáférhetővé tegyük, ismeretterjesztő és tudományos előadások, kiadványok és
nem utolsó sorban kiállítások, rendezvények formájában. Egyúttal fontos számunkra, hogy a
helyi vagy országos eseményekhez, évfordulókhoz is csatlakozzunk. Éppen ezért, ha
szükséges kutatónapokkal, tanulmányok támogatásával, konferencia részvételekkel is segítjük
munkatársaink kutató tevékenységét, hogy ezek révén színvonalas tudományos
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alapkutatásokat folytassanak, egyúttal hosszú távon is biztosítva lássák tudományos
előmenetelüket.
2017. év tervei szerint a múzeum épületének felújítása, a kiállító és szakmai tereinek
modernizálása új lehetőségeket adnak egy korszerű, 21. századi múzeum létrehozására. Az
infrastrukturális fejlesztések eredményeképpen létrejövő terek, a mozgáskorlátozottakat segítő
átépítések, a látogatók színvonalasabb fogadását eredményező bővítések jelentősen
hozzájárulnak a következő évek még magasabb színvonalú kiállításainak létrehozására,
rendezvények szervezésére. Ennek megfelelően újra áttekintjük, aktualizáljuk hosszú távú
kiállítási és rendezvény terveinket, illetve amennyiben szükséges, átütemezzük a munkatársak
tudományos tevékenységét.
A gyűjteményeinkre alapozott kutatások mellett kisebb, egy-egy évfordulóhoz, jelentősebb
országos vagy helyi jelentőségű eseményhez kapcsolódó kutatásokat is támogatunk. A 2016.
év második felében elfogadott tudományos terveket ennek tükrében újra áttekintjük.
A múzeum felé irányuló látogatói elvárásoknak is eleget téve a város történetét, a „Királynék
városát” bemutató új állandó kiállítás koncepcióját már 2016-ban elkészítettük. A tervek
szerint az épület felújítása 2018 tavaszára készül el, az új állandó kiállítással a megújult
épületben szeretnénk bemutatkozni. Az előkészítést, a forgatókönyv összeállítását tovább
folytatjuk, amelyet a tervek szerint Kubinyi-program pályázat keretében szeretnénk majd
megvalósítani. Az új állandó kiállítás elkészítése komoly feladat elé állítja a munkatársakat,
jelentős szervezést, együttműködést kíván meg mindenkitől. A közös munka „előfutárának”
tekinthető a 2016-ban megnyitott, a múzeum saját gyűjteményeire alapozott időszaki
kiállításának megrendezése, amely a táplálkozás, gasztronómia témakörét dolgozta fel. Ennek
során minden korszakot, gyűjteményt átfogó kiállítást rendeztünk. Az előkészítés és majd a
kivitelezés során sok tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyeket a sokkal bonyolultabb, új állandó
kiállítás megvalósítása során is nagyon jól tudunk majd kamatoztatni.
Az állandó kiállítás mellett több időszaki kiállítással is készülünk. A gasztronómia témájának
folytatása a „Pompák, cicomák” munkacímű időszaki kiállítás előkészítése, a forgatókönyv
megírása. A különböző régészeti és történeti korokon keresztül átívelő téma egy-egy korszak
kutatójának jelentős könyvtári, levéltári, helytörténeti gyűjtő munkát jelent, és természetesen
„saját” gyűjteményének alapos áttekintését, a megfelelő tárgyak kiválasztását. Tervezzük a
kiállításhoz kötődő vezető elkészítését is, azaz a kiállításban résztvevők írott anyagainak
megjelentetését, valamint ehhez kapcsolódóan a Múzeumi Szabadegyetem előadásainak
megtartását.
Terveink között szerepel a látogatóközönség által jól fogadott cserekiállítások sorozatának
folytatása. Rippl-Rónai József és Victor Vasarely művei után Nagy Sándor, megyei
származású, de Veszprémben is jelentős műveket alkotó festő és grafikus művész
munkásságát szeretnénk bemutatni. Idén kerül a múzeum birtokába Veszprémi Imre
nemzetközi hírű, Munkácsy-díjas szobrászművész hagyatéka, amelynek feldolgozását,
kiállításon való bemutatását tervezzük, megemlékezve a művész születésének 85.
évfordulójáról. A kiállításhoz vezetőt is szeretnénk kiadni.
A képzőművészet egy másik aspektusból is szerepet fog játszani az idei kiállítási terveinkben.
Idén ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját és ennek kapcsán a megyei
kötődésű Udvardi Erzsébet által készített Arany-balladák festménysorozatot állítjuk ki. A
művek eredetileg az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tulajdonában vannak, akikre nem csak
kölcsönadóként, hanem egy megyei Arany versmondó pályázat kapcsán is számítunk,
remélve, hogy a versenyen részt vevők a könyvtárak gyakori látogatói lesznek. Ugyancsak e
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kiállításhoz, versenyhez, más rendezvényekhez kapcsolódik a veszprémi Petőfi Színház is,
amely az évfordulóhoz kötődően „Buda halála” című eposzt mutatja be. A három intézmény
ilyen összművészeti vállalkozására első ízben kerül sor.
Kiállítással, rendezvényekkel emlékezünk meg a lovagkirály, Szent László király trónra
lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulójára. Az emlékévhez kötődően különböző
korosztályok számára múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülünk. A kiállítás
előkészítését, a forgatókönyv megírását, az installáció tervezését már a múlt évben elkezdtük.
A múzeumépület felújításának megkezdéséig lesz látható az intézményünkben, ezt követően igény szerint - vándorkiállításként tovább visszük a város vagy a megye más kiállítóhelyeire
is.
Immáron hagyományosnak tekinthető a kamaratermünkben megrendezett, kisebb alapterületű
kiállításokat megnyitása, amelyek helyi vagy országos évfordulókhoz, eseményekhez
kötődtek, és fontosnak tartjuk az ezekről való megemlékezést. Idén a múzeum, illetve a Petőfi
Színház épületét tervező, 140 éve született Medgyaszay Istvánról emlékezünk meg,
bemutatva a múzeum Adattárában, Fényképtárában őrzött terveit, rajzait, korabeli
fényképeket. Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően a felvidéki Kremmer Dezső festett
tojás alkotásai lesznek láthatók a húsvéti időszakhoz kötődően, a Múzeumok Éjszakája
programban pedig a bakonybéli feltárások anyagát állítjuk ki.
A reformáció 500. évfordulójára néprajzi konferenciával készülünk, amelyet Pápán, a nagy
protestáns hagyományokkal rendelkező városban rendezünk meg. A Kiegyezés 150.
évfordulójára interaktív kiállítást fogunk összeállítani. A kiállítások, a hozzájuk kötődő
rendezvények, programok csupán jelzésszerű felsorolása is azt mutatja, hogy ezek
megvalósításában részt vevő munkatársaknak egy-egy téma alapos megismerése, kutatása
fontos szerepet játszik, ugyanakkor elvárás is.
Ezek mellett az intézmény minden munkatársának saját kutatási témája is van. A 2016. év
során áttekintettük a kollégák közép és hosszú távú tudományos terveit, illetve ezeket a
Tudományos Tanács megvitatta. Az évenkénti bontásban leadott tervek megvalósulását
nyomon követjük, illetve ezek aktuálisan kiállítások, tanulmányok megírása kapcsán is
láthatók, olvashatók lesznek. Több munkatársunk PhD képzésben vesz részt, illetve végez
felsősokú tanulmányokat. A képzésüket anyagilag és kutatónapokkal is támogatjuk. A tervek
szerint mindegyik kolléga a fokozat vagy diploma megszerzése után a kutatási eredményeit
kiállítások, konferenciák, rendezvények keretében ismerteti meg az érdeklődőkkel, illetve
addig is a részeredményeket előadások, tanulmányok formájában teszi közzé. A kutatási
eredmények publikálása, konferenciákon való előadása a többi tudományos dolgozóval
szemben is elvárás. Terveink szerint minden szakmuzeológus évenként legalább egy
tanulmányt köteles megírni és lehetőség szerint saját szerkesztésű kiadványaik számára
leadni. E munka támogatására biztosítjuk a kutatónapokat, a grafikai és fotó kapacitást,
valamint a pályázati lehetőséget.
Tervezzük több kiadvány megjelentetését, amelyek között a „Hitélet és vallásos kultúra a
Kárpát-medencében” című konferencia kötet vagy a közelmúltban elhunyt, kiváló papír- és
bőr restaurátor kollégánk, Koncz Pál hagyatékának feldolgozása is helyet kap. Folytatjuk az I.
világháború relikviáinak a bemutatását, de a Várbörtön állandó kiállítás vezetőjének
megjelentetését is tervbe vettük, amelyet 2016-ban anyagiak hiányában kénytelen voltunk
elnapolni. Ugyancsak anyagiak hiányában idén szeretnénk megjelentetni a múzeum
közleményeit, amelynek szerkesztése, nyomdai előkészítése folyamatban van.
b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések
bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett
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kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó
egyéni tudományos célok, feladatok bemutatása)
A kutatónapok, a 2012 óta érvényben levő törvényi szabályozás miatt, csak a kutató kérésére,
indokolt esetben, meghatározott ideig adható ki. Ennek módját a múzeum Kutatónapokra
vonatkozó szabályzata tartalmazza. Feltétele a kutatónapokon végzett tudományos
teljesítmény bemutatása.
Több munkatársunk folytat PhD, egyetemi tanulmányokat vagy szaktanfolyamokon,
képzéseken vesz részt. A múzeum számára nagyon fontos, hogy a munkatársak szakmai
előmenetele biztosítva legyen, illetve hosszabb távon mind a hazai, mind a nemzetközi
tudományos életben megállják a helyüket, a múzeum, a fenntartó közösség számára hasznos,
új ismeretekkel gyarapodjanak. A tanulmányaikat anyagilag, illetve kutatónapokkal is
támogatjuk.
Ugyancsak kutatónapokkal járulunk hozzá átfogó hazai programban részt vevő munkatársaink
terepi kutatásához, de a kollégák előadások megírásával, összeállításával kapcsolatban
igényelt egy-két napos kutatását is támogatjuk.
c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda
nagysága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv
2016-ban kiadott új kiadványok:
Cím

