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Főbb munkatervi pontok teljesítése
Szervezeti kérdések
Fenntartói döntés alapján a 2012. év a szakmai osztályok többségének, valamint a raktáraknak a költözésével (a taszári raktárbázisba történő költözés mintegy 5000 m²-en elhelyezett
gyűjteményi anyag megmozgatása) kezdődött, amely a SMMI rendkívül alacsony létszáma
mellett anyagi és fizikai értelemben is felettébb megterhelő volt az intézmény számára. A
változások legfontosabb következménye az volt, hogy a Rippl-Rónai Múzeum önhibáján
kívül, több hónapon keresztül ZÁRVA tartott, amely értelemszerűen rendkívül negatív irányban befolyásolta a látogatottsági mutatókat. Felújítása miatt a Rippl-Rónai Emlékház az év elején szintén nem tudta fogadni a látogatókat.
2011. október 1-től. az intézmény új székhelye az egykori nyomdaépület, a Fő u. 101. lett, a
Fő u. 10. szám alatt lévő kiállítótérben 2012 szeptemberétől kezdődően az ALFA-pályázat
segítségével sikerült ismét megnyitni, felújítani három állandó kiállításunkat: Kincsek Somogy földjéből, Természeti Örökségünk, Fejezetek Somogy Néprajzából. Ezek igen jól alkalmazkodnak a turisztikai és múzeumpedagógiai igényekhez. A feliratok kétnyelvűek, és a
további népszerűsítés érdekében bőséges propagandaanyag nyomtatása történt meg.
A 2012-es év végén az 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat értelmében komoly változások történtek a megyei múzeumi szervezetben. Az átadás-átvételi megállapodások aláírása
megtörtént. A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Rippl-Rónai Emlékház új
fenntartója 2013. január 1-jétől Kaposvár MJV Önkormányzata lesz.
A megyei múzeumi hálózat vidéki kiállítóhelyei két kivétellel a települési önkormányzatok
fenntartásába kerültek. A zalai Zichy Mihály Emlékház új fenntartója a Szépművészeti Múzeum, a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény pedig gyűjteményi anyagával együtt immár a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz tartozik.
Szintén a kormányhatározat értelmében 2013. január 1-től négy fővel kivált intézményünkből a megyei közművelődés, amely egyúttal négy fő múzeumpedagógus elvesztését jelenti a
Rippl-Rónai Múzeum számára. Pótlásukra égető szükség lenne, mert megyei múzeumpedagógiai feladatokat is el kell látnunk.
DDOP pályázat segítségével sikeresen befejeződött a balatonszárszói József Attila Emlékház felújítása (60 millió Ft). Hasonlóképp a Rippl-Rónai Emlékház felújítása és új látogatóközpontjának kivitelezése. Ezenkívül a SMMI készítette a balatonboglári lengyel líceum
emlékére rendezett kiállítást, valamint rendezte be a göllei Fekete István Emlékház újabb
megnyitása alkalmából készült kiállítást.
Az elmúlt év során személyi változások is történtek intézményünkben. Tavalyi fenntartónk,
a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ döntése folytán kiszervezésre került az informatikai rendszer működtetése, valamint a takarítás, mely utóbbi azzal a súlyos következménnyel jár, hogy intézményünk egészében egyáltalán nincs takarító személyzet.
Kiírásra került a megyei múzeumigazgató, illetve a megyei múzeumigazgató-helyettes pályázat, melynek eredményeként 2012 áprilisától az igazgatói posztot Dr. Ábrahám Levente,
novemberétől az igazgató-helyettesi posztot Horváth Szilvia tölti be. 2012. december 1-től
Sásiné Nemes Ibolya nyugállományba vonulását követően a gazdasági csoportvezető Bajzik
Annamária lett.
A Rippl-Rónai Múzeumnak és egykori vidéki egységeinek (a Goszthony Mária Emlékház
kivételével) 2012 júniusától új működési engedélye van. Alapító okiratunkban többszöri
módosítás történt, melyeket a fenntartók, illetve a törvényi változások indokoltak.
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Szakmai működés
Gyűjteménygondozás
Gyűjteménygyarapodás
Gyarapodás
Folyamatban lévő feltárások száma (db)
Szakleltárkönyvbe vett tárgyi gyarapodás (db)
Képi ábrázolással ellátott leírókartonok gyarapodása (db)

2012. terv
5
Nem tervezhető
0

2012. teljesítés
9
1618
87

A SMMI gyűjteménygyarapodására már évek óta jellemző, hogy gyűjteményének nagyobb
része a tudományos feltáró munka (régészeti ásatás vagy természettudományi alapállapot
felmérés) során gyarapszik. A többi szakgyűjtemény elsősorban ajándékozással növekszik.
A gyűjteményvásárlás – még kiemelkedő tárgy-együtteseket tekintve is – csak ritkán fordul
elő, ebben pedig a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a minisztérium pályázatai által nyújtott
lehetőségeket használtuk fel 2012-ben is.
Kiemelkedő momentum, hogy intézményünk 3 db Rippl-Rónai képet kapott ajándékba, valamint NKA pályázat segítségével a Józan-féle rovargyűjtemény gazdagítja természettudományi gyűjteményünket.
A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal által előírt feladatokat (leletmentések, helyszínek
ellenőrzése) a régészeti osztály teljesítette. A 2012. évben 9 különböző helyen végeztek
munkatársaink feltárást, leletmentést. A feltárt területen felül még számtalan helyen végeztek terepbejárást, illetve láttak el régészeti felügyeletet.
Nyilvántartás
A múzeumi gyűjtemény nagyságához képest a szakalkalmazottak száma nagyon alacsony,
ebből adódik, hogy a gyűjteménygyarapítás és a gyűjtemények nyilvántartása között jelentős eltérések vannak. Hasonló a helyzet a revíziós munkákkal is. A gyűjtemények revíziójához pedig nincs meg a minimális szakalkalmazotti létszám. A gyűjtemények elhelyezési
körülményei sok esetben lehetetlenné teszik a revíziót, de még az állagmegóvást is.
Komoly eredménynek tartjuk, hogy a jelenlegi szakalkalmazotti létszámmal 2012-ben nem
növekedett jelentősen a becsült nem leltározott tárgyak száma.
Revízió
Intézményünkben a szakmai létszám olyan alacsony, hogy a törvényben előírt gyűjtemény
revíziós kötelezettségünknek több éve nem tudunk megfelelni. A szakmai osztályok 2012ben az átadás-átvételek, valamint a múzeumi gyűjtemény kapcsán kis mértékű revíziós
munkákat készítettek.
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Megőrzés, raktár, állományvédelem
A múzeum több évtizedes, minden szakágra kiterjedő raktári problémája 2012-ben is újabb
változásokon ment át. Az egész intézményt érintő költözés a raktárakat is érintette. A Fő u.
10. szám alatt tárolt anyagokat költöztetni kellett, részben a taszári volt laktanyába, részben
a Fő u. 101. szám alatti új székhelyre. A régészeti anyag egy része Somogyvárra került. A
batéi kastély váratlan értékesítése szintén a raktári anyagot érintette, az ott tárolt néprajzi és
újkortörténeti gyűjtemény Taszárra került. Az új raktárak hasonló körülményeket biztosítanak mint a régiek, de az érzékenyebb gyűjteményi darabok számára továbbra sem megfelelőek a körülmények.
A költözés egyedül a képzőművészeti raktárat nem érintette, mely továbbra is a kaposvári
Fő utca 10. sz. épület régi, fel nem újított szárnyában helyezkedik el. A festmények raktározása megfelelő, azonban a régi, összeszáradt parkettában a szennyező anyagok jól megülnek, és nehéz tisztán tartani.
A muzeológusaink e rossz körülmények ellenére próbálják a gyűjteményi anyagokat rendben tartani, de ez az állandó mozgatással, rendezéssel a műtárgyak további károsodását
idézheti elő.

Tudományos kutatás
Tudományos munka mutatói
Tudományosan minősített munkatársak száma (fő)
A munkatársak által kivett összes kutatónap száma
(nap)
A múzeum által kiadott önálló tudományosmuzeológiai kiadványok (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus,
évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által írt, saját múzeumi vagy egyéb
tudományos kiadványban megjelent tudományos
könyvek, tanulmányok, közlemények, cikkek (db)
(magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek (db) (itthon | külföldön)
A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő kiadványok (db) (magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által írt, saját múzeumi vagy egyéb
tudományos kiadványban megjelent ismeretterjesztő
írások. (db) (magyar | idegen nyelven)
Kiállítási forgatókönyvek (állandó| időszaki) (db)
Hazai tudományos programokban való részvétel /pl.:
OTKA/ (programok száma)
Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma)
Megszerzett tudományos fokozatok száma (db)
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2012. terv
2
24

2012. teljesítés
2
24

3

4

8

18

3

17

0

9

1

7

0

2

4

3

3

1

1

0

0

2012-ben a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán szervezetileg 6 szakmai osztály működött.
Intézményünkben állandó munkatársaink közül 2 fő (természettudomány) rendelkezik tudományos minősítéssel. Részmunkaidősként intézményünk tudományos minősítésű munkatársa még megyei tudományos titkári feladatokkal dr. Csapó János egyetemi tanár. Két főnek folyamatban van a tudományos fokozatának a megszerzése. Az év folyamán tudományos fokozattal nem rendelkező, de tudományos munkát végző szakemberek kutatónapot
csak minimális mennyiségben, vagy egyáltalán nem tudtak igénybe venni.
A múzeumi kutatónapok sajátos formája a terepi munka, amelyet ebből a szempontból nem
mindig lehet a klasszikus értelemben vett kutatónapok közé sorolni.
A SMMI-nak két rendszeresen megjelenő folyóirata van.
A Somogyi Múzeumok Közleményei című sorozatunk minden páros évben szokott megjelenni, így 2012-ben megkezdődött a 20. kötet szerkesztése.
Intézményünk rendszeresen megjelenő folyóirata a Natura Somogyiensis. Ebben az évben a
Natura Somogyiensis 20. és 21. kötete látott napvilágot.
Turisztikai felhasználás céljából Horváth János, egy-egy háromnyelvű leporellót szerkesztett a Kunffy Lajos Emlékházhoz és a Zichy Mihály Emlékházhoz.
Somogy megye tudományos feltárásában kiemelkedő eredményként értékeljük, hogy jelentős számú külső munkatársat tudtunk aktívan bevonni minden muzeológiai szakterületen a
tudományos munkába és publikálásba.
A SMMI munkatársai 2012-ben összesen 17 tudományos előadást tartottak.
Átfogó hazai és külföldi tudományos programokban a természettudományi, a régészeti osztály munkatársai vettek részt (3 hazai, 1 nemzetközi).
2012-ben a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága rendezte meg a Fiatal Középkoros Régészek IV. konferenciáját a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
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Látogatók magas színvonalú kiszolgálása, a gyűjtemények hozzáférhetősége és társadalmi
hasznosulása (infrastruktúra, információ-PR, múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia)
Nyitva tartás:
A SMMI már évek óta kialakult nyitvatartási rendjét – főként a személyi állomány csökkenése miatt – 2012-ben át kellett alakítani. A központi múzeum és a Rippl-Rónai Emlékház
nyitvatartási ideje változatlan maradt, a vidéki kiállítóhelyek és múzeumok többsége
azonban csak május 1-től október 31-ig látogatható rendes nyitvatartási időben, télen a
látogatás előzetes bejelentkezéssel történik.
Muzeális intézmény neve

Nyitvatartási idő

SMMI Rippl-Rónai Múzeum

Téli
11.01.-03.31.: 10-15 óráig

Nyári
04.01. – 10.31.: 10-16 óráig

11.01.-03.31.: 10-16 óráig
11 01. - 04.30: 10 -14 óráig

04.01.-10.31.:10-18 óráig
05.01.-10.31.:10-18 óráig

SMMI Rippl-Rónai Emlékház
SMMI Zichy Mihály Emlékház
SMMI Kunffy Lajos Emlékház
SMMI József Attila Emlékház
SMMI Berzsenyi Dániel Emlékház
SMMI Szabadtéri Néprajzi
Gyűjtemény
SMMI Noszlopy Gáspár Emlékház
SMMI Horvát Nemzetiségi
Tájház
SMMI Gosztonyi Kúria

Előzetes bejelentkezés alapján 05.01.-10.31.: 10-18 óráig
2012-ben az új állandó kiállítás februárban megnyílt.
Előzetes bejelentkezés alapján 05.01.-10.31.: 10-18 óráig
Előzetes bejelentkezés alapján 05.01.-10.31.: 10-18 óráig
Előzetes bejelentkezés alapján 05.01.-10.31.: 10-18 óráig
Előzetes bejelentkezés alap- 04.01.-10.31.: 10-14 óráig
ján.
előzetes egyeztetés alapján
előzetes egyeztetés alapján

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán dolgozó szakmuzeológusok és közművelődési dolgozók alacsony száma miatt állandó jelleggel és külön bejelentkezés alapján csak Kaposváron, a Rippl-Rónai Múzeumban tudunk biztosítani szakmuzeológusi tárlatvezetéseket,
illetve előzetes bejelentkezés alapján a Rippl-Rónai Emlékházban.
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Látogatottsági adatok
Intézmény

2011

2012

Változás főben

Változás %ban

Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Emlékház
Kunffy Lajos Emlékház
Zichy Mihály
Emlékház
József Attila Emlékház
Berzsenyi Dániel Emlékház
Szabadtéri Néprajzi
Gyűjtemény
Noszlopy Gáspár Emlékház
Horvát Nemzetiségi
Tájház
Összesen

13793

7212*

- 6581

- 48 %

6222

3308**

- 2914

- 47%

1703

1287***

- 416

- 24 %

5532

5131***

- 401

-7%

538

9905**

9367

1741 %

3231

3105***

- 126

-4%

10026

9984***

- 42

- 0,5 %

547

na

-

%

330
44331

258***
40190

- 72
4141

- 22 %
-9%

*A Rippl-Rónai Múzeum állandó kiállításai fenntartói döntés következtében az év
jelentős részében (január-szeptember) ZÁRVA voltak.
** Felújítás miatt az év jelentős részében ZÁRVA volt.
*** A SMMI-nak 2012 folyamán fenntartói döntés alapján 19 nem szakmai munkatárstól kellett megválnia, amely elsősorban a vidéki tagintézmények nyitvatartási
idejére (lásd fentebb), s ezáltal látogatottságára volt kedvezőtlen hatással.