Készlet
2016.
január

Eladott
Készlet
Megjegyzés
mennyiség 2017. január 1.

Rainer Pál:
„A szolgálat nehéz, az idő2016.02.17legtöbbnyire
rosszén
11
barakkunk piszkos, sötét ésbevételezve:
nagyon sok benne a poloska 235 db
2024-0189
Rainer Pál: Ádám Iván
veszprémi kanonok pálos2016.08.16kolostorokról készült rajzai aán
15
veszprémi Laczkó Dezsőbevételezve
Múzeumban
103db
LDM-105
Kossuth címer és Pufajka

Összesen

223

Cserepéldány:1db

33

Kötelespéldány:
5db
Bizományos: 50db

750

0

565

1 088

26

821

185 db ajándék
(pályázat szerint
ingyenes
kiadvány)
241

Eladott

Készlet

Megjegyzés

Kurrens kiadványok listája:
Kurrens kiadványok

Raktáron

45

levő
mennyiség 2017. január 1.
mennyiség
2016.
január
Veszprém
Megyei194
Múzeumok Közleményei 28.
2024-0186
Vallási kultúra és életmód a280
Kárpát- medencében 9.
2024-0187
2024-0184
340
Imádkozzék édes hazánkért
Magyarság és a Kárpát-400
medence
2024-0188

1

190

Cserepéldány:3db

2

278

1

339

11

351

A Két Tumler
224
2024-0185
Csikász és kora. Szerk.362
Gopcsa Katalin (2000)
2024-0082
Schleicher Vera: Balatoni419
halasfüzet (2006)
2024-0024
Tihanyi mesék (1990)
1 405
2024-0036
Térjünk a tárgyra! (2003)
139
2024-0112
Egry Album
212

0

223

Cserepéldány:1db
Cserepéldány:1db

0

362

-

1

420

1 db bizományból
visszavéve

21

1 384

0

144

0

187

-25db
bizományban JPM

0

2 719

-50db
bizományban JPM

0

451

0

484

-5db bizományban
JPM
-5db bizományban
JPM

0

431

Köteles példány 37
db

Képeslapok, Poszterek
Egry József: Szent Kristóf a2 769
Balatonnál
2022-0011
Egry József képeslapok
Egry Műhelye
2022-0011
Egry poszter; Badacsony
456
2024-0110
Egry
poszter;
Balatoni489
halászok
2024-0109
Egry poszter; Szamaras436
ember
2024-0108

46

-5db bizományban
JPM

Egry poszter; Szivárvány
2024-0111

187

0

182

-5db bizományban
JPM

Inkurrens kiadványok listája:
Inkurrens kiadványok

Raktáron Eladott
Készlet
levő
mennyiség 2016. január
mennyiség
2016.
január

Megjegyzés

Varázslatos porcelánvilág-362
kiállítási katalógus

0

367

„Éltető
alkotások-alkotó643
élet”.
Veszely
Jelena
kiállítási katalógus
2024-0178
Borlovagok. Szerk. Tóth G.19
Péter (2008)
2024-0157

0

648

0

22

Ékes tárgyak üzenete. Szerk.110
Mészáros Veronika (2000)
2024-0078
Háztörténetek – katalógus233
(2004)
2024- 0115
Népvándorlás kori fiatal27
kutatók… Szerk. Perémi
Ágota (1999)
2024-0081
Paletta: Sümegi művésztelep160
1919–1931.
Szerk.
Gopcsa
Katalin
(2006) 2024-0023
Samu Ágnes: Nagy László –315
múz.ped.füzet (2009)
2024-0169
Regenye Judit: Sites and451
stone… (2001)
2024-0096

1

114

0

233

0

27

0

160

-

0

315

-

0

455

4
db
bizományosból
visszavétel

2 729

0

2 715

14db selejt

3 657

0

3 657

-

Képeslapok
Erzsébet királyné
2022-001
Laczkó Dezső Múzeum
2022-0002

47

+5
db
bizományosból
visszavétel
5
db
bizományosból
visszavétel
+4
db
bizományosból
visszavétel
1 db cserepéldány
+5
db
bizományosból
visszavétel
-

Bakonyi Ház
2022-0003
Baláca – mozaik
2022-0005
Pávás lepedővég
2022-0006
Madaras lepedővég
202-0007

2 702

0

2 702

-

1 117

0

1 117

-

2 391

0

2 391

-

2 470

0

2 470

-

Remittenda kiadványok listája:
Remittenda kiadványok

Raktáron Eladott
Készlet
Megjegyzés
levő
mennyiség 2017. január 1.
mennyiség
2016.
január

Veszprém
Megyei256
Múzeumok Közleményei 27.
2024-0172

1

Népi vallásosság a Kárpát-233
medencében 8.
2024-0173
Emlékezet,
kultusz88
történelem. Szerk. Tóth G.
Péter (1999) 2024-0077
Gopcsa Katalin: Bognár45
Zoltán (2006)
2024-0017
Lackovits Emőke: Egyed-678
ház (2000)
2024-0084
Múzeumok és kiállítóhelyek5 634
Veszprém
megyében
(térkép), magyar és német
nyelvű (2001) 2024-0080
Népi vallásosság a Kárpát-338
medencében 5.
2024-0092-93
Népi vallásosság a Kárpát-214
medencében 7.
2024-0126

0

233

0

88

-

0

49

0

678

+4db
bizományosból
visszavétel
-

0

5 634

-

2

346

0

213

+10db
bizományosból
visszavétel
1db
csere
kiadvány

0

4892

255
1db cserepéldány

Tájékoztató adat
Bakonyi

Ház

(leporelló)4892

48

-

2024-0113
Iránytű
2024-0124

104

0

104

A múzeumban bizományosi és on-line kiadvány értékesítés is folyik.
Kevésbe fogyó kiadványainkat ajándék, illetve hazai cserepéldányként hasznosítjuk.
A 2016-os évben jelentős selejtezési tevékenység kezdődött, mely során számos elavult
kiadvány kerül selejtezésre, ennek várható befejezése 2017 első féléve.
d) múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
Feladat
Felelős
„Festett törékeny csodák Pilipkó Erzsébet
a Felvidékről” c. kiállítás
(vendégkiállítás
Szlovákiából)
Bukovszky
László Pilipkó Erzsébet
levéltáros,
történész
előadásának szervezése a
Nemzeti
Összetartozás
Napjára

Kutatási témák száma
Hazai és nemzetközi
kutatási
programokban
történő részvételek és
a résztvevők száma
A
múzeum
által
megrendezett tudományos
konferenciák száma
Konferencián
tartott
előadások száma
A múzeum dolgozói által
jegyzett,
magyar
és
idegen nyelvű (külön
feltüntetve a nemzetiségi
nyelveket)
tudományos kiadványok
száma
(múzeumi
kiadványban és külső
kiadványban egyaránt)
A múzeum dolgozói által
jegyzett,
magyar
és
idegen nyelvű (külön

Határidő
2017.04.06.
–
2017.
07.11.
2017.
04.

2016. tény
41

2017. terv
41

1

1 hazai, 1 fő

0

1

37

28

0

4 magyar

31 magyar

28 magyar
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06.

feltüntetve a nemzetiségi
nyelveket)
publikációk
száma
(múzeumi kiadványban és
külső
kiadványban
egyaránt)
Kiállítási forgatókönyvek
száma

V.

15 időszaki

6 időszaki

Műtárgyvédelem
Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2017. évi feladatok
Feladat
Felelős
A munkaterv által Cziráki
előírt
kiállítási Veronika
állományvédelmi
és
restaurálási feladatok
megvalósítása

Határidő
2017.12.29.

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2017. évi feladatok
Feladat
A
fenntartó
által
előirányzott
feladatok
elvégzéséhez szükséges
tisztítással,
konzerválással,
restaurálással
kapcsolatos
feladatok
elvégzése
Tihanyi apátság kőtár
átköltöztetésének
szakfelügyelete
Műtárgyak behozatala
Műtárgykölcsönzésekkel
kapcsolatos
műtárgyvédelmi
állapotfelmérés
Első ütem:
Nagyvázsony
Bakonybél
Tihany
Pálköve
Kővágóörs

Felelős
Cziráki Veronika

Határidő
2017.12.29.

Farkas Attila és a 2017.
a
18.
szakmuzeológusok

január

Farkas Attila és a 2017. február
szakmuzeológusok 15.

Balatonfüred Jókai villa,

50

Balatonfüred
helytörténeti
„Boldog
nyár”időszaki kiállítás,
Devecser
Tihany kőtár
Szántódpuszta
Műtárgykölcsönzésekkel Farkas Attila és a 2017. február
kapcsolatos
szakmuzeológusok 14-től
műtárgyvédelmi
állapotfelmérés
Második ütem:
Monostori erőd
Balácapuszta
Iszkáz
Bazsi
Paloznak
Tornai-pincészet
Városlőd
Ajka
várostörténeti
kiállítás
Tüskevár
Balatonederics
Szentkirályszabadja
Várpalota Thury-vár
Tihany beszállítás
Szent László Király
940
éve
Magyarországon
koronázták
825 éve avatták szentté
kiállítás
tárgyai
restaurálása
Tájházakból
behozott
műtárgyak
tisztítása, fertőtlenítése,
restaurálása
Múzeumi
Szabadegyetem
A restaurátorok asztala
című előadás. (Múzeumi
Szabadegyetem)
Avar kiállítás
tárgyainak restaurálása
BalatonudvariFövenyes

Cziráki Veronika 2017.
és Fogl Krisztián
26

Cziráki Veronika

2017. júniusszeptember

Cziráki Veronika, 2017.
Egervári Márta
13.

Cziráki Veronika
Perémi Ágota
Cziráki Veronika
Perémi Ágota
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május

Június

2017.
augusztus 20.
2017.
szeptember

Inotai
edények
csomagolása
Revízió során felmerülő
restaurálásra
szoruló
tárgyak restaurálása
Bakonybéli adomány
átvizsgálása, tisztítása

Cziráki Veronika
Csirke Orsolya
Cziráki Veronika
Cziráki Veronika

Egeraljai leltározatlan Ludvai Zsuzsanna
papíranyag
restaurálásának
Csesznek-Vár
Pálffy Sándor
fém
leleteinek
restaurálása

Megelőző
állományvédelemre
(tisztításra,
konzerválásra)
szoruló
összes műtárgy száma
Aktív
állományvédelmi
kezelésre
(restaurálásra) szoruló összes műtárgy
száma
Tárgyévben
megelőző
állományvédelembe
vont
összes
műtárgy száma
Tárgyévben aktív állományvédelmi
kezelésbe vont összes műtárgy száma

VI.