A gyűjtemények digitalizálása, internetes hozzáférhetőség
Mutatók
Digitalizált objektumok összesen (db)
- ebből műtárgy (db)
- ebből fotó (db)
- írott dokumentum (oldal)
- audiovizuális (db, ill. perc)

2012.
terv
1.250
0
1.000
250

2012.
tény
5.414
0
1.254
4.160(pdf file)*

Honlapon
hozzáférhető
22.500
0
3.754
17.650
+ 1.929 db /
160 óra

* rehabilitációs munkaerő bevonásával tudtuk jelentősen túlteljesíteni a tervezett mennyiséget
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A honlap látogatói statisztikái (2012. január 1.- 2013. január 1.)
Látogatások összesen
Egyedi látogatók száma
Összes megtekintett weboldal
Egy látogatásra eső átlagos oldalmegtekintés
Webhelyen töltött átlagos idő (perc)
Visszafordulások aránya %
Új látogatások aránya %

36.275
29.850
152.139
3,62
2,24
54,4%
75,72%

Forrás: Google analitycs

Az intézménynek 2012 augusztusától megújult a honlapja (www.smmi.hu), folyamatosan
frissül és a SMMI a legnagyobb digitális szolgáltatóvá vált.
Honlapunkon 2012-ben 70 országból mintegy 36.000 látogatás történt. A legtöbb látogató
magyar volt.
Ezenkívül főleg Románia, Szlovákia, Németország, Szerbia, az Egyesült Királyság és az
USA területéről kattintottak a honlapunkra.
Tovább folytattuk a múzeumi gyűjtemények digitalizálását.
Honlapunk legnépszerűbb tartalmai: kiállításaink, a Rippl-Rónai Emlékház és a Szabadtéri
Néprajzi Gyűjtemény, az Együd-hagyaték és publikációink.
A honlapon töltött átlagos idő kb.: 2,5 perc volt.
Kutatószolgálat
A SMMI-t elsősorban a helytörténeti kutatók keresték fel. 2012-ben összesen 64 külső kutató kereste meg az intézményt kutatási szándékkal.
Múzeumi könyvtár
Mutató
Referens-tájékoztatások száma (személyes, tel.,
e-mail stb.)
Helyben használt könyvek, folyóiratok száma
Kölcsönzött könyvek száma

2012. teljesítés
67
112
95

Hozzáférés és komplexitás
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal:
Kiállítás címe

2012. terv

2012. teljesítés

3.571
5.519

3.213
3.876*
848 **
2.795***
10.732

Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény
Természeti örökségünk
Kincsek Somogy földjéből
Fejezetek Somogy Néprajzából
Összesen
* Februártól májusig nem volt látogatható.
** Csak szeptembertől decemberig volt látogatható.
*** Januártól májusig nem volt látogatható.
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2.230
11.320

Új időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal:
Kiállítás címe
Időpontja
Látogatószám
Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből
január, május-december
2.261
Összesen
2.261
A kiállítás februártól májusig részlegesen zárva volt a költözködések miatt.
Múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 59, 112 alkalom, 2.455 fő
Egyéb oktatási tevékenységhez köthető foglalkozások száma: 6, 157 alkalom, 5.031 fő
A múzeumi közművelődési rendezvények száma: 12, 36 alkalom, 2.240 fő
Tárlatvezetések száma: 65
Múzeumpedagógia
2012-ben 21 múzeumpedagógiai programot kínáltunk a diákok számára. Célcsoportunk: 118 év.
A múzeumpedagógiai programok alapvetően az állandó és az időszaki kiállítások gyűjteményi anyagára épülnek, illetve ezeket egészítik ki kreatív, manuális foglalkozásokkal.
A múzeum működésében beállt nehézségek (régészeti kiállítás lebontása, néprajzi kiállítás
átmeneti bezárása, foglalkoztató termek átmeneti használhatatlansága, stb.) nagyban megnehezítették a munkát. A nehézségek és problémák szülte lehetőségként indítottuk útjára a
„Bőrönd múzeum”-ot. Ez a kezdeményezésünk a meglévő igények kielégítésére (múzeumpedagógiai foglalkozások igénylése) szolgál. Ebben a formában a múzeum megy az iskolába. Azaz a múzeumpedagógiai programok helyszíne a tanterem. Tárgymásolatok, demonstrációs eszközök segítik a munkánkat. 6 különböző programot kínálunk az általános iskola
évfolyamai számára. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a pedagógusok élnek a felkínált lehetőséggel. Legfőképp a megye távolabbi pontjain található iskolákba hívtak bennünket.

TIOP-TÁMOP
TIOP-1.2.2-08/1-2009-0052 és TÁMOP 3.2.8./10/B-2010-0010 pályázatunknak megkezdődött a fenntartási szakasza.
Közművelődési, múzeumpedagógiai pályázatok:
Témája
Pályázott összeg
2011-ben elnyert, de 2012-ben megvalósult pályázatok
Megyei közművelődés
Közművelődési Szakmai Nap,
Tánc- és Mozgásművészeti Találkozó, Amatőr Artium
1.197.760.- Ft
Hátrányos helyzetű településeken közművelődési programok
tájoltatása 2012-ben

Elnyert összeg

300.000.- Ft

1.975.000.- Ft
1.975.000.- Ft
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„Éneklő Ifjúság” kórusminősítő
hangverseny 2012-ben

500.000.- Ft
450.000.- Ft

Népdalkörök, népzenei együttesek minősítése és Hajlik a
meggyfa népdaléneklési és népzenei verseny 2012-ben

1.197.760.- Ft
300.000.- Ft

Múzeum
DDOP József Attila Emlékház
felújítása
„Sors és sanzon Rácz Vali emlékeiből” c. újkortörténeti kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program és foglalkoztató füzet
Állandó kiállítások felújítása,
régészeti kiállítás létrehozása

60.900.648.-

48.720.517.- Ft

1.400.000.- Ft

1.400.000.- Ft

4.500.000.- Ft
(önrész 500.000.- Ft)
NEFMI
4.000.000.- Ft

Gyűjteményi adatbázisok közzététele a honlapon
1.000.000.- Ft
900.000.- Ft
2012-ben elnyert és megvalósuló pályázatok
Megyei Közművelődés
Gyermek Bábfesztivál, Közművelődési Szakmai Nap, Tánc- és
Mozgásművészeti Találkozó
1.125.800.-.- Ft
1.000.000.- Ft
Regionális gyermek és iparművészeti tábor és képzőművészeti
alkotótelep megvalósítása fiatal
magyar és horvát alkotók részvételével
1.343.000.- Ft
450.000.- Ft
Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja

365.000.- Ft
MVMSZ
100.000.- Ft
2012-ben elnyert és 2012/2013-ban megvalósuló pályázatok
Múzeumpedagógiai programsorozat az időskorúak részére
476.000.- Ft
400.000.- Ft
Megyei közművelődési feladatellátásra beadott, elbírálás alatt lévő pályázatok
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József Attila versmondó
verseny, Weöres Sándor
gyermekszínjátszó találkozó, Hajlik a meggyfa
népzenei verseny
Iparművészeti Tábor,
Képzőművészeti alkotótelep
Éneklő Ifjúság hangverseny

1.579.000.- Ft
1.487.000.- Ft
500.000.-

Múzeumi közművelődés
Rendezvényeink az EMMI és a MOKK által szervezett programokhoz kapcsolódnak.
A városi nagyrendezvények idején ugyan költözködés miatt zárva volt a múzeum, de külső
helyszíneken készítettünk kiállításokat
Festők városa – Vaszary Képtár
Kaposvári Zenei Fesztivál – külső helyszíneken készítettünk kiállítást (Együd Árpád Kulturális Központ)
Múzeumok Éjszakája
2008 óta szerves részét képezi az intézmény közművelődési tevékenységének, 2012-ben
mintegy 1.400 látogató számára biztosítottunk programokat.
Immár három helyszínen szerveztük meg: Kaposvár Fő utca 10. Szenna Szabadtéri Néprajzi
Gyűjtemény, József Attila Emlékház Balatonszárszó.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Sokrétű programmal vártuk az érdeklődőket: ismeretterjesztő előadásokkal, irodalmi esttel,
képzőművészeti rendezvénnyel, családi programokkal. Ebben az időpontban nyitottuk meg
felújított állandó kiállításunkból kettőt.
Közművelődési tevékenység mutatók
Mutatók
Tárlatvezetések száma (alkalom)
Szakvezetések száma (alkalom)
Tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) | látogatószám (fő)
Szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom)
Idegen nyelvű vezetések (alkalom)
Múzeumpedagógiai foglalkozások száma
Múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevőinek
száma
Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma
Diákok részére tartott egyéb rendezvények résztvevőinek száma

2012. terv
10
-

-

2012. teljesítés
65
25
-

4
78

10
5
59

1.716
3

2.455
6

2

12

11

Megyei közművelődési tevékenység
Az intézmény – mint a 2007-ben megszüntetett Somogy Megyei Művelődési Központ jogutódja – látta el az 1997. évi CXL törvényben meghatározott megyei közművelődési feladatokat is. E feladatellátás kapcsán széleskörű tevékenységet végeztünk az amatőr művészeti
csoportokkal kapcsolatos bemutatkozási és minősítési alkalmak szervezésében, a megyében
működő közkulturális szervezetek és civil szervezetek képzési, továbbképzési programjának
megvalósításában, statisztikai adatgyűjtésben és szolgáltatásban, valamint az EMMI, illetve
a MMIKL által meghatározott feladatok ellátásában.
Ugyanakkor a közművelődési osztályon dolgozó munkatársak látták el az intézmény PR-,
valamint múzeumpedagógiai tevékenységét is. 2013. január 1. napjától már nem tartoznak
intézményünk állományába, s ez azzal a következménnyel jár, hogy nincs olyan állandó
munkatársunk, aki e feladatokat kielégítően el tudná látni, s törvényi kötelezettségeinknek
sem tudunk eleget tenni. A problémát illetően tárgyévben már értesítettük a minisztériumot
és a leendő fenntartót (Kaposvár MJV Önkormányzata), de jelentős lépés nem történt, s pillanatnyilag is várjuk a megoldást!
Rendezvények száma: 8
Résztvevők száma: 1660 fő
Otthonosság
Intézményünk legfőbb gondja az otthonosság tekintetében, hogy nem rendelkezünk saját/állami tulajdonú épülettel, amelynek felújítására pályázatot adhatnánk be. Központi épületünk – ahol kiállítóhelyeink vannak – a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában van,
vele közös használatban (az önkormányzat használja a felújított nyugati szárnyat, a múzeum
a felújításra szoruló keletit), amely maga után vonja azt, hogy minden tekintetben egyeztetnünk kell a tulajdonossal. Mindezek következtében olyan korlátozásokat vagyunk kénytelenek elszenvedni, amelyek hiánya más múzeumok számára természetes.
Lehetőségeinkhez mérten mindig is azon voltunk, hogy ennek ellenére a hozzánk érkező
látogatót a lehető legjobb módon fogadjuk, elvárásainak eleget tegyünk.
Hiányosságunk, hogy nem rendelkezünk ruhatárral, illetve olyan múzeumi bolttal, melybe
beléphet a látogató, a múzeumi bolt egyben jegypénztár is.
Vidéki emlékházaink - egy kivétel van – régi, felújításra szoruló épületeiben is hasonló
problémák vannak.
A múzeumba belépők otthonosságérzete azonban nemcsak az épített környezettől függ, hanem a velük kapcsolatba kerülő munkatársaktól is. Így munkatársaink kiemelt figyelmet
fordítanak a vendégekkel való kulturált kapcsolatfelvételre, a kommunikációra, a hatékony,
gyors, szakszerű információnyújtásra.
Múzeumi bolt kínálata: Könyv: 71 db, Katalógus: 46 db, CD/DVD: 2 db, Poszter: 12, Képeslap: 13, Ajándéktárgy: 2 fajta.
Fejlődési mutatók
2011
Gyűjtemény gyarapodás
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13.027

2012
%-os arány
1.618 egyedileg leltározott
(leltározatlan: 2.431)
71.719 szekrényka-

Nyilvántartás
Állományvédelem
Tudományos publikációk

3.188
4.692

taszteri
Összesen: 75.768
73.337
4.056

587
23
- 14

25

19

- 24

Múzeumunk egyedileg leltározott anyagainak zöme a régészeti szakterületen van. Ebből
adódik az is, hogy itt a legnagyobb a gyűjtemény darabszáma. Intézményünkben a gyűjteményi anyag gyarapodása és nyilvántartása szoros összefüggést mutat a Somogy megyét
érintő nagyberuházásokkal és az azt megelőző régészeti feltárással. Minél több a régészeti
feltáró munka, annál nagyobb a gyűjtemény gyarapodása és nyilvántartása.
Amint jelen mutatókból is kitűnik, a forráshiány és a költözködés jelentette többletfeladat
jelentős mértékben csökkentette az állományvédelemre és a tudományos munkára fordított
lehetőségeket, illetve időt.
Létszámváltozás

2011.
67

2012.
59

%
- 12

Média-megjelenés mutatói:
Mutatók
TV
Rádió
Írott sajtó
E-sajtó
összesen:

2011.
82
35
48
68
233

2012.
78
41
64
107
290

Index %
-5
17
33
57
24

A 2012-es év mutatói többségének emelkedése örvendetes tény. Mutatja az intézményünk
tevékenysége iránti fokozódó érdeklődést. Ennek egyik összetevője az iskolákkal való
együttműködés erősödése, másik összetevője a múzeumi rendezvények népszerűsége.
Az E-sajtó számainak emelkedése tudatos média-megjelenési kampányunknak tudható be.
Alapja az a felismerés, hogy a lakosság körében a hagyományos információs csatornák mellett egyre nagyobb szerep jut az internetes portáloknak.