Folyamatos
munka
2017. július

Folyamatos
munka
Folyamatos
munka

2016. tény
845.115

kb. 500 000

15 646

40 531

2017. terv
gyarapodás
szerinti
mértékben
történő
növekedés
500 000
gyarapodás
szerinti
mértékben
41 000

Pályázati tevékenység
Hazai pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg
1.000.000

NKA - Hitélet és vallásos kultúra
a Kárpát-medencében c.
tudományos ismeretterjesztő
interdiszciplináris konferencia
NKA - Vallásos kultúra és
1.360.000
életmód a kárpát-medencében 10.
NKA- Bánd-Essegvár régészeti
1.166.600
lelőhely tudományos célú
feltárása
Veszprém
MJV-al
közös
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Elnyert összeg
(Ft-ban)
500.000

Felelős

700.000

dr.
Pilipko
Erzsébet
Nagy Szabolcs

n.a.

Dr.
Erzsébet

Pilipkó

pályázatok
Járásszékhelyi
múzeumok 306 000 Ft
szakmai támogatása
b. pont) Megyei hatókörű városi
múzeumok Kultv. 45/A § (2)
bekezdés j) pontja szerinti
állományvédelmi
munkájának
támogatása:
bb. pont) a helyszíni bejárások
személyi
feltételeinek
megteremtése
Járásszékhelyi
múzeumok
szakmai támogatása.
Gyere velünk a múzeumba!
„Zöld múlt – zöld jövő”
3.186.020 Ft
Vándorkiállítás és
múzeumpedagógiai
foglalkozássorozat 10 iskola
bevonásával
14.859.000 Ft
Kubinyi Ágoston program
pályázat
Parasztház a város szívében: a
Bakonyi Ház megújítása állandó
kiállításként
TOP-6.5.1-16
Laczkó Dezső Múzeum Erzsébet
sétánybeli épületének energetikai
felújítása

306 000 Ft

Cziráki Veronika

2.700.000 Ft

Király
András,
Pilipko Erzsébet

11.000.000 Ft

Fenntartási
időszakban
Schleicher Vera,
Király András

192.000.000 Ft

Veszprém MJV

Széchenyi 2020 programhoz Pályázott
kapcsolódó
pályázatok összeg
megnevezése (EFOP, TOP, stb.)
30 millió
EFOP -4.1.9-16
A múzeumi és levéltári
intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

n.a.

S. dr. Perémi Ágota

Egyéb, nem hazai forrásokra Pályázott
épülő pályázatok megnevezése
összeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

24.866.912

Liszi Erzsébet

Fenntartási szakaszban levő pályázatok
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0130
24.975.624
Történelmi, irodalmi, néprajzi
értékeink nyomában
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TÁMOP3.2.1212/120120002
29.988.850
Virtualitás és többnyelvűség a
megújuló múzeumpedagógiában
megnevezése

VII.

29.637.520
ban)

(Ft- Egervári Márta
fenntartási
szakaszban

Kommunikációs tevékenység
Az intézmény 2017. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása.
Ahhoz, hogy a múzeum marketingstratégiája sikeresen végrehajtható legyen, a potenciális
látogatói célcsoportokat és a közvetítőket értékesítés-orientált kommunikációs és promóciós
tevékenységgel kell elérni. A speciális múzeumi termékeinkre, szolgáltatásainkra (kiállítások,
rendezvények, múzeumpedagógia) a promóciós (kommunikációs) tervben meghatározott
csatornákon és marketingeszközök segítségével hívjuk fel a fogyasztók figyelmét.
A múzeumi marketingkommunikáció célja egyrészt a tájékoztatás, másrészt, hogy a
kiállításokra és a kiállítóhelyek programjaira felhívja a különböző célcsoportok figyelmét, és
bevonzza őket az intézményekbe. Ezért minden célcsoporttal külön kell foglalkozni,
figyelembe véve azt, hogy a csoportok tagjai hol fordulnak meg, honnan szerzik napi
információikat, milyen szabadidő-eltöltési szokásokkal rendelkeznek. A célcsoportok mind
időbeosztásban, mind érdeklődési körben, mind pedig életformában eltérnek egymástól. A
kommunikációnak ehhez kell igazodnia, figyelembe véve az egyes csoportok sajátos igényeit.
A felhasználható kommunikációs csatornák nem vagylagosan értelmezendők, hanem
valamilyen szinten azok mindegyikére szükség van: BTL (rendezvények, az on-line
marketing, a DM, a PR) és az ATL (plakátok, hirdetések, szórólapok), eszközei együttesen,
egymást erősítve fejtik ki hatásukat: hogy a potenciális fogyasztót a „múzeumi termékek”
vásárlására ösztönözzék.
A múzeum számára elengedhetetlen, hogy olyan aktív kapcsolatrendszert építsen, amely
segítségével mind rendezvényeinek megvalósítását, mind ismertségének növelését
elősegítheti.
E kapcsolatrendszer építésének része, hogy együttműködik
 a helyi médiával – így friss információt juttathat el a fogyasztókhoz,
 a helyi turisztikai szervezetekkel – ennek köszönhetően például megjelenik a
helyi és regionális turisztikai kiadványokban (Veszprémi Turisztikai Nonprofit
Kft.: Útitárs kiadvány; Bakony és Balaton Turisztikai Nonprofit Kft.: Találd meg
utad!), valamint szóróanyagai elkerülnek a turisztikai szervezetekhez kapcsolódó
szállásadókhoz, szolgáltatókhoz.
 szakmai programajánló, turisztikai szervezetekkel, portálokkal – az országos
megjelenés nagyobb ismertséget eredményez: Múzeum a’ la Carte, Nemzeti
Örökség Intézet kiadványa, museum.hu.
 a saját honlap mellett a városi és regionális programajánló portálokon és
szakmai internetes oldalakon folyamatosan jelentetjük meg a múzeum híreit,
információit. Az utóbbi évek tendenciája, hogy a fizetős portálok mellett az
interneten egyre inkább megjelennek az ingyenes programajánló oldalak, amelyek
éppoly eredményesen tájékoztatják az olvasókat, mint a fizetős felületek. Ez a
múzeum számára költséghatékony működést eredményez.
 A tárgyév kiemelt feladatának meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény
küldetéséhez.