Gazdálkodási mutatók:
Mutatók

2011.

2012.
várható

Index
%

2013.
terv

Létszám (fő)
Kiadás (eFt)
ebből: személyi + járulék
dologi
felhalmozási (beruházási)(+felújítási 2012)
Átadott pénzeszköz
Bevétel (eFt)
ebből: működési bevétel

67
461.802
207.170
103.147
?

72
318.643
181.237
106.730
30.676

7,5
- 31
- 22,5
3,5

49
202.052
122.446
78.498

- 38

1.108
202.052
60.483

554.831
145.959

341.940
68.089
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működési célú pénzeszköz átvétel
előző évi maradvány
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
költségvetési támogatás
Forráshiány

132.509
27.372
314.406

141.342

110.800
30.769

Működési bevételeink jelentős részét a régészeti szakértői, leletmentési munkák, illetve a
hatástanulmányok készítése teszik ki, amelyek összértéke nagymértékben elmarad a 2011.
évitől.
A 2012. évi költségvetés még változhat, hiszen a pénzügyi beszámoló elkészítésének határideje 2013. február-március. Minthogy intézményünk tárgyévben önállóan működő, de nem
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv volt, illetve a fenntartóváltás miatt 2012. évi pénzmaradvány összege nem ismeretes számunkra.
A 2013. évi költségvetés elfogadása 2013 márciusában várható, a forráshiányt csökkenteni
fogja a 2012. évi pénzmaradvány, és végleges összege majd csak ezután fog realizálódni. A
fenntartói hozzájárulás összege majd csak a költségvetés elfogadása után derül ki.
Muzeális intézmény neve

2011. tényleges jegybevétel (eFt)

2012. tényleges
jegybevétel (eFt)

Index
%

SMMI Rippl-Rónai Múzeum
* SMMI Rippl-Rónai Emlékház
SMMI Zichy Mihály Emlékház
SMMI Kunffy Lajos Emlékház
*SMMI József Attila Emlékház
SMMI Berzsenyi Dániel Emlékház
SMMI Szabadtéri Néprajzi
Gyűjtemény
SMMI Noszlopy Gáspár Emlékház **
SMMI Horvát Nemzetiségi Tájház
Összesen

2.323
1.565
875
307
143

2.066
920
680
295
4.145

- 11
- 41
- 22
-4
2027

704

770

9

3.044

2.885

-5

0

0

0

48
9.144

34
11.795

- 29
29

* Az év jelentős részében felújítás miatt bezárásra került.
** Fenntartóváltás után a bevételek nem nálunk jelentkeztek.
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Önértékelés
Az intézmény 2012. évi teljesítményének értékelését meghatározza az a tény, hogy az egész
évet végigkísérte a múzeum gyűjteményi és kiállítási területeinek szétválasztása, a szakmai
osztályok többségének, valamint a raktáraknak a költözése. A múzeum szakmai osztályainak az új székhelyre (Fő u. 101.) történő költözése, a raktárak költöztetése olyan pluszterheket rótt a múzeum munkatársaira, melyek nagymértékben megnehezítették a szakmai
feladatok ellátását. A költözések következtében átmenetileg a kiállítások jó része is bezárásra került, mely nehézséget jelentett a látogatói igények kiszolgálásában, s nagyon
kedvezőtlen hatással volt látogatottsági mutatóinkra. Mindezen nehézségek mellett az intézmény lehetőségeihez mérten tudott csak megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak, szakmai feladatait viszont igyekezett a megszokott színvonalon ellátni, 4-re értékeljük.
Gazdaságosság
Az intézmény munkaerő-kihasználása gazdaságossági szempontból az előző évekhez hasonlóan 5-re értékelhető, mivel a múzeum a feladatköréből adódó szakmai működését továbbra
is minimálisan szükséges szakember- és egyéb munkaerő alatti létszámmal látta el. A munkaerő kihasználtságát tovább fokozta a költözés, melyben minden munkatárs részt vett –
amellett, hogy egyúttal ellátta szakmai feladatait is.
Tárgyévben az intézmény rendelkezésére csak a minimális alapműködéshez szükséges
pénzeszközök álltak rendelkezésre. A szakmai működés kizárólag pályázatok, szponzorálás,
és az egyéb bevételek révén volt megvalósítható. Az év elején a fenntartóváltás miatti átadás-átvétel időszakában több alkalommal gondot okozott a számlák kifizetése, amely probléma később, az év folyamán rendeződött.
E nehéz helyzetben folyamatosan kerestük azokat a lehetőségeket, melyekkel a működés
színvonalasságának megőrzése mellett olcsóbbá tehettük működésünket. Szintén e helyzet
rovására írható az is, hogy a gyűjteményi anyag állagmegóvását csak a saját bevételekből
(jegybevétel, régészeti pénzek) tudtuk finanszírozni, hogy a jövő számára megmenthessük.
Ennek viszont az volt a következménye, hogy nem tudtuk visszaforgatni oda, ahonnan elvettük.
Hatékonyság
Az intézménynek az év elején, és a kiállítások bezárása, valamint a költözködés következtében az év nagy részében egyáltalán nem volt lehetősége a hatékony működésre. A múzeum
oktatási szerepének erősítése érdekében megvalósított foglalkozások révén sikerült fokozott
mértékben megszólítani a gyermek- és ifjúsági korosztályt, ennek egyik következményeként
a felnőtt lakosság körében is nőtt a múzeum ismertsége. A térség adottságaiból (viszonylag
elmaradott térség, melyre jellemző az alacsony jövedelem, magas a munkanélküliség, minek
következtében rendkívül alacsony a fizetőképes kereslet a múzeum szolgáltatásai iránt, hanyatlóban a turizmus is, egyedül a balatonszárszói pályázatból frissen felújított József Attila
Emlékház új kiállítása jelent ez alól kivételt) következőleg a múzeumlátogatók köre egyre
inkább az iskolás korúak felé tolódik el. Figyelembe véve a fent említett nehézségeket, a
SMMI hatékonyságát összességében 4-re értékelhetjük.
Kiadványozás
A fentebb több alkalommal említett pluszterhekből kifolyólag tárgyévben a szakmai munkát
folyamatos visszaesés jellemezte. Ennek ellensúlyozására, egyes köteteink megjelentetéshez
külső kutatókat vontunk be, akik számos publikációval járultak hozzá a sikerhez. E tevé-
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kenységünk is 4-re értékelhető. Ezenkívül a könyvtári cserepéldányok száma is növekedett,
amely egyúttal szakmai kiadványaink elismertségét is mutatja. Azonban a postai költségek
drasztikus emelkedése és jelenlegi rendkívül alacsony költségvetésünk terhe mellett, új
megoldásokat kell keresnünk e téren is, és a jövőben szinte kizárólagosan a publikációk
digitális megjelentetése mellett kell döntenünk.
Reklám és propaganda
Az év első felében reklám- és propaganda-tevékenységet nem állt módunkban végezni. Annál hangsúlyosabbá vált viszont az év második felében, amikor újra megnyíltak állandó kiállításaink és új kiállítóhelyeink. Nehéz volt a látogatókat visszaszoktatni a múzeumba, eloszlatni a tévhitet, hogy a kiállítások még mindig zárva vannak. A sajtóval kialakított jó kapcsolatoknak köszönhetően megjelenésünk az írott és elektronikus médiumokban egyaránt
nagyszámú volt. Részben a sajtómegjelenéseknek, részben a TÁMOP pályázatnak köszönhetően a nehéz gazdasági helyzet, és az intézményt érintő változások (kiállítás bezárások, a
filiák nyitvatartási idejének csökkentése) ellenére – jóllehet a teljes hálózat
összlátogatottsága 2010-hez képest jelentős, százalékosan kifejezett visszaesést mutat – ott,
ahol nem sújtották külső kényszerhatások intézményünket, Balatonszárszón, a József Attila
Emlékházban a látogatószámot a 2010. évihez képest jelentős mértékben sikerült növelni.
Mindezek fényében látogatótoborzó tevékenységünket 4-re értékeljük.
Eredményesség (szakmai)
Szakmailag az intézmény eredményessége az év közben változó körülményekhez történt
alkalmazkodás következtében általánosságban 5-re értékelhető. Jelentős uniós pályázatok
megvalósítását fejeztük be, illetve folytattuk (József Attila Emlékház korszerűsítése, RipplRónai Emlékház felújítása). Továbbra is sikeresen vettünk részt az országos rendezvényeken (Múzeumok Éjszakája, MŐF), és szűkös lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk növelni
a gyermekcsoportok múzeumpedagógiai foglalkoztatását.

Kaposvár, 2013. január 31.

dr. Ábrahám Levente
megyei múzeumigazgató
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Természettudományi Osztály
1. Bevezetés
Gyűjteményi anyagaink elhelyezése, szakszerű gyűjteményi rend kialakítása volt első félévben legfontosabb feladatunk, a 2011. évi intézményi költözést követően. A természettudományi gyűjtemények elrendezése 2012. év első felében az új épületekben teljes mértékben
befejeződött (Kaposvár, Fő u. 101. és Taszár). A berendezkedés a jelenlegi szakmai létszám
mellett igen nagy megterhelést jelentett számunkra. A költözéssel járó munkálatok mellett a
folyamatosan ellátandó feladatok teljesítése nehezen volt biztosítható.
„Ember és természet” című vándorkiállításunkat idei évben a Barcsi Dráva Múzeumból a
Marcali Városi Múzeumba szállítottuk. A kiállítás lebontását, átköltöztetését és az új helyszínen történő felállítását időben elvégeztük a nehézségek ellenére is. A kiállítás Marcaliban
2012. október 30-ig volt megtekinthető.
A tavalyi évben elnyert ALFA pályázat segítségével felújítottuk „Természeti Örökségünk”
című kiállításunkat, valamint a tárlathoz kiállítás-vezetőt és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet készítettünk.
Az idei évben a Natura Somogyiensis 21. és 22. számát jelentettük meg pályázati forrásból.
Szintén az NKA pályázatán elnyert anyagi forrásból a Józan-féle Hymenoptera gyűjteménynyel gazdagodott a szakág országos viszonylatban is jelentős gyűjteményi anyaga.
2. Személyi-szervezeti változások
Név
Korbné Nagy Klára
Pallósi István
Szabó András

Munkakör
Változás
gyűjteménykezelő asz- 2012. 06. 01. – 2013. 03. 31.
szisztens
adatrögzítő
2012. 07. 01. – 2012. 11. 09.
technikai munkatárs
2012. 10. 01. – 2012. 12. 31.

A szakág jelenlegi személyi állományát 3 fő alkotja: 1 főmuzeológus-osztályvezető, 1 preparátor-gyűjteménykezelő, utóbbi számítógépes adatrögzítői és adminisztratív feladatokat is
ellát, és 1 fő preparátor asszisztens.
2012. évben 2 fő rehabilitációs járadékban részesülő kisegítő munkatárs került osztályunkra
Korbné Nagy Klára és Pallósi István személyében, akiknek feladata adatfelvitel, gyűjteményi egységek rendezésében való közreműködés volt. Szabó Andrást a munkaügyi központ
segítségével tudtuk foglalkoztatni az év végéig.
Jelen beszámoló tartalmazza az intézmény jelenlegi igazgatója, Dr. Ábrahám Levente zoológiai szakmai tevékenységét is.
3. Gyűjteményi munka
3.1. Gyűjteménygyarapítás
3.1.1. Feltárások, ásatások, leletmentések
Feltárás helyszíne

Témavezető

Feltárt terület

Forrás

Megjegyzés
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3.1.2. Egyéb terepmunkák
Feltárás helyszíne

Témavezető

Feltárt terület

Forrás

Megjegyzés

3.1.3. Gyűjtő- és terepnapok száma munkatársanként
Név
Dr. Juhász Magdolna
Dr. Ábrahám Levente
Körtési Gábor

Terepi nap száma
14
15
0

Gyűjtő- és terepnapokat az idei évben a költöztetés utáni gyűjteményrendezések miatt igen
korlátozottan tudtunk igénybe venni.
3.1.4. Gyűjteménygyarapítások
A költözés után a gyűjteményi egységek rendezése volt a legfontosabb feladatunk. A szakszerű gyűjteményi rend helyreállítása idei év eső félévében megtörtént.
A tavalyi évben elnyert NKA pályázat segítségével Hymenoptera gyűjteményünk nagymértékben növekedett a Józan Zsolt-féle gyűjtemény megvásárlásával. Entomológiai gyűjteményünket továbbá 1.334 db trópusi természeti tárgy megvásárlásával bővítettük.
Gerinces zoológiai gyűjteményünk 26 db preparátummal bővült, valamint Makóné Ángyán
Emerencia (Marcali, Széchenyi István u. 7/B) múzeumunknak adományozta a férje hagyatékában birtokába került természeti tárgyakat. A gyűjtemény 2 db állatbőrt, 2 db őz trófeát,
valamint 2 db preparátumot (1 db fácán, 1 db rétisas) tartalmaz.
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás
Tárgy típus
Rovar preparátum
Növény preparátum
Gerinces preparátum, modell
stb.

Mennyiség
1.235 db
9 lap
26 db

Forrás
saját gyűjtés
saját gyűjtés
pályázati forrás

Gyűjtemény nagysága:
Tárgyi anyag (gerinces preparátum, modell stb.): 1.192 db
Herbárium: 4.111 lap
Rovarpreparátum: 214.067db
Mollusca (csiga) gyűjtemény: 19.860 tétel
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3.1.4.2. Adattári gyarapodás
Tárgy típus
Dokumentáció

Mennyiség
53 db

Forrás
Helyben készült

Gyűjtemény nagysága: 1.065 tétel
3.1.4.3. Fotótári gyarapodás
Tárgy típus

Mennyiség

Forrás

Gyűjtemény nagysága: színes diapozitív 7.867 db
digitális fotó 1.465 record
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás
Tárgy típus

Mennyiség

Forrás

3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka
Tárgy típus
Natura Somogyiensis 21-es
kötet
Natura Somogyiensis 22- es
kötet

Mennyiség
310 oldal

Megszerzés módja
Saját kiadvány

222 oldal

Saját kiadvány

Szakkönyvtárunk anyaga kiadványcsere keretében, valamint a Natura Somogyiensis sorozat
21. 22.
Saját kiadványainkból és kiadványcsere útján gyarapítottuk osztályunk kézikönyvtári anyagát hazai és külföldi cserepartnereink által.
3.1.5. Kiemelkedő tárgy együttesek, ill. darabok
Józan Zsolt-féle Hymenoptera gyűjtemény
Trópusi gyűjtemény
3.2. Tervezett nyilvántartás
3.2.1. tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes)
Leltározó neve
Körtési Gábor

Leltározás módja
számítógépes

Darabszám
26 db

Évi összes nyilvántartási gyarapodás: 26 db
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: nincs
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3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása
Leltározó neve

Leltározás módja

Darabszám

Évi összes nyilvántartási gyarapodás: nincs.
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 162 db
Az informatikai pályázathoz készített fényképek leltározása a folyamatosan ellátandó határidős feladatok miatt elmaradt, pótlása 2013. első negyedévében tervezett.
3.2.3. adattári anyag nyilvántartása
Leltározó neve
Simon Miklósné

Leltározás módja
számítógépes

Darabszám
53 db

Évi összes nyilvántartási gyarapodás: 53 db
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: nincs
3.3. Gyűjteménykezelés
3.3.1. Gyűjteményrendezés
Gyűjtemény típusa
Gerinces gyűjtemény, modell stb.
Csigagyűjtemény
Rovar gyűjtemény
Herbárium
Ásvány, kőzet, fosszília
gyűjtemény
Alkoholos gyűjtemény
Trófea gyűjtemény
Őslénytani gyűjtemény

Munkatárs neve
Körtési Gábor

Darabszám
1.048 db

Józan Zsolt, Simon
Miklósné, Körtési Gábor
Józan Zsolt, Dr. Ábrahám
Levente, Simon Miklósné,
Körtési Gábor
Dr. Juhász Magdolna, Simon
Miklósné
Dr. Juhász Magdolna, Simon
Miklósné, Körtési Gábor
Dr. Ábrahám Levente, Simon Miklósné, Körtési Gábor
Körtési Gábor
Simon Miklósné, Körtési
Gábor

19.860 tétel
214.067 db
4.111 lap
2.255 db
62.642 db
42 db
102 db

A költözés után az új helyszínen minden gyűjteményünk rendezésre szorult. A gyűjtemény
átvizsgálása (történt-e sérülés, károsodás, stb.), valamint a rendszertannak megfelelő rendezését folyamatosan végeztük. Minden gyűjtemény esetében alapvető feladat a szakmai
szempontoknak megfelelő raktári rend kialakítása. Csiga-, rovar-, és gerinces zoológiai
gyűjteményünk rendezésénél külső munkatársak segítségét is igénybe vettük Józan Zsolt és
Nagy Lóránt személyében.
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A 2010. évben elkezdtük a Herbarium Somogyicum növénygyűjtemény szakszerű gyűjteményi felragasztását, az idei évben tovább ütemezetten végeztük, 1.147 lap növény felragasztása történt meg. A gyűjtemény nagysága és a munkafolyamat aprólékossága miatt a
feladat elvégzése 2017-re várható.
3.3.2. Revíziók
Gyűjtemény típusa
Herbarium

Utolsó revízió éve
2012

Darabszám
4.111 lap

Rovar

2012

214.067 db

Mollusca

2012

19.860 tétel

Gerinces zoológiai
gyűjtemény, modell
bőr, koponya stb.
Ásvány, kőzet,
fosszília
Őslénytani gyűjtemény

2012

1.042 db

Munkatárs neve
Dr. Juhász Magdolna, Simon Miklósné,
Korbné Nagy Klára,
Pallósi István
Simon Miklósné,
Korbné Nagy Klára,
Pallósi István
Simon Miklósné,
Korbné Nagy Klára,
Pallósi István
Körtési Gábor

2012

2.255 db

Szabó András

2012

102 db

Simon Miklósné
Szabó András

Trófea gyűjtemény

2012

42 db

Körtési Gábor

Alkoholos rovargyűjtemény

2012

62.642 db

Simon Miklósné

Az idei évben az intézmények átadásával és átvételével kapcsolatosan a nagy mennyiségű
szekrénykataszteri gyűjteményeink újbóli mennyiségi ellenőrzését végeztük el.
Ásvány, kőzet és fosszília gyűjteményünk esetében a szakmai revíziót Szabó András geológus hallgató végezte el. Simon Miklósné elkezdte az adattári anyag revízióját, előre láthatólag 2013. év első negyedében befejeződik.
3.3.3. Selejtezés
Tárgy neve

Selejtezés oka

Darabszám

3.3.4. Kölcsönzések
Nyilvántartásunkban lévő, kölcsönzött természeti tárgyak az idei évben is az alábbi intézményeknél vannak kihelyezve. Minden helyszínen revíziót végeztünk, a felülvizsgálatot
jegyzőkönyvben rögzítettük.
Barcs, Dráva Völgye Szakközépiskola részére:
- 6 db kétéltű, 1 db hüllő, 3 db hal kiállítási modell
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- 4 db alátétre szerelt vaddisznóagyar
Balatonszemes, Latinovits Zoltán Múzeum részére:
- 13 db hal modell
Szekszárdi Vármegyeháza kiállításának berendezéséhez 2011 évben kölcsönadott tárgyak:
- 7 db kétéltű, 2 hüllő, 3 hal kiállítási modell
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs
- 11 db gerinces preparátum
3.3.5. Letétek
Szörcsök János madár- és emlősgyűjtemény:
Joseph Habich ásvány- és kőzetgyűjtemény:
Szabó András ásvány- és kőzetgyűjtemény:
Sási János trófea gyűjteménye:
Saáry József gyűjteménye:

71 db
1.876 db
85 db
50 db
6 db

3.4. Műtárgyvédelem
3.4.1. Restaurálás, preparálás
Megnevezés

Tisztított / db

Növény
Rovarpreparátum
Gerinces preparátum

8 db

Konzervált / db

Restaurált / preparált / db
9 lap
1.235 db
26 db

A 2012. október 29-én megnyitott Fekete István Emlékház (Gölle) felújítása során 5 db madárpreparátum, 2 db szarvas, valamint 1 db őz trófea tisztítása, illetve javítása történt.
4. Tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások
4.1.1. Tudományos kötetek
Az idei évben a Natura Somogyiensis 21. és 22. kötete megjelent, valamint a Somogyi Múzeumok Közleményei 20. kötetének szerkesztése megkezdődött.
4.1.2. Tudományos cikkek
Dr. Juhász Magdolna:
Juhász M.: Kései meggy (Prunus serotina). In: Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok
Magyarországon. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, pp. 95-100.
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Balogh L. és Juhász M.: Amerikai karmazsinbogyó (Phytolacca americana). In: Csiszár Á.
(szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
pp. 31-36.
Balogh L. és Juhász M.: Kínai karmazsinbogyó (Phytolacca esculenta). In: Csiszár Á.
(szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
pp. 37-42.
Dr. Ábrahám Levente:
Ábrahám, L. 2012: Nohoveus vanharteni sp. n. from Oman (Neuroptera: Myrmeleontidae).
– Natura Somogyiensis 22: 57-64.
Ábrahám, L. 2012: "On the other hand, what is this Eastern aeschnoides?" (Morton 1926) –
an undescribed Palpares species from the Eastern Mediterranean (Neuroptera:
Myrmeleontidae). - Natura Somogyiensis 22: 65 – 108.
Ábrahám, L. Dobosz, R. & Tryzna, M. 2012: A new Visca sp. from Madagascar
(Neuroptera: Myrmeleontidae). - Natura Somogyiensis 22: 108 – 110.
Qingbin Zhan, Zhiliang Wang, Levente Ábrahám & Xinli Wang 2012: A new species of
Dendroleon Brauer, 1866 (Neuroptera, Myrmeleontidae) from China - Zootaxa 3547: 64–70
Viktor Markó , Gábor Jenser, Előd Kondorosy , Levente Ábrahám & Klára Balázs (2012):
Flowers for better pest control? The effects of apple orchard ground cover management on
green apple aphids (Aphis spp.) (Hemiptera: Aphididae), their predators and the canopy
insect community, Biocontrol Science and Technology, 23:2, 126-145
4.1.3. Tudományos előadások
4.2. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások
Dr. Juhász Magdolna
„Azok a csodálatos növények” címmel a Múzeumok Éjszakája 2012 rendezvény keretében.
Körtési Gábor
„Hogy lehet felismerni a mérges kígyót?” címmel a Múzeumok Éjszakája 2012 rendezvény
keretében.
Természettudományi osztály szervezésében:
Máté Sándor (MME Kaposvári HCS)
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„Madarat tolláról…” címmel a Múzeumok Éjszakája 2012 rendezvény keretében.
Dr. Lanszki József (Kaposvári Egyetem)
„Kenya vadonjában zoológus szemmel” címmel a Múzeumok Őszi Fesztiválja 2012 keretében

4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban
Dr. Juhász Magdolna:
- A magyarországi inváziós növényfajok kutató munkaközösségének tagjaként a Nyugatmagyarországi Egyetem által szervezett tudományos programban vett részt.
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként)
Dr. Juhász Magdolna a Kaposvári Egyetemen természetvédelmi mérnök BSc hallgatók
számára a „Vegetációismeret” tantárgy oktatója.
Dr. Ábrahám Levente a Kaposvári Egyetemen természetvédelmi mérnök BSc hallgatók
számára a „Biomonitoring, alapállapot felmérés, modellezés” tantárgy tantárgyfelelős oktatója.
Dr. Juhász Magdolna az Államvizsga Bizottság tagja volt a Kaposvári Egyetemen 2012.
júniusban.
Dr. Juhász Magdolna és Dr. Ábrahám Levente az Államvizsga Bizottság tagja volt a Kaposvári Egyetemen 2012. decemberben.
A múzeum együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Egyetemmel oktatás, kutatás
és egyéb területeken történő együttműködésről.
2 fő egyetemista töltötte gyakorlatát osztályunkon ebben az évben. Simon Miklósné és
Körtési Gábor ismertette számukra az itt előforduló szakmai feladatokat (preparálás, gyűjtemények kezelése, leltározás, pályázatírás). Segítettek a foglalkoztató füzet elkészítésében,
valamint a kiállítás felújításában is.
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtanfolyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program
Körtési Gábor államilag elismert, középszintű nyelvvizsgát tett angol nyelvből.
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma
5. Közművelődési tevékenység