54

Kiemelt kommunikációs feladatok 2017-ben:
 Több sajtótájékoztató
 On-line marketing- és pr-háló kiépítése
o Facebook
o Instagram
 Teszt jelleggel 2017-ben egyszer fizetett Facebook (esetleg Google Adwards)
kampány kivitelezése
 Molinók elkészítése, kihelyezése:
o az épület korlátjára vízszintes molinó
 Multimédiás eszközök elhelyezése az aulában
 Ingyen WIFI elérhetőség az LDM épületében
 Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések
A Laczkó Dezső Múzeum 2016-ban sikeresen növelte a honlapja (www.ldm.hu)
látogatottságát (59777 látogató ez jelentős emelkedés 2015-ös 53829 adathoz képest).
Ugyanez
a
növekvő
tendencia
tapasztalható
a
facebook
oldalával
(https://www.facebook.com/vmmuzeum/?ref=settings) kapcsolatban is (1317 oldalkedvelés,
mely jelentős növekedés a 2015-ös évhez képest). Instagram felületünk 2016 szeptemberében
indult el, folyamatosan frissül, 24 bejegyzés, 32 követő, és közel 60 kedvelés érkezett a
felületre. A 2017-os tervben e három felület korszerű és sikeresebb, a bennük rejlő
lehetőségek szélesebb körű kihasználását tűzi ki célul.
Ezen oldalak látogatottságának és felhasználásának célszerűbb és modernebb,
látogatóbarátabb felhasználását a következőképpen tervezzük:
 Facebook kampányok tervezése és végrehajtása fizetett hirdetésekkel támogatva,
átlinkelési lehetőségekkel a honlapra és egyéb általunk kezelt online felületekre
(http://napibalaton.hu/ http://www.veszpremiprogramiroda.hu/)
 Videó- és rövidfilmszerkesztő programokkal készített werkfilmmel, hangulatkeltő
rövid képmontázsokkal. A hasonló intézmények facebook oldalainak és honlapjainak
vizsgálatát követően a tapasztalatok megerősítik a mozgóképek és interaktívabb elemek,
átlinkelési lehetőségek használatának szükségességét és fejlesztését a Laczkó Dezső
Múzeumban is.
 A fejlesztésektől az említett oldalak nézettségének növekedését, és újabb célcsoportok
bevonását várjuk. Így például a fiatal és középkorosztály tagjait, akik naponta jelentős
óraszámban vannak jelen az említett közösségi oldalon és az online világban.
 Arculatépítés tervezett lépései
- 2017-ben a múzeum a fenntartója által meghatározott arculattal működik és törekszik
információs felületeinek aktualizálására.
- Új arculati elemként megjelenik egy kabala állat, mely a múzeumunk névadójának
világhírű őslényleletének megszemélyesítése. A kavicsfogú álteknős reményeink
szerint kedvelt kísérője lesz ifjú múzeumlátogatóinknak. Beépül a köztudatba és
kötődik intézményünk történetéhez és szellemiségéhez.
- Új állandó plakát megjelenési lehetőségek keresése.
 A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések
- Újabb virtuális kiállítások készítése.
- Az elkészített werkfilmek, hangulatkeltő rövid képmontázsok feltöltése.
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-

Oldalaink, folyamatos karbantartása, tartalmának megújítása.

 A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések
- A Laczkó Dezső Múzeum különösen nagy hangsúlyt fektet a látogatóival és a
partnereivel való szoros és minél személyesebb kapcsolattartásra. A különböző
rendezvények és stratégiai programok kapcsán a múzeum számos kiváló kapcsolattal
rendelkezik.
- A 2017-es évben cél e kapcsolatok ápolása és további mélyítése, illetve újabb
közintézmények és a magánszektor vállalkozásainak érdekeltté tétele a múzeum
munkájának támogatásában – pályázataink, rendezvényeink szponzorálása; előnyös,
mindkét fél számára jövedelmező kapcsolatok létrehozása. A MI Múzeumunk érzés
kialakítása, partnereink érdekelté tétele a múzeum működésében.
- Leendő és állandó látogatóink elérésében is a személyességre kerül a hangsúly.
Programjaink propagálásakor a munkatársakkal végzett szórólapozás, a város nagy
rendezvényeire való kitelepülés, a múzeumi flash mobok ezt a célt szolgálják.
- Online platformjainkon szintén a személyes hangvételű megszólítások jellemzők:
korábbi rendezvények képeinek, hangulatának bemutatása.
- Cél tehát a közösség múzeumának kiépítése, az emberek érdekeltté tétele az
intézménnyel való szoros kapcsolattartásban.
 Eredményességi mutatók meghatározása és évközi nyomon követése
- Látogatói kérdőívek használata az egyes kiállításokhoz, rendezvényekhez
kapcsolódóan, mellyel visszamérhető a kommunikációs, marketing-tevékenységek
hatékonysága, illetve az egyes reklámelemek hasznosulási szempontból
rangsorolhatók. A kérdőívek kitöltésének másodsorban az is pozitív hozadéka, hogy
az e-mail címlista folyamatos bővülését biztosítja.
- Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kommunikációra, kitelepüléseink, külső
rendezvényeink alkalmat kínálnak számunkra, hogy látogatóinkkal és leendő
látogatóinkkal személyesen vegyük fel a kapcsolatot és kérjünk tőlük visszajelzéseket,
információkat.
- Online platformjainkon az érdeklődés és látogatások száma óráról-órára követhető,
ezen adatok elemzése további támpontokkal, adatokkal szolgál az
információmegosztás hatékonyságának tekintetében.

TV megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Írott
sajtó
megjelenés
(fizetett
hirdetések nélkül)
E-sajtó
Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték)

VIII.

2016. tény
46

2017. terv
50

22

25

178

180

nem mérhető
11

nem mérhető
12

Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései
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A 2017. évi költségvetés tervezés során jelentősebb beruházásokat nem terveztünk. A
szükséges javítási és felújítási igényeinket jeleztük a Veszprém Megye Jogú Város
Polgármesteri
Hivatalának
Városfejlesztési
Irodája
felé:
-

-

-

-

IX.

Felsőörsi raktárbázis (8227 Felsőörs, Szabadság tér 14.) épületének állagmegóvása,
felújítása, nyílászárók cseréje, esővíz elvezetés, vagyonbiztonsági felújítás.
A Laczkó Dezső Múzeum épületének TOP pályázatból történő felújítása, átépítése az
év során várható. A tervek szerint sor kerül a nyílászárók cseréjére,
mozgáskorlátozottak számára is kialakítandó lift kiépítésére a tetőzet korszerűsítésére.
A projekt várhatóan 2017 nyarán lép megvalósulási fázisba.
Várkapu bolt (8200 Veszprém, Vár u. 2-4.) tetőszigetelésének javítása.
Tűztorony (8200 Veszprém, Vár u. 9.) felvezető falépcsők javítása, korlát kiépítése,
gyilokjáró felújítása, címer aranyozása. A szükséges terveket már 2015. év negyedik
negyedében elkezdték készíteni.
Felsőörsi raktárbázis (8227 Felsőörs, Szabadság tér 14.) épületeinek érintésvédelmi
felülvizsgálata, erősáramú berendezések, időszaki felülvizsgálata, villámvédelmi
felülvizsgálatok.
Laczkó Dezső Múzeum Igazgatóság (8200 Veszprém, Török I. u. 7.) udvarának
aszfaltozása, parkosítása. A tervek 2015-ben elkészültek.
A Magyar Építőipari Gyűjteményhez tartozó Szent István utcai épület fertőtlenítése,
penész eltávolítása, festés, parkettázás, nyílászárók festése.