24

Dr. Juhász Magdolna:
„Az őszi erdő” program keretében túravezetést tartott a Ropolyi-erdőben a szennai
Lázidombi Kulturális Egyesület szervezésében.
Körtési Gábor:
- A „Madarak és Fák Napja” alkalmából Várdán, a Kaposvár környéki általános iskolák
számára rendezett vetélkedőn természeti tárgyakat mutatott be és elősegítette a rendezvény
lebonyolítását.
- A kaposvári általános iskolák részvételével Toponáron rendezett Környezetvédelmi Vetélkedőn (2012. 05. 16-17.) Dr. Juhász Magdolna, Dr. Ábrahám Levente és Körtési Gábor zsűritagként segítette a rendezvény lebonyolítását.
- A Víz Világnapja alkalmából rendezett városi vetélkedő egyik állomása volt a Természeti
Örökségünk című kiállításban (2012. 03. 22.), Dr. Juhász Magdolna és Körtési Gábor vezette a vetélkedő lebonyolítását.
A Múzeumok Éjszakája 2012 rendezvényen Dr. Juhász Magdolna és Körtési Gábor 1 alkalommal tárlatot vezetett.
Tárlatvezetés:
Dr. Juhász Magdolna: 2 alkalom
Körtési Gábor: 5 alkalom
5.1. Kiállítások
5.1.1. Állandó kiállítások
Kiállítás neve
Természeti Örökségünk
„Somogy természeti tájai”

Látogatók száma
3.876
3.876

A tavalyi évben elnyert ALFA pályázat segítségével felújítottuk „Természeti Örökségünk”
című kiállításunkat, valamint a tárlathoz kiállítás-vezetőt és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet készítettünk.
5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások
Kiállítás neve
Látogatók száma
„Ember és természet” Barcs
nem tudható
„Ember és természet” Marcali
nem tudható
„Ember és természet” című vándorkiállításunkat a Barcsi Dráva Múzeumban június 03-ig
lehetett látogatni, majd 2012. június 24-től 2012. október 30-ig a Marcali Helytörténeti Múzeumban volt látogatható.
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5.1.3 Vendégkiállítások
5.2. Médiakapcsolatok
Dr. Juhász Magdolna:
A felújított „Természeti Örökségünk” című kiállítás megnyitó ünnepségén tájékoztatta a
sajtó képviselőit.
Dr. Ábrahám Levente:
Szenzációs felfedezés: öt új fajt azonosított be a muzeológus Sonline.hu 2012. 01. 03.
5.3. Egyéb reklámtevékenység
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése
A múzeumi honlap fejlesztését a tavalyi évben elnyert NKA pályázat segítségével folyamatosan végezzük, melyet Körtési Gábor 162 db fotó és 42 fajleírás elkészítésével nagymértékben elősegítette.
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása
Szervező

Rendezvény neve

Helye

Határidő

6. Egyéb
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok
Számos külföldi intézménnyel (36 db) tartunk fenn folyamatos kiadványcsere kapcsolatot.
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak)
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmaiérdekvédelmi szervezetekben
Dr. Juhász Magdolna az alábbi hazai tudományos társaságok tagja:
- Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Természetvédelmi és Ökológiai
Munkabizottsága;
- Magyar Biológiai Társaság
Dr. Ábrahám Levente:
Az alábbi hazai és nemzetközi tudományos társaságok tagja:
- Magyar Biológiai Társaság;
- Rovartani Társaság;
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- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Természetvédelmi és Ökológiai Munkabizottsága;
- International Association for Neuropterology.
6.4. Pályázatok
Pályázó neve
Dr. Juhász Magdolna
Dr. Ábrahám Levente
Dr. Ábrahám Levente
Dr. Ábrahám Levente
Körtési Gábor

Témája
Somogyi Múzeumok Közleményei 20. kötetének kiadatása és internetes megjelentetése
Natura Somogyiensis 23. kötetének kiadatása és internetes
megjelentetése
Natura Somogyiensis 23. kötetének kiadatása és internetes
megjelentetése
Természeti tárgyak állagmegóvása, preparálása zoológiai
gyűjteménygyarapítás céljából

Pályázott ösz- Elnyert összeg
szeg
613.200 Ft
500.000 Ft
500.000

500.000

383.000 Ft

Még nem történt döntés

763.000 Ft

300.000 Ft

A pályázati adatlapok kitöltését és az azokkal járó egyéb adminisztrációs feladatokat Simon
Miklósné és Körtési Gábor végezte.

Kaposvár, 2012. december 11.

Dr. Juhász Magdolna
természettudományi osztályvezető
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Régészeti Osztály
1. Bevezetés
A törvényi előírásoknak megfelelő szakhatósági ügyek szükséges szakmai előkészítését,
valamint a helyszínek ellenőrzését, leletmentéseket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal
egyeztetve, illetve általa előírt módon végezte a Régészeti Osztály. A hatósági munka nagyságát mutatja, hogy 2012-ben mintegy 150 témában foglalkoztunk ügyiratokkal.
Terepi munkáink közül legjelentősebb volt a Marcali elkerülő út nyomvonalán végzett feltárás, melynek során a Halastói-dűlő lelőhelyen egy nagyon intenzív neolit- és bronzkori településen tártunk fel 250 objektumot. Emellett jelentős volt a Lulla-Balatonendrédi út nyomvonalán megmentett 60 avar sír.
A Régészeti Osztály ideiglenes helyéről a keleti szárnyba költözött. Emellett 2012-ben folytattuk a régészeti raktárak, adattár átköltöztetését és rendezését. Jelentős időt vett igénybe a
berendezési leltárak (kis- és nagyértékű tárgyak, személyi leltárak) költözés utáni elkészítése. Sok energiát kellett fordítanunk a fenntartóváltáshoz kapcsolódó ügyintézésre is.
A szakág új régészeti kiállítást készített.
2. Személyi-szervezeti változások
A régészeti feladatok mellett egyre nagyobb arányú hivatali ügyviteli feladat ellátását csak
feszített munkatempóban voltunk képesek elvégezni, még úgy is, hogy állandó alkalmazottaink mellett célfeladatra szerződéses munkatársakat is foglalkoztatunk. Az állandó állományban 3 régész, 3 technikus-rajzoló és 1 adattáros mellé további 1 régészt, 1 technikust, 1
gépkocsivezető-technikust és 1 segédrestaurátor-leletezőt alkalmaznunk a külső bevételek
terhére. A régészünk szeptember elejétől szülési szabadságra ment.
Név
Varga Máté

Munkakör
régésztechnikus

Cserép Tamás

régésztechnikus

Baksics Gábor

segédrestaurátor leletező

Miklián Mihály

udvaros

Változás
szerződés 2013. november 30ig
szerződés 2013. november 30ig
szerződés 2013. november 30ig
szerződés 2013. november 30ig
15 óra /hó

3. Gyűjteményi munka
3.1. Gyűjteménygyarapítás
A gyűjteménygyarapítás alapját ez évben is a feltárások képezték, melyek anyagi fedezetét
költségvetésen kívüli anyagi források biztosították (beruházók), és a további elhelyezéshez
és feldolgozáshoz is hozzájárulnak. 2012-ben a Marcali elkerülő út két megelőző feltárását
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folytattuk le a NIF által biztosított külön pénzből. A Lulla-Balatnendréd közötti út régészeti
felügyelethez kapcsolódó feltárásainak költségeit a Kivitelező biztosította, ezen kívül
jelentősebb ásatásokat végeztünk Őrtilosban, Szőkedencsen és Iharosban, pályázati pénzből.
Nagyon fontos feltárást folytattunk az Ezüsthárs lakópark területén, ahol a X-XI. századi
temetőn kívül egy avar temető is előkerült (felügyeleti feltárás).

3.1.1. Feltárások, ásatások, leletmentések
Feltárás helyszíne
Balatonendréd - Magyar
Tenger TSz 3. (B.endréd
– Lulla elkerülő út 13.
lh.)
Marcali - Halastói-dűlő
Marcali - Boronkai út

Őrtilos-Új Zrínyi vár

Kaposvár- 59. lh. –
Ezüsthárs lakótelep 12.
hrsz.)

Témavezető

Molnár István

Feltárt
terület

Forrás

60 avar
sír

Colas

Szakfelügyeleti feltárás

NIF
NIF

Megelőző feltárás
Megelőző feltárás

Németh Péter
Honti Szilvia

SMMI, ZMMI, Zrínyi Miklós NemzetZrínyi Miklós Nemvédelmi Egyetem,
zetvédelmi EgyeHadtörténeti Intézet
tem, Hadtörténeti
és Múzeum közös
Intézet és Múzeum
tudományos kutatási
programja keretében

Költő László
Vándor László

Költő László

Szőkedencs-Temető

Molnár István –
Sipos Carmen

Kaposvár-Toponár Lovarda

Molnár István

Szólád - 27/1 hrszIharos-Temető

Megjegyzés

60 sír

Beruházó (telektulajdonos)

Megelőző feltárás

Tervásatás
Kb. 70 NKA + Szőkedencs
Középkori templom
m²
Önkorm. + Múzeum
és temető
kb. 300
m2

FGSZ, Siófok

Megelőző feltárás

Molnár István

Beruházó

Molnár István

NKA pályázat

Szakfelügyelet
Tervásatás
Középkori templom

A régészek mellett jelentős munkát végeztek a feltárásokon a technikusok és más régészeti
munkatársak is: Somogyi Krisztina, Varga Máté, Nyári Zsolt, Cserép Tamás, Stunya Péter,
Balla Krisztián, Gál Zoltán, Honti Szilvia.
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3.1.2. Egyéb terepmunkák: régészeti felügyelet, terepbejárás, helyszínelés
Helyszínek
Kaposvár - Nádasdi u..

Témavezető
Németh Péter

Kaposvár-Ezüsthárs u.

Németh Péter

Porrogszentkirály

Németh Péter

Csombárd

Honti Szilvia

Bodrog

Honti Szilvia

Edde

Honti Szilvia

Somogyjád

Honti Szilvia

Osztopán

Honti Szilvia

Kaposújlak

Honti Szilvia

Igal
Büssü
Kazsok
Ságvár

Honti Szilvia
Honti Szilvia
Honti Szilvia
Németh Péter

Gyékényes
Balatonboglár
Zamárdi
Somogyszob

Németh Péter
Németh Péter
Németh Péter
Németh Péter

Somogycsicsó

Németh Péter

68-as út (60 km)

Molnár István

Buzsák, Somogyvár
Balatonszemes
Kaposvár-Virág major
Szőlősgyörök

Honti Szilvia
Varga Máté
Molnár István
Molnár István

Tengőd

Molnár István

Simonfa

Németh Péter

Drávatamási.

Németh Péter

Drávatamási

Varga Máté,
Németh Péter

Balatonszabadi

Honti Szilvia

Idő
Forrás
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap beruházó
1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
9 nap beruházó
1 nap beruházó
1 nap beruházó
beruházó
beruházó
1 nap
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés
1 nap egyedi szerződés

Megjegyzés
Régészeti megfigyelés
Régészeti megfigyelés
Régészeti megfigyelés
Terepbejárás
Terepbejárás
Terepbejárás
Terepbejárás
Terepbejárás
Terepbejárás
Terepbejárás
Terepbejárás
Leletmentés
Leletmentés
Helyszínelés
Terepbejárás
Terepbejárás
Terepbejárás
Helyszínelés leletbejelentésre
Hatástanulmány,
terepbejárás
Terepbejárás
Szakfelügyelet
Szakfelügyelet
Szakfelügyelet
Terepbejárás, helyszíni szemle
Leletmentés
Régészeti megfigyelés
Régészeti szakfelügyelet
Régészeti szakfelügyelet
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Szőlőskislak

Honti Szilvia

Karád

Varga Máté

Somogyvár

Varga Máté

Zamárdi, 052/81

Honti Szilvia

Zamárdi vízvezeték

Varga Máté

1 nap

Terepbejárás, hatástanulmány
Régészeti szakfelügyelet
Régészeti szakfelügyelet
Régészeti szakfelügyelet
Régészeti szakfelügyelet

2 nap
2 nap egyedi szerződés
1 nap
3 nap egyedi szerződés

A terepmunkákban részt vett: a témavezetők mellett több ízben a többi régész is Sipos
Carmennel együtt, valamint a technikusok is, így Balla Krisztián, Nyári Zsolt, Cserép Tamás Varga Máté, Stunya Péter, és Gál Zoltán adattáros is.

3.1.3. Gyűjtő és terepnapok száma munkatársakként
Név

Terepen töltött idő/nap

Honti Szilvia
Németh Péter
Molnár István
Nyári Zsolt
Cserép Tamás
Gál Zoltán
Balla Krisztián
Varga Máté
Stunya Péter
Sipos Carmen

10
37
72
93
52
43
19
27
1
1

Külső raktárban töltött idő/nap
6
4
2
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3.1.4. Gyűjteménygyarapítás eredményei
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás
Tárgy típus
tárgyi anyag

Mennyiség
12.400

Megszerzés módja
ásatás, terepbejárás

Az adat a mosott-leltározatlan (2.301) és a szekrénykataszterbe vett (12.827) anyagokat tartalmazza, levonva belőle a selejtezett mennyiséget (-2.728). (Nem szerepel benne a Marcaliban előkerült zsákos anyag).
3.1.4.2. Adattári gyarapodás
Tárgy típus
iratanyag
147 tétel 6.960 lap
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Mennyiség
147 tétel

Megszerzés módja
dokumentáció, jelentések

3.1.4.3. Fotótári gyarapodás
Tárgy típus
digitális
hagyományos

Mennyiség
870
0

Megszerzés módja
terepmunka, tárgyfotó

3.1.4.4. Hangtári gyarapodás
Gyűjtemény nagysága: 3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka
Megkezdtük a digitális nyilvántartáshoz a kézzel írott leltárkönyvek adatbevitelét.
3.1.5. Kiemelkedő tárgyegyüttesek, illetve darabok
Gazdag, mellékletes avar sírok Balatonendréden.
Újabb avar temető az Ezüsthárs lakótelepen.
Korabronzkori építmény Marcaliban.
3.2. Nyilvántartás
3.2.1. Tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes)
Leltározó neve
Molnár István-Sipos Carmen
Molnár István-Sipos Carmen
Molnár István-Sipos Carmen
Aradi Csilla
Németh Péter Gergely
Összesen

Leltározás módja
digitális (egyéb szoftver)
digitális (egyéb szoftver)
hagyományos
hagyományos
hagyományos

Darabszám
421
292
199 (népvándorlás-középkor)
70
552 (Őskor)
1.534

Évi összes nyilvántartási gyarapodás (egyedi leltározott) 1.464 db
Gyűjtemény nagysága:
Egyedi leltározott: 245.744+1.534= 247.278
Leltározatlan: 149.494 +2.301= 151.795
Szekrénykataszteri rendszerben nyilvántartott:
1.183.077
selejtezés egyedi leltározáskor
2.728
egyedi leltározott
1.534
új anyag nyilvántartásba vétele
+ 12.827
Jelenleg nyilvántartott összesen
1.191.712 db
3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása
Leltározó neve

Leltározás módja
digitális

Darabszám
0
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Évi összes nyilvántartási gyarapodás:
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága (hagyományos): 230
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága (digitális): 870
Gyűjtemény nagysága: 143.620 hagyományos, 91 db digitális, kb. 151.350 digitális (átnevezett, archivált, de nem leltározott (Új: Ezüsthárs, Balatonendréd, Marcali)
3.2.3. adattári anyag nyilvántartása
Leltározó neve
Gál Zoltán

Leltározás módja
Hagyományos

Darabszám
147 tétel 6.960 lap

Tárgyévi gyarapodás:

leltározott: 147 tétel
leltározatlan: 49
Gyűjtemény nagysága: régi: 8.000 tétel
új leltári szisztémában: 2.738+147= 2.885
leltározatlan: 159+49-147= 61 tétel
Digitális adattári anyag nyilvántartása:
Balla Krisztián, Varga Máté
Adattár költöztetése, helyindex szerinti nyilvántartásba vétele: Gál Zoltán, Balla Krisztián,
Varga Máté
3.3. Gyűjteménykezelés
3.3.1. Gyűjteményrendezés
1. Költöztetés, költöztetés utáni anyagrendezés
Az osztály legnagyobb feladata az év első félévében az átköltöztetett anyag rendezése: a
taszári 20-as épület mellett a 6-ös épületben is viszonylag nagy alapterületet kaptunk,
úgyhogy megkezdődhetett a gyűjteményi rend átcsoportosítása. A 6-os épületbe került az
embertani anyag és az állatcsontanyag, valamint – az új dexion polcok beépítését követően a ládás régészeti leletek. Ezt követően a 20-as épületben is befejeződött az új dexionpolcok beépítése és az anyag elhelyezése.
Az adattári anyag rendezését Varga Máté, Balla Krisztián és Honti Szilvia végezték (mutatózással együtt), a leletanyag rendezését nagyrészt Varga Máté (és Németh Péter Gergely) végezte Marton Klára és diákok segítségével.
A somogyvári ásatások anyagának költöztetése, és rendberakása (Cserép Tamás, Balla
Krisztián) feladata volt.
2. Revízió, anyagrendezés:
Népvándorláskori gyűjtemény: Varga Máté
Németh Péter: Régészeti kiállítási anyagok revíziója Zamárdiban, Szántódpusztán és
Keszthelyen.
Honti Szilvia-Varga Máté: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Barcs,
Nagyatád, Siófok, Balatonszemes
Varga Máté: fészerlaki avar temetők anyagának rendezése
3. Folyamatosan, újonnan bekerülő anyagok rendezése, korhatározása:
Honti Szilvia Molnár István, Németh Péter, Varga Máté
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4. Németh Péternek a leltározásban (leletírás, mérés) segítséget nyújtott M. Hrotkó Zsuzsanna.
Dokumentációkhoz kapcsolódó munkák:
Molnár István-Sipos Carmen:
Komlósd-Mogyorós,
Barcs-Somogytarnóca-Aszalói-dűlő,
Barcs-SomogytarnócaSertésteleptől ÉNy-ra, Istvándi-Csontai-dűlő lelőhelyek dokumentációjának készítése,
objektumleírások, ásatási naplók begépelése, fotók átnevezése. A dokumentáció
elkészítésében közreműködött, a rajzdokumentációt készítette: Nyári Zsolt, Balla Krisztián.
Lulla-Büdösalja, Lulla-Jabapuszta DK, Lulla-Lovarda, Lulla, Jabapuszta – Jóreménység
TSz dokumentációjának készítése, objektumleírások, ásatási naplók begépelése. A
dokumentáció elkészítésében közreműködött Nyári Zsolt, Balla Krisztián, Varga Máté,
Stunya Péter és a Meridián Kft, külső megbízottként.
Iharos-Temető lelőhelyek dokumentációjának készítése, objektumleírások, ásatási naplók
begépelése, fotók átnevezése. A dokumentáció elkészítésében közreműködött, a
rajzdokumentációt készítette: Nyári Zsolt, Balla Krisztián, M. Hrotkó Zsuzsanna.
Németh Péter Gergely-Somogyi Krisztina:
Marcali-Halastói-dúlő, Boronkai út dokumentációjának készítése, objektumleírások, ásatási
naplók begépelése, fotóátnevezés (Nyári Zsolt, Balla Krisztián, Varga Máté).
Honti Szilvia-Molnár István-Németh Péter Gergely-Balla Krisztián:
68-as út ERD, Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vasút ERD (terepbejárással egybekötve).
Honti Szilvia-Molnár István -Varga Máté- Németh Péter Gergely-Balla Krisztián:
Terepbejárások, helyszínelések dokumentációjának elkészítése, térképezés kb. 70 lelőhely,
ezek közül 18 új.
68-as út Előzetes Régészeti Dokumentáció.
Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vasút Előzetes Régészeti Dokumentáció
(68-as út, Tab környéke-víz, Barcs-Vízvezeték, Berzence I - Bányatelek bővítés, Csombárd
- Edde gázvezeték, Csurgó környéke – Szennyvíz, Balatonszemes - Barát-dűlő, Berzence Kétnyáralja-dűlő, Berzence - Somogyudvarhely Öntözésfejl., Gyékényes - Szénégető,
Komlósd – Drávaszentes, Mosdós - Ló-legelő, Mosdós - Nagy-hegy, M7 Balatonkeresztúr Réti-dűlő 2004, M7 Fonyód - Vasúti-dűlő 1-2 2004, M7 Szólád - Bozótmellék 2-3 2004,
M7 Zamárdi - Kútvölgyi-dűlő 2004, Sávoly – Villamosvezeték, Zamárdi - 065/1 hrsz. ivóvízvezeték Drávatamási - Kenderáztató, Dráva mellett, Taszár - Vasút mellett,
Balatonszemes - Barát-dűlő, Berzence - Kétnyáralja-dűlő)
Balatonaliga - Balatonszentgyörgy vasút.
Költő László-Varga Máté:
Kaposvár-Kertészet (Kvár, 59. lh. – Ezüsthárs lakótelep) 2010. évi ásatási dokumentáció.
Őrtilos - Zrínyi Újvár 2010. dokumentációja.
Zrínyi-Újvár 2011. évi feltárás dokumentációjának készítése.
Kaposvár-Kertészet (Kvár, 59. lh. – Ezüsthárs lakótelep) 2012. évi feltárás
dokumentációjának készítése.
Varga Máté
Lelőhely bejelentők készítése, régi dokumentációk pótlása, rendezése.
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M. Hrotkó Zsuzsanna:
Szentbenedek – Bárdudvarnok premontrei kolostorhely 5db alaprajz.
Középkori francia – magyar egyházi kapcsolatok tanulmányhoz 8db térkép, templomalaprajz.
Ásatási dokumentációk manuáléinak átrajzolása (pauszolása), nagyméretű 4 db-folyamatban
Vörs, Fonyód.
Árpád-kori, különböző lelőhelyű kerámiák ceruzarajzos táblák 6db.
Dokumentációs rajzok, térképek, fotók:
Nyári Zsolt:
rajzdokumentáció:
Balatonendréd 13LH
65 db A/4, 2db A/2
Kaposvár – Ezüsthárs
35db A/4, 5db A/2
Toponár – Lovarda 10 db A/4, 2db A/2
Szőkedencs – Temető
6 db A/4, 2db A/2
Marcali – Halastói dűlő
50 db A/4, 104db A/2
Marcali – Boronkai út 4 db A/4, 14 db A/2
fotódokumentáció:
Szőkedencs – Temető 50 db, Marcali – Halastói dűlő 120 db, Marcali – Boronkai út 25 db
Balla Krisztián: kb. 40 kf. digitális lelőhely-, illetve nyomvonaltérkép
Tárgyfotók: Érme: 98 db, SMK kötet: 130 db
Kincsek Somogy földjéből: Fotók a kiállításba: 75 db, Vitrinfotók: 50 db, Magyarázó táblák: 7 db szerkesztett tábla
Iharos – Temető: Ásatási dok. rajz: 1db A2; 3 db A4 sírrajz
Fiatal Középkoros Régészek IV. konferenciája: Rezümé füzet borító-, Meghívó-, plakáttervezés
3.3.2. Revíziók
Gyűjtemény típusa
Népvándorláskori

Utolsó revízió éve
1978

Darabszám
200 db

Munkatárs neve
Varga Máté

Becsült nem revíziózott anyag nagysága: 240.000 db
3.3.3. Selejtezés
3.3.4. Kölcsönzések
Kiállításra A hun üst folyamatosan utazik az országban a „Megmentett Örökség c. kiállítással (Országház, MNM, Szombathely)
Feldolgozásra:
Kulcsár Gabriella, 61/29-es lelőhely, korai bronzkor
Bognár Katalin Boglárka, Balatonöszöd-Temetői-dűlő, középkor
Osztás Anett, Szólád-Kisaszó, Ordacsehi-Bugaszeg patics- és kőanyag, illetve
állatcsont
Jáky András Balatonboglár-Berekre 116 objektum Hallstatt kor, és további
Hallstatt anyag a lelőhelyről
Révész László felügyeletével László Anett, Kereki avar temető teljes anyaga
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Máté Dóra Kaposvár, 61/1 lelőhelyről egy középső bronzkori objektumegyüttes
anyaga
Gál Erika, K/61/29 lelőhelyről állatcsontok
3.3.5. Letétek
3.4. Műtárgyvédelem
3.4.1. Restaurálás, preparálás
Megnevezés

Tisztított / db

Konzervált / db

régészet, tárgy

3.570

1.638

Restaurált / preparált / db
97

4. Tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység
4.1.1. Tudományos kötetek
4.1.2.
Tudományos cikkek
Molnár István – Sipos Carmen: Ásatási beszámolók a Régészeti Kutatások Magyarországon
2010. kötetbe – Megjelenés alatt
Molnár István: Beszámoló a fonyódi Várhegyen 2009-2011-ben végzett régészeti munkálatokról. Castrum 15. 2012. – Megjelenés alatt
Molnár István - Sipos Carmen: A rádpusztai Árpád-kori telep. SMK 2012 – Megjelenés
alatt
Honti Szilvia - Hajdú Ádám Dávid - Költő László - Molnár István – Németh Péter Gergely
– Sipos Carmen: Régészeti feltárások Somogy megyében 2007-2011. között. SMK 2012. –
Megjelenés alatt
Varga Máté: Középkori leletek Nagyberki-Szalacskáról I. SMK 2012 – Megjelenés alatt
Varga Máté: Késő középkori érmek Visegrád Fő u. 73. lelőhelyről, és előzetes anyagvizsgálati eredményeik – megjelenés alatt
Németh Péter: Kelta temető leletei Szabadiból (Somogy megye) (Horváth Lászlóval közösen) Communicationes Archaelogicae Hungariae 2009. (2010) 133-178.
Celtic Warriors from Szabadi (Somogy County, Hungary) (Horváth Lászlóval közösen) In: The Eastern Celts. Eds. Mitja Guštin és Miloš Jectić. Koper-Beograd 2011.
19-30.