Intézményi (saját) bevételek megoszlása
Jegybevétel
Közművelődési programok
bevétele
Múzeumpedagógiai
programok bevétele
Kiadványok
értékesítése,
múzeumi bolt bevétele
Intézményi
terek
hasznosítása
Régészetből
származó
bevétel
Szponzoráció
Egyéb
Összesen:

2016. tény (eFt)
8 185
413

2017. terv (eFt)
7 000
300

362

280

2 780

3 000

225

100

33 768

32 800

0
749
46 482

0
500
43 980

S. dr. Perémi Ágota
igazgató
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MELLÉKLET
Laczkó Dezső Múzeum
Kiállítások, rendezvények, szakmai, alkotó és civil közösségek programjai, és rendezvényei
terv
2017
Állandó kiállítások
Kiállítóhely
Laczkó
Múzeum

Kiállítóhely
címe
DezsőVeszprém,
Erzsébet
sétány 1.

Hősök
KapujaVeszprém,
Látogatóközpont Vár u. 2.
Bakonyi Ház

Veszprém,
Erzsébet
sétány 3.

Várbörtön

Veszprém,
Vár u.
19

Állandó
kiállítás
címe,
rendezés éve
Szellem… a tárgyban… a helyben… a képben.
Válogatás
Veszprém
megye
kulturális
örökségéből.
Látványkönyvtár és tudástár
2006
Tanulmányi Raktár
RAK-TÁR-LAT
2011
(Veszprém, Török Ignác u. 5.)
Hősök Kapuja
Emlékező terek – helyek emlékezete,
A veszprémi Tűztorony története (2015)
2014
Református paraszti és kisnemesi lakáskultúra a
Bakonyban és a Balaton-felvidéken
2015
Időtlen Idők?!
2016
„Élet a mínusz harmadikon, Várbörtön a 21.
században”
’56 a bitófák árnyékában
2015
Büszke Nők Veszprémben
2016
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Időszakos kiállítások 2017
Kiállítás ideje
Kiállítás címe
kiállítóhely
2016. november Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia LDM
3. – 2017. április évszázadaiból
(közép-bal terem)
30.
2016. november Victor Vasarely 110-20
LDM
17.
–
2017.
(jobb terem)
március 26.
2017. február 12. Ábel Tamás üvegművész kiállítása
Tanulmányi Raktár
2017. február 18- Kockanapok
LDM
19.
Legokiállítás
Látványkönyvtár,
Tudástér, aula
2017. március 8. ’56 Könnycsepp − Női sorsok
LDM
– 2017. május 28. (HM)
Látványkönyvtár
2017. március 30. Arany 200
LDM
– 2017.június 25.
(jobb terem)
2017. május 10. Kisherceg.
LDM
2017. október 1. MFM kiállítása
(ball)
2017. május 26. Szent László Király emlékezete
LDM
2017 október 8. 940 éve Magyarországon koronázták
(középső terem)
825 éve avatták szentté
2017 június 30.-Veszeli Lajos festőművész tárlata
LDM
2017. augusztus
(jobb terem)
13.
2017. augusztusAvar kiállítás
LDM
20.-2017. októbervagy: Veszprémi Imre születésének 85. (jobb terem)
24.
évfordulója
2017. novemberCserekiállítás (képzőművészeti)
LDM
9.vagy 3.- 2018.
(jobb terem)
2017.november.2 Pompák, cicomák
LDM
3.- 2018.
(közép-bal terem)
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Kamaratermi kiállítások
2017.január.20 –Medgyaszay
140
A
vasbeton LDM kamaraterem
2017. április 2. építőművésze
2017. április 6. –Festett törékeny csodák a Felvidékről
LDM kamaraterem
2017. június 11.
2017. június 24. –Régészeti leletek Bakonybélből
LDM kamaraterem
2017. szeptember
24
2017. szeptemberVerancsics
Faustus
halálának
400. LDM kamaraterem
30.
–
2017.évfordulója
december 31
Vándor kiállításaink
2016. november A fény festője
17.2017. Egry József gyűjteményes kiállítása
március 12.
Pécsen
2017
Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
évszázadaiból
2017
Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
évszázadaiból

Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
évszázadaiból

2017

JPM
Pápa
Zirc
Reguly Antal
Múzeum és
Népművészeti
Alkotóház
Hajmáskér
Önkormányzata

Virtuális kiállítások
2016
2016
2017

I.
II.

A Bakonyi Ház új virtuális kiállítása
LDM honlap
I. világháborús kiállítás
LDM honlap
150 éve történt: A kiegyezés. Virtuális LDM honlap
kiállítás a LDM gyűjteményéből
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Nyilvános rendezvények, kiállítások
2017. év
JANUÁR
Január 10.
(kedd)
16.30
Január 15
(vasárnap)
14.00
Január 20.
pénteken
16.30 óra

Múzeumi Szabadegyetem
Lakoma a színpadon a középkori elit LDM
étkezéseinek díszletei, Nagy Szabolcs Balázs
LDM
Szaktárlatvezetés
Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
évszázadaiból
LDM
Könyvbemutató
Keserű Katalin: Felfedező utak - Szecessziós
épületornamentika a vidéki Magyarországon
Kiállításmegnyitó
Medgyaszay 140 - A vasbeton építőművésze
Magyar Kultúra Napja
25.Veszprémi Múzeumegylet
LDM

Január
szerda
16:30
Január
28Szaktárlatvezetés
LDM
szombat 17-18Victor Vasarely 110-20
ig
Január: A kamra titkai, élelmiszer tartósítás
régen és most előadás (Élelmiszeripari
mérnök) ételkóstoló
FEBRUÁR
Február 6.

Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás – 1.

Február 14.
Múzeumi Szabadegyetem
(kedd)
Pléhkanál a lábszártekercsben. Katonai LDM
16:30
étkezés a két világháborúban, Rainer Pál
2017. február Kiállításmegnyitó
Tanulmányi Raktár
12.
Ábel Tamás üvegművész kiállítása
Február
16. "A megpatkolt boszorkány"
LDM
(csütörtök)
interaktív előadás
16:30
2017. február Vendég Kiállítás
LDM
18-19.
Kockanapok
Látványkönyvtár,
Legokiállítás
Tudástér, aula
Február 22.
Veszprémi Múzeumegylet
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(szerda)
16.30
Február 24.
péntek

LDM
LDM

Farsang
OPARTY
MÁRCIUS

2017. márciusKiállításmegnyitó
LDM
8.
56 Könnycsepp – Női sorsok
Látványkönyvtár
Március 9.
LDM
Szaktárlatvezetés
(csütörtök)
Victor Vasarely 110-20
18-19
Március 14.
Múzeumi Szabadegyetem
(kedd)
Asztali csengő és porcelán csésze, Kákonyi LDM
16.30
Anna
Március 15.
„Ez a mi ünnepünk” – Március 15. a
(szerda)
múzeumban
LDM
9.30-13.00
Március 24.
Kossuth u.
Kitelepülés Kossuth u.
(péntek)
Étel/élet kiállításhoz kapcsolódó rendezvény
Március
26.Szaktárlatvezetés
LDM
(vasárnap)
Étel/Élet Ízek és terek a gasztronómia
14 óra
évszázadaiból
Március 29.
LDM
Veszprémi Múzeumegylet
(szerda)
16.30
LDM
Március 30.
LDM (bal)
Kiállításmegnyitó
Arany 200
Március
Március:
ÉtkezésiTrendek
(diéták,
életemódok) diabetológus, cukorbetegség,
Poór Balázs diabetológus, Fit központ az
SZTK-ból
ÁPRILIS
Április
(szombat)
Április
(péntek)
Április
(péntek)
Április
(vasárnap)
Április 11.