Tudományos, publikációs rajzok, anyagok:
Balla Krisztián
78 publikációs szintű tárgyfotó
Nyári Zsolt
Nagyberki – Szalacska 7 rajzos tábla
Rádpuszta – Temető alja 10 rajzos tábla
Iharos – Temető 4 rajzos tábla
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M. Hrotkó Zsuzsanna:
Különféle tanulmányokhoz 13 db térkép, templomalaprajz
Arpád-kori kerámiák 6 db rajzos tábla
4.1.3. Tudományos előadások
Németh Péter:
Kaposvár, Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem: „Újabb kelta érmek Somogy megyében”
Molnár István:
Kaposvár, Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciája: „A rádpusztai Árpád-kori telep”
Varga Máté:
Kaposvár, Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem: „Középkori és kora újkori éremleletek Somogy megyében - kutatási beszámoló ”
Visegrád, „Hadak útján” Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXII. Konferenciája: „A Somogy megyei honfoglaló korpusz előmunkálatai, különös tekintettel Kaposvár legrégibb
Árpád-kori temetőjére” (Költő Lászlóval)
Kaposvár, Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciája: „Középkori és kora újkori éremleletek Somogy megyében - kutatási beszámoló ”
4.2. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások
Molnár István, Sipos Carmen:
Iskolás gyerekeknek számára régészeti ásatások bemutatása, rendhagyó történelemóra
keretében: Iharosberényi Általános Iskola, Schumann Ildikó tanárnő vezetésével 7 nap,
napi 2-3 óra.
Csurgói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5-6-7. osztályosaiból álló csoport, kb. 16 fő
Horváth Zsolt tanár vezetésével, 1 délelőtt 2-3 óra.
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban
Németh Péter, Honti Szilvia, Molnár István
M7-es program: az előkerült anyagok folyamatos rendezése, feldolgozása.
Varga Máté: honfoglaló corpus és éremleletek
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés, illetve a felsőoktatás munkájában (oktatóként)
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtanfolyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma
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13 fő, kb. 82 nap
3 régész a Somogy megyei múzeum anyagából készíti doktori disszertációját (Serlegi Gábor, MTA RI, Fábián Szilvia KÖSZ, Hajdú Ádám)
Somogy megyei nagyobb régészeti anyag feldolgozása (többség szakdolgozó): Kulcsár
Gabriella 61/2 lelőhely Somogyvár-Vinkovci kultúra, Bocsi Zsófia (Déry Múzeum) Ordacsehi, Zamárdi, népvándorláskor-középkor, Nagy Borbála: Balatonlelle-Országúti-dűlő
késő rézkor, Szőllősi Szilvia Ordacsehi-Csereföld kelta, Jáky András Balatonboglár Berekre-dűlő, koravaskor; László Anett - Kereki, avarkor, Máté Dóra: Kaposvár Középső bronzkori telepanyag; Kocsis Gábor (Somogysárd-Kishegy, őskori lelőhely); Hegyi Borbála (Somogy megye 10-11. századi temetői), Szabados Ágnes (Fonyód-Fácános), Ujhelyi Nóra
(Középkori könyvveretek), Piotr Strzyz (középkori szakállas puskák), Bognár Katalin Boglárka, Balatonöszöd-Temetői-dűlő, középkor
5. Közművelődési tevékenység
5.1. Kiállítások
5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások
5.1. Kiállítások
Kincsek Somogy földjéből címmel, új állandó régészeti kiállítás
Tervezte-rendezte: Honti Szilvia, Németh Péter Gergely, Molnár István, Matucza Ferenc
Megnyitó: 2012. szeptember 20.
Balatonboglári Városi Múzeum kiállításának felújítása (Honti Szilvia, Németh Péter Gergely, Matucza Ferenc)
5.1.1. Állandó kiállítások
Kiállítás neve
Kincsek Somogy földjéből

Látogatók száma

5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások
Kiállítás neve

Látogatók száma

5.1.3 Vendégkiállítások
Kiállítás neve

Látogatók száma
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5.2. Médiakapcsolatok
A Fiatal Középkoros Régészek IV. konferenciájának jó sajtóvisszhangja volt. Beszámoltak róla
a helyi újságok (Somogy Hírlap, Kapos Extra), a múzeum honlapja, kinn járt a Somogy TV,
valamint több (országos) honlapon is szerepelt. Ez utóbbi annak is volt köszönhető, hogy
konferencia sajtóanyaga eljutott az MTI-hez, így többen onnan vették át. Az interneten megjelent cikkekről lásd az alábbi linkeket:
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/honfoglalastol-a-torok-korig-700-evet-kutatnak-aregeszek-472389
http://www.danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=1702
http://www.museum.hu/e/Fiatal_Kozepkoros_Regeszek_konferenciaja
http://www.multkor.hu/20121119_kaposvaron_talalkoznak_a_kozepkorral_foglalkozo_fiatal_regeszek
http://archeologia.hu/fiatal-kozepkoros-regeszek-iv-konferenciaja
http://www.regeszet.org.hu/felhivas-fiatal-kozepkoros-regeszek-iv-konferenciaja/
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/tortenettudomanyi-intezet/regeszetitanszek/hirek/felhivas-fiatal-kozepkoros-regeszek-iv-konferenciaja
http://militia.hu/tartalom/fiatal-k%C3%B6z%C3%A9pkoros-r%C3%A9g%C3%A9szek-ivkonferenci%C3%A1ja
http://mrmt.blog.hu/2012/11/14/fiatal_kozepkoros_regeszek_iv_konferenciaja

5.3. Egyéb reklámtevékenység
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása
Szervező

Rendezvény neve

Helye

Résztvevők száma

6. Egyéb
Varga Máté, Molnár István: Fiatal Középkoros Régészek IV. konferenciájának szervezése
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok
MTA Régészeti Intézete és a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága közösen dolgozza
fel az M7-es ásatások leletanyagát. Koordinátor: Honti Szilvia és Bondár Mária (ld. 4.4.3.
pontot is)
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6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak)
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmaiérdekvédelmi szervezetekben
6.4. Pályázatok
Sikeres pályázatok
Pályázó
neve

Téma (pályázati azonosító)

Molnár
István

Iharos-Temető: Középkori
templom és temető-részlet
feltárása

Varga
Máté

Fiatal Középkoros Régészek
IV. konferenciája

Teljes költség

Igényelt összeg

Elnyert öszszeg

1.000.000 Ft 700.000 Ft
NKA pályázat+
300.000 Ft önrész (Iharosi
Önkormányzat)
560.000 Ft
(NKA)

500.000 Ft
+
220.000 Ft
önrész
300.000 Ft
(NKA)

Kaposvár, 2012. december 5.

Dr. Honti Szilvia
régészeti osztályvezető
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Néprajzi Osztály
1. Bevezetés
Az év során végzett feladatok közül ki kell emelni:
a./
a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Alfa-program keretében elnyert támogatásából
megújított „Fejezetek Somogy néprajzából” című állandó néprajzi kiállítás munkálatait.
b./
a NKA pályázati támogatásból (a honlap-fejlesztés részeként) az elmúlt években
digitalizált fotógyűjtemény egy részének honlapra történő kihelyezését.
c./
a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben, a Zamárdi Tájházban és
Szántódpusztán az Idegenforgalmi és Kulturális Központban (Cselédlakás, pince)
végzett állományellenőrzési, revíziós munkálatokat.
d./
a megyei múzeum főépületének (Kaposvár, Fő u. 10.) Nyugati szárnyrészéből 2011
decemberében kiköltöztetett munkaszobák és gyűjteményi anyagok (fotógyűjtemény, adattári anyag, kézikönyvtár) Fő u. 101. irodaépület első emeletén történő elhelyezését január hónapban. A kialakított munkaszobák és gyűjteményrészek (adattár, fotótár, kézikönyvtár) újbóli költöztetését februárban az irodaépület harmadik
emeletére.
e./
a megyei múzeum főépületében (Fő u. 10.) a keleti szárnyrész első emeletén lévő
2011 nyarától összecsomagolt textilgyűjtemény kipakolását a természettudományi
kiállításba, hogy a szárnyrészt érintő felújítási munkákat a kivitelező elvégezhesse.
f./
Taszáron a 20-as számú épület 2. emeletén 2011-ben kijelölt szobák (egykor a
taszári laktanya legénységi szobáiban) raktárrá alakításának megkezdését, Salgó polcokkal történő beépíttetését, majd (polchiány miatt csak részben történt meg a beépítés) a tárgyak raktári rend, tematikai egységekben való elrendezését
g./
A néprajzi textilgyűjtemény, a pásztorművészet tárgyai, a hangarchívum anyaga
(Együd hagyaték) továbbra is a Fő u. 10-es számú épület keleti szárnyrészében kialakított raktárban van elhelyezve.
Itt tároljuk Somogy népi kultúrájának azon tárgyi emlékeit, melyeket egy hibás igazgatói döntést követően 2003-2007 között csak igen jelentős pályázati források, muzeológusi-, gyűjteménykezelői-, restaurátori munka hozzárendelésével sikerült
megmenteni (textil- és bőráru gombafertőzése) és azt az elvárt állományvédelmi és
szakmai előírásoknak megfeleltetni.
E gyűjteményi állomány újabb helyre költöztetése csak abban az esetben indokolt,
ha az a meglévőnél jobb, modernebb, és a 21. század műtárgyvédelmi szempontrendszerét magasabb szinten tudja biztosítani.
2. Személyi-szervezeti változások
Név
Munkakör
A személyi állomány mini- Gyűjteménykezelő
malizált létszámmal, 1 fő
néprajzossal és 1 fő gyűjteménykezelővel látta el a
szakmai feladatokat.
Gyűjteménykezelőmúzeumpedagógus

Változás
Simon Andrea november 30-án
közös megegyezéssel megvált az
intézménytől. Helyét december 1-től
Stepán Kata töltötte be, aki múzeumpedagógus végzettséggel munkaidejének 80%-ában gyűjteménykezeléssel, 20%-ban az állandó néprajzi
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiával foglalkozik.
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3. Gyűjteményi munka
3.1. Gyűjteménygyarapítás
3.1.3. Gyűjtő és terepnapok száma munkatársakként
Név
Terepnapok száma
Kapitány Orsolya
3
Osztopánban a temetők fotózása.
Darányban 1845-ből származó kézírásos „Dallos” füzet begyűjtése digitalizálás céljából.
Witt Lászlóné Csurgón, az 1955-ben stafírungba kapott szőtteseiből ajándékozott 9 db-ot a
gyűjteménynek, melyekért a helyszínre mentünk. A gyűjtést a csurgói múzeumban tett
szakmai látogatással is egybekapcsoltuk, melyet az intézményvezető Füstös János kezdeményezett. A múzeumlátogatáson jelen voltak: Marton Klára és Horváth Péter restaurátorok
is.
3.1.4. Gyűjteménygyarapítás eredményei
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás
Tárgy típus
Mennyiség
Textil
11 db
Évi tárgygyarapodás: 11 db
Gyűjtemény nagysága: 16.010 db

Megszerzés módja
ajándék

3.1.4.2. Adattári gyarapodás
Tárgy típus
Mennyiség
Megszerzés módja
Néprajzi vonatkozású cik- 22 tétel (275,5 lap, 15 fotó- ajándék, gyűjtés
kek, meghívók stb.
másolat, 1 rajz)
Gyűjtemény nagysága: 2.895 tétel, rekord
3.1.4.3. Fotótári gyarapodás
Felvétel témája
Magyarországi
Tájházak
Szövetsége
Dél-dunántúli
Regionális
Találkozója,
Somogyszob
Osztopáni temetők
Költöztetés dokumentálása:
munkaszobák,
gyűjtemények, raktárak
Kassai Lajos lovasíjász
(SZKÖ felterjesztési munka)
Fejezetek Somogy néprajzából című állandó néprajzi
kiállítás felújítási munkálatai
és megnyitója
44

Mennyiség
110 db

Készítő, megszerzés módja
Szíva László

60 db
55 db

Kapitány Orsolya
Kapitány Orsolya

45 db

Kapitány Orsolya
(SZKÖ megyei referensként)
Kapitány Orsolya

80 db

Összesen:
350 db
Évi gyarapodás: 350 db
Gyűjteményi állomány: 68.459 db
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás
Tárgy típus

Mennyiség
0

Megszerzés módja

Hangtári anyagot az Együd hagyaték tartalmaz, melyet lezárt gyűjteményi egységként kezelünk. Leltárkönyvi nyilvántartása a gyűjteménynek a 2008. évi átvételkor nem volt. Ennek
pótlására szakmai erőforrás nincs. Tételes bemutatása a nyilvántartás fejezetnél található.
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka (hagyományos)
Tárgy típus
-