1.Bolond, aki kihagyja!
HK, LDM
Félárú belépő jegyek értékesítése április
elsején!
7.Április 7 egészség világnapja vetélkedő LDM
általános iskolásoknak az egészséges
táplálkozás az egészséges életmód jegyében
7.Kékmadár díjátadó ünnepség

LDM

9.Április 9. Húsvéti készülődés az Étel/Élet LDM
kiállításban (kézműves családi délután)
Múzeumi Szabadegyetem
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Étlapon az irodalom, dr. Pilipkó Erzsébet
LDM
Költészet Napja
Holokauszt emléknap- múzeumpedagógia LDM
HK-LDM
Turisztikai évadnyitó rendezvény

(kedd)
16.30
Április 14.
Április 23.
Április
(hétfő)

24.Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás – 2.

Április 26.
(szerda)
16:30

Veszprémi Múzeumegylet
LDM
MÁJUS

Május 8. (hétfő)Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás-3.
Május 7-14.
Május 8-14.
Május 9.
(kedd)
16.30
Május 10.

Gizella napok
Cselekvő közösségek – Közösségek hete
Múzeumi Szabadegyetem
Ennivaló képek a múzeumból, Sipos Anna
Gizella Napok
Kiállításmegnyitó
Szent László Király emlékezete
Gizella napok
Pedagógiai műhelygyakorlat

Május
Május 11.
Május
(péntek)

Közösségek Otthona a Múzeum
Cselekvő Közösségek Hete
12.Juvenalia

LDM
LDM
LDM
LDM
terem)

(középső

LDM
LDM
Baláca

Május
13.Emlékhelyek Napja 2017. Csatlakozás az HK, Vár
(szombat)
országos programsorozathoz.
10.00-16.00
Énekmondók és középkori táblajátékok
Gizella Napok
Május 20.
(szombat)
vagy
(vasárnap)

TANULMÁNYI
RAKTÁR

Honvédelem Napja
21

Május 20-21. Múzeumok Majálisa
2017. május 23Tánc fesztiválja
- 28
Május 27-28. Régészeti témanap
(péntekszombat)
május 31.
Veszprémi Múzeumegylet

BUDAPEST

LDM
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Szerda
16:30

LDM
JÚNIUS

Június 6.
(kedd)

Nemzeti összetartozás napja
Előadás a határon túli magyarságról
június 4. (vasárnap)

Június 13.
(kedd)
16.30
Június 16-17.

LDM
Múzeumi Szabadegyetem
A restaurátorok asztala, Cziráki Veronika,
Egervári Márta
Külső helyszín
Veszprémi Sörfesztivál kitelepülés

Június 19.
(hétfő)
15.00
Június 24.

FLASH
MOB
és
Múzeumok Éjszakája

Június
(szombat)

LDM

sajtótájékoztató: Veszprém belváros

Kiállításmegnyitó
Régészeti Leletek Bakonybélből
24.Múzeumok Éjszakája

Június 26-30. Bakonyi Ház tábor
Június
26.Babaköszöntő
(hétfő)
Június 27.
Szent László Nap
Június 30.
Kiállításmegnyitó Veszeli Lajos 70.

LDM
Kamaraterem
LDM, HK
Bakonyi Ház
Csolnoky
Jenő
Kórház
LDM
LDM (jobb terem)

JÚLIUS
Július 3. (hétfő) Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás-4.

AUGUSZTUS
Augusztus 20. Augusztus
20.
a
múzeumban
- HK
(vasárnap)
nagyrendezvény
Államalapítás ünnepe, kapcsolódás a városi
rendezvényekhez
Augusztus 20. Kiállításmegnyitó
LDM (jobb terem)
Avar kiállítás vagy
Veszprémi Imre művészete
Augusztus 29. Magyar Fotográfia Napja
Tanulmányi Raktár
Augusztus 25. Csillagles a Hősök Kapujában
(péntek)
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HK

SZEPTEMBER
Szeptember 11.Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
(hétfő)
szaktanácsadás-5
Szeptember 12. Múzeumi Szabadegyetem
(kedd)
LDM
16.30
Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati LDM
módszertani műhelygyakorlat – 2.
Veszprémi KLIK
Szeptember 16-Kulturális Örökség Napjai
Külső helyszínen
17.
Szeptember

szeptember 27. Veszprémi Múzeumegylet

LDM

Szeptember 30-Szent Mihály napi ünnep
Október
1.rendezvényekhez kapcsolódva
(szombatvasárnap)

a

városi LDM, HK

Szeptember 30. Kiállításmegnyitó
Verancsics
Faustus LDM Kamaraterem
halálának 400. évfordulója
szeptember
Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényei LDM
OKTÓBER
Október
(hétfő)

2.Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati
szaktanácsadás – 6.

Október 6.
Október 10.
(kedd)
16.30

Október 6-i megemlékezés
Múzeumi Szabadegyetem

LDM
LDM

Október 18.

Magyar festészet napja

Tanulmányi raktár

október 23.

Nemzeti ünnep

Október 25.

Veszprémi Múzeumegylet
LDM

Október 29.

Tűztorony szezonzáró
Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényei

65

HK

NOVEMBER
November 2-3. A Múzeum górcső alatt!
Őszi szüneti múzeumi tábor az LDM-ben

LDM, BH, HK

November 3. Magyar Tudomány Napja
November
9.Kiállításmegnyitó
/13.
Nagy Sándor művészete
November 14. Múzeumi Szabadegyetem
(kedd)
16.30

LDM
LDM (jobb terem)

November 23. Kiállításmegnyitó
Pompák, cicomák
November 29. Veszprémi Múzeumegylet

LDM
terem)

LDM

(közép-bal

LDM

DECEMBER
December
12.

Múzeumi Szabadegyetem
LDM

December 6.
Advent

BH
Miklós-nap
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület LDM
Karácsonyi Vására

Megjegyzés: A kiállítások megnyitói, a rendezvények általában 16,30-kor kezdődnek.
A változtatás jogát fenntartjuk. Egyes rendezvények részletes programját, kezdési időpontját,
résztvevőket stb. a meghívókban, szórólapokon, plakátokon pontosítjuk, részletezzük.
Alkotó közösségek, szakkörök alkalmai 2017
Kéthetente
(kedden)
Január
(szerda)
Február
(szerda)
Március
(szerda)
Április
(szerda)
Május

Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub
Ifjú Muzeológusok Köre foglalkozás
Ifjú Muzeológusok Köre foglalkozás
Ifjú Muzeológusok Köre foglalkozás
Ifjú Muzeológusok Köre foglalkozás
Ifjú Muzeológusok Köre foglalkozás
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(szerda)
Június
(szerda)
Június
(szerda)

Ifjú Muzeológusok Köre foglalkozás
Ifjú Muzeológusok Köre foglalkozás
Múzeumok Éjszakája szaktárlatvezetés

Laczkó Dezső Nyugdíjas Klub féléves programja:
Január 10.
Január 16.
Január 24.
Január 31.
Február 7.
Február 14.
Február 21.
Február 28.
Március 7.
Március 14.
Március 21.
Március 28.
Április 7.
Április 11.
Április 18.
Április 25.
Május 2.
Május 9.
Május 16.
Május 23.
Május 30.
Június 6.
Június 13.

A féléves program ismertetése
Pótszilveszter (Hétfő!
A történeti forrásoktól a kéziratig
Legkedvesebb történeteim
Japán, a felkelő Nap országa (vetített képes ea.)
Éves taggyűlés
Farsangolás
Cseh-morvaországi kastélyok
Arany János születése 200. évfordulójának megünneplése
Megemlékezés az 1848-as forradalomról
Közéleti és kulturális események Veszprémben a Nagy Háborútól az 1980-as
Mit kell tudni az onkológiáról
Az „Életet az Éveknek” Megyei Klubszövetség:
Versünnep a Költészet Napja tiszteletére
Erdély a költészetben
Veszprém mesélő múltja
Ismerkedés Celldömölkkel.
A Győzelem Napja: előadás a II. világháborúról
Kirándulás a Duna-kanyarba
Veszprém város arculatának alakítása
Magyarországi zarándokút (filmvetítés)
A Pedagógus Nap megünneplése
Évadzáró kirándulás

Nemezelő szakkör alkalmai:
Január 15.
Február 11.
Március 25.
Április 22.
Május 13.
Június 24.
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LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM CÉLCSOPORTOS KOMMUNIKÁCIÓS TERV
Potenciális látogatói célcsoportok megszólítása – kommunikációs terv
Célcsoport
Konkrét marketing eszközök
Veszprémi lakosok, akik érdeklődnek Múzeumi hírlevél
a múzeum, városuk történelme, a Direct mail
művészetek iránt
Szórólapok
Plakátok, city light plakátok
A múzeumi események meghirdetése
programajánló portálokon
Városi nyomtatott sajtó
Veszprémi televíziók: Veszprém Tv, Regina
Tv
Helyi rádió: Méz Rádió
Helyi internetes orgánumok: Veol.hu,
vehir.hu
Múzeumi honlap
Internetes közösségi portálok: facebook
Turisztikai kártya – együttműködések
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott
kiadványaiban
Vendégek, turisták
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő megjelenések.
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai: Veszprém Tv, Regina TV, Öböl
Tv
Médiatámogatóink
magazinműsorainak
ajánlataiban
Internet pl. saját és osztálykirándulások
honlap
Rádióműsorok ajánlatai: pl. MÉZ Rádió,
Lánchíd Rádió
Országos off-line média, országos on-line
média
Imázsplakátok, rendezvényplakátok
City light felületek
Idegenforgalmi információs táblák
Múzeumi honlap
A regionális és helyi Tourinform irodák
hagyományos
és
elektronikus
kiadványaiban
Regionális
és
helyi
programajánló
portálokon
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott
kiadványaiban
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Oktatási és nevelési intézmények Direct Mail eszközökkel
diákjai, nevelői; oktatói és tanulói Címlista alapján elektronikus múzeumi
közösségek
hírlevél
Múzeumi honlap
Szakmai portálok
Szórólapok
Plakátok
Családok
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Szórólapok
Plakátok, city light plakátok
A múzeumi események meghirdetése
programajánló portálokon
Városi nyomtatott sajtó
Veszprémi televíziók: Veszprém Tv, Regina
Tv
Helyi rádió: Méz Rádió
Helyi internetes orgánumok: Veol.hu,
vehir.hu
Országos off-line média
Országos on-line média
Múzeumi honlap
Internetes közösségi portálok: facebook
Turisztikai kártya – együttműködések
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott
kiadványaiban, internetes felületeiken
Különleges értékélményre vágyók
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő hirdetések
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai
Rádióműsorok ajánlatai
Imázs és rendezvényplakátok
Televíziós közszolgálati és kereskedelmi
csatornák.
Országos on-line és off line sajtó
Kulturális és szabadidős rendezvényeket
ajánló televíziós műsorok közszolgálati és
kereskedelmi csatornákon.
Hírlevél
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek nyomtatott és
internetes felületein
Különleges értékélményre vágyók
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő hirdetések
Regionális és helyi televíziós műsorok
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ajánlatai
Rádióműsorok ajánlatai
Imázs és rendezvényplakátok
Televíziós közszolgálati és kereskedelmi
csatornák.
Országos on-line és off line sajtó
Kulturális és szabadidős rendezvényeket
ajánló televíziós műsorok közszolgálati és
kereskedelmi csatornákon.
Hírlevél
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek hagyományos
és elektronikus kiadványaiban.
Internethasználók,
a
múzeumi Elektronikus címlista
gyűjtemény iránt érdeklődők, a Weboldal
gyűjtemény egyes darabjait a neten Banner
kereső laikusok és kutatók
Múzeumi Hírlevél
Virtuális kiállítások
facebook, Instragram
Múzeumba nem járók csoportja
Szórólapok
Megyei napilapokban és helyi lapokban
történő hirdetések
Regionális és helyi televíziós műsorok
ajánlatai
Rádióműsorok ajánlatai
Imázsplakátok
Rendezvényplakátok
Országos on-line és off line sajtó
Televíziós közszolgálati és kereskedelmi
csatornák
Rendezvény- és kiállításplakátok
Idegenforgalmi
információs
táblák
segítségével
A veszprémi és a térségi turisztikai
desztinációs menedzsmentek hagyományos
és elektronikus kiadványaiban.
Közvetítők megszólítása – kommunikációs terv
Oktatási intézmények
Direct Mail eszközökkel
Szaklapok
(pedagógiai
szaklapok)
segítségével
Címlista alapján elektronikus múzeumi
hírlevél
Szakmai portálok
Szórólapok
Plakátok
Múzempedagógiai bérlet
Múzeumi tanévnyitó
Múzeumi nyílt nap
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TDM irodák

Múzeumi hírlevél
Direct mail
Szórólapok
Plakátok
Múzeumi honlap
Közös pályázatok
Turisztikai kártya
Közös kedvezményrendszer – pl. BakonyBalaton Kártya
Kulturális intézmények
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Közös pályázatok
Közös rendezvények
Közös jegyértékesítés
Egyesületek, civil szervezetek
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Közös projektek
Közös pályázatok
Egyesületi működési helyszín a múzeum
Turisztikai, kulturális, vendéglátóipari Múzeumi hírlevél
vállalkozások
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Közös kedvezményrendszer
Múzeumi csomag a szállásadók részére
Szponzorok
Múzeumi hírlevél
Direct mail
Múzeumi honlap
Aktív együttműködések
Bérleti rendszer
Múzeumtámogatói nyílt nap
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