Mennyiség
-

Megszerzés módja

Gyűjtemény nagysága: 3.1.5. Kiemelkedő tárgyegyüttesek, illetve darabok
A 103 éves múzeum néprajzi gyűjteménye az országban egyedülállóan, a legteljesebb módon reprezentálja a somogyi falvak népének 20. század derekáig terjedő, hagyományokon
alapuló életmódját.
Kiemelkedő tárgyaknak tekinthetjük: a pásztorművészet remekeit, a szűcsök, a szűrszabók
tevékenységéhez kapcsolódó viseleti darabokat, a takácsmesterek és parasztszövők munkáit.
A gyűjteményi tárgyak között kiemelkednek az évszámmal ellátott darabok, melyek között
a legkorábbi az 1795-ből származó kaposvári fazekas céhzászló. A tárgy festmény és kép
restaurálása 2011-ben befejeződött.
Kiemelkedőnek és jelentősnek mondható a 20. század második felének somogyi kerámiakészítő tevékenységét bemutató, 1952-2005 között működött Fazekas Háziipari Szövetkezet
mintaraktárának gyűjteménybe mentett anyaga is.
Az 53 évet bemutató időszaki kiállítás a Rippl-Rónai Múzeum állandó néprajzi kiállításának
az előterében tekinthető meg.
3.2. Nyilvántartás
3.2.1. Tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes)
Leltározó neve
Leltározás módja
Kapitány Orsolya-Simon
hagyományos
Andrea
Nyilvántartott gyűjteményi állomány: 16.016 db
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: cca 100 db

Darabszám
29 db

1986-ban a Munkásmozgalmi Múzeum által átadott tárgyak nyilvántartásba vétele történt
meg. A tárgyak Szántódpusztán a cselédlakásban vannak kiállítva.
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Szennában római számmal ellátott tárgyak száma 435 db. Ezek között lehet olyan, melynek
az idők folyamán a leltári száma a tárgy felületéről lekopott, de olyanok is, melyek nem
kerültek beleltározásra, azaz leltári szám nélkül lettek a kiállításban elhelyezve.
Ezek beazonosítását, a leltári számok pótlását nagy erőkkel meg kell próbálni, a leltározatlanokat nyilvántartásba kell venni a kiállítóhely átadásakor egyeztetett időpontban.
3.2.2. Fotótári anyag nyilvántartása (hagyományos)
Leltározó neve
Leltározás módja
-

Darabszám
0

Becsült nem nyilvántartott gyűjteményi állomány: 11.418 digitális felvétel
Nyilvántartott gyűjteményi állomány: 57.311 db
Fotótári anyag digitalizálása
Tárgy típus
Mennyiség

Digitalizálást és adatrögzítést végző személy

0
Számítógépen rögzített adatállomány: 17.593 rekord
3.2.3. Adattári anyag nyilvántartása
Leltározó neve
Leltározás módja
Darabszám
Kapitány
Orsolya-Simon Hagyományos, elektronikus 22 tétel
Andrea
Nyilvántartott gyűjteményi állomány: 2.895 tétel/rekord
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: Serényi László hagyatéki anyaga kb. 120 lap
terjedelem (levelek, fotók, stb.)
3.2.4. Rajztár nyilvántartása
Leltározó neve

Leltározás módja

Darabszám

Összes nyilvántartási gyarapodás: 0
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: 0
Nyilvántartott gyűjteményi állomány: 280 tétel
3.2.5. Együd hagyaték nyilvántartása
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága:
190 db hangszalag
36 db magnókazetta
154 db archív film
4 db videokazetta
Összesítve: mozgófilm 15.150 m
videó felvétel: 960 perc
hangfelvétel: 2.160 perc
3.2.6. Kortárs jelenségek tárgyi és dokumentációs gyűjteménye
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Nyilvántartott gyűjteményi állomány
Tárgyi gyűjtemény: 247 db
Dokumentációs gyűjtemény: 379 tétel
Tanulmányok, kiadványok jegyzéke: 370 tétel
3.3. Gyűjteménykezelés
3.3.1. Gyűjteményrendezés
a./ A 2012. év a Fő u. 101. irodaépületben a néprajzi gyűjteményrészek közül a fotótár és az
adattár rendezésével kezdődött az első emeleten. A kialakított adattári szoba és a munkaszobákban elhelyezett fotótár, kézikönyvtár, nyilvántartás február végén újabb helyre költözött
a munkaszobák bútorzatával együtt. A Fő u. 101. irodaépület első emeletéről a harmadikra,
ahol a 2011-ben néprajzi raktáraknak kijelölt 3 db összesen 125 m² -es szobából 1 db kijelölésre került a néprajzos szakember és a gyűjteménykezelő közös munkaszobájának, helyet
biztosítva még benne a fotótárnak, adattárnak, a nyilvántartásnak és a kézikönyvtárnak. A
másik kettőben részben a 2011-ben a Fő u. 10-ből kiszállíttatott üres textiltároló szekrények,
részben az újonnan készíttetett textiltárolók foglalták a helyet, és az a Salgó polcrendszer,
amit a 2011-es terv szerint építettek össze külső szakemberek. Májusban a textiltárolók a Fő
u. 101. harmadik emeletéről visszaszállításra kerültek a Fő u. 10-be, majd a három szoba
egyike (az eredeti állapotnak megfelelően) ismét három helyiségre lett osztva.
A szakágnak itt az egyik teret raktárnak jelölte ki az intézmény vezetője (9 m²), amit a szakág döntése alapján júniustól a néprajzos dolgozószobájaként hasznosítanak.
Ezzel megszüntetésre került az osztályvezető-gyűjteménykezelő-adattár-fotótár- nyilvántartás-kézikönyvtár-kutatóhely zsúfolt, egy térben való elhelyezése, helyét a gyűjteménykezelő
munkaszobája-adattár-fotótár-nyilvántartás-rajztár-raktár-kutatóhely funkció vette át. (A
rajztár 2011 decemberétől a néprajzi állandó kiállítás előterében, az időszaki jelleggel álló
kaposvári Fazekas Háziipari Szövetkezet anyagából rendezett kiállításban volt, kiköltöztetése a Fő u. 101-es épületbe a nyár folyamán történt meg.)
b./ A Fő u. 10-es számú épületben a textilgyűjtemény kiköltöztetésre került a természettudományi kiállításba. Ezt az a 2011-ben készült átalakítási terv tette szükségessé, amit az
intézmény akkor készítetett, amikor a megyei önkormányzat elfoglalta az épület nyugati
szárnyrészét.
Textiltároló konzolokon tárolt, illetve még 2011-ben (a várható kiköltözés miatt) papírdobozokba csomagolt gyűjtemény visszaköltöztetése után a kicsomagolás és a helyrepakolás a
nyár második felében történt meg.
A korábbi raktári rendet – az átmenetiség állapotában – csak részben sikerült visszaállítani.
A gyűjtemény ki- és visszapakolását a szakág munkatársainak Matucza Ferenc, Horváth
Péter, Szíva László, Marton Klára, Horváth Péter, Nagy Ágnes, Magyaros József, Kovács
László segítették.
c./ Taszáron a 20-as számú épület második emeletén Salgó polcok beépíttetése a nyár folyamán megkezdődött, hogy a batéi raktárból 2011-ben áthordott gyűjteményi állomány
„raktári körülményeinek” kialakítása megkezdődhessen. A polcozás csak részben készült el,
ezért csak a gyűjtögetés, halászat, vadászat, méhészet, a szokások, a mesterségek tárgyai,
mezőgazdasági eszközök kerültek elhelyezésre. A kerámia gyűjtemény raktárra rendezése
már 2011-ben nagyobb részt elkészült. A konyhafelszerelés tárgyai és a világítás tárgyai is
elhelyezésre kerültek.
A munkában két diákmunkás segítette a szakág két munkatársát.
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A néprajzi szakág 16.000 darabot számláló tárgygyűjteményéből Taszáron két épületrészben három helyen vannak gyűjteményi darabok.
A 6-os számú (egykori kaszárnya ebédlője és konyharésze) épület kb. 50-60 m²-én Salgó
polcokra helyezve és a közlekedő felületen, azok a bútorok, gazdasági eszközök, mesterségek tárgyai és nagyobb súlyú tárgyak lettek elhelyezve, melyek a 20-as számú épület második emeletére nem voltak felvihetők, de el sem fértek volna. E helyiségből nyíló kisebb térbe kerültek azok az esztergályos-, kovácsműhely szerszámok, a Zichy-féle formázóvasak
stb. is, melyeket szintén a súlyuk miatt nem lehetett emeletre vinni.
Gyűjtemény típusa
Munkatárs neve
Állandó néprajzi kiállítás fotóanya- Simon Andrea
gának kiválogatása a fotótárból, majd
szkennelése az Alfa-pályázat megvalósításához.
A 2011-ben legyártatott textiltárolók
(a Fő u. 101-ből a Fő u. 10-be szállí- Karbantartó munkatársak
tott szűrös szekrény, fiókos rendszerű
tároló, meglévő fiókokhoz készített
tároló) beépíttetése a raktárba a
természettudo-mányi kiállításból történő visszapakolás előtt.

Darabszám
92 db

A raktár újbóli berendezése, átrendezése (Salgó polcok, tároló szekrények, tároló konzolok)
Kapitány Orsolya a karbantartó munkatársakkal
Textilgyűjtemény
kicsomagolása,
rendezése, az összecsomagolt állapot
felszámolása
kb. 2.000 db
Kapitány Orsolya
(a munkát két diákmunkás
segítette)
Taszáron a 20-as épület 2. emeletén a Diákmunkások
rendelkezésre álló mennyiségben
Salgó polcok beépíttetése
Taszáron a raktári rend kialakításának Kapitány Orsolya-Simon kb. 1.000-1.500 db
megkezdése
Andrea (a munkát két diákmunkás segítette)
3.3.2. Revíziók
Gyűjtemény típusa

Utolsó
revízió Darabszám
éve
Fekete-fehér és színes nega- 1988
971 db
tívok
Zamárdi Tájház revíziójához
292 db
a kiállításban szereplő tárgyak leírókartonjainak kigyűjtése a nyilvántartásból
Becsült nem revíziózott fotóanyag nagysága: 46.688 db
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Munkatárs neve
Simon Andrea
Simon Andrea

a./ A kiállítás céljából kölcsönzött tárgyak ellenőrzése során (Buzsák, BalatonlelleKapoli Emlékház, Zamárdi Tájház és Iskolagyűjtemény, Karádi Tájház, Marcali
Városi Múzeum) problémát tapasztaltunk a Zamárdi Tájházban. A problémát a
2008-ban végzett állományvédelmi munka okozta, amikor is „a kezelések során
néhány tárgy (tartóhúzó, fagereblye, szék stb.) teljes szerkezete nem került
megmentésre, restaurálásra, csak a kevésbé szuvas részek, így az egykor leltári
nyilvántartásban szereplő tárgyak darabjaival találkozhattunk a kiállításban, illetve a kiállítástól elzárt helyiségben”. A tárgynyilvántartás pontosítása érdekében el kellett végezni a revíziót és egyeztetni kellett a restaurátor csoportvezetővel az állományvédelmi munka befejezését.
Szántódpusztán a cselédlakás kiállításának ellenőrzését az indokolta, hogy a
Marcali Városi Múzeum elszállította a korábbi években kölcsönzött tárgyait, és
maradtak még ott olyanok, melyek leltári számokkal rendelkeztek, de nem a
Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményi állományából származtak.
b./

A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben szintén állományellenőrzést
végeztünk a 2013. januári átadás miatt.
Az egyes épületekben kiállított tárgyak közül 1.274 db leltári számmal ellátott,
435 db ún. római számos (2000-ben a leltári szám nélküli tárgyakat így jelöltük
meg), 7 db leltári szám és jelölés nélküli. Az ellenőrzés során a csökölyi pajtában a karbantartó által végzett rendrakás után számba vettük a korábbról (feltehetően a zselickisfaludi raktár megszüntetésekor és a Zóka Peti Lidi féle szennai
ház kincstári kezelésbe adásakor) odakerült tárgyakat. Itt 37 db tárgy leltári
számát sikerült azonosítani, 43 db római számot kapott, eredete bizonytalan, leltári szám nélküliek.
A szabadtéri gyűjteményben római számmal ellátott 435 db tárgy azonosítása az
esetleges leltári szám feltárása, megállapítása, illetve annak hiánya esetén a
nyilvántartásba vétele egy nagyobb szakmai segítség eredménye lehet.
Simon Andrea gyűjteménykezelő az állományellenőrzési, revíziós munkák után
az adminisztrációs munkákat elvégezte.

3.3.3. Selejtezés
Tárgy neve

Selejtezés oka

Darabszám

3.3.4. Kölcsönzések
Az osztály 2011. november végén, decemberben költözött, a múzeum 2012. január elsejével
állami fenntartásba került. A tárgykölcsönzések megújítása (Balatonlelle-Kapoli Emlékház,
Buzsák-Tájház, Szántódpuszta-Idegenforgalmi és Kulturális Központ, Zamárdi-Tájház és a
Fejezetek Zamárdi életéből című kiállítás) ezért 2012. január végére áthúzódtak.
A Karádi Tájház működési engedélyének meghosszabbítására még 2011. november elején
sor került, mert a település kérte a kiállítóhely működési engedélyének ügyintézéséhez.
A néprajzi gyűjteményből kölcsönzések útján kiadott tárgyak helyszíni ellenőrzését június
hónapban elvégeztük. Ezt a munkát az indokolta, hogy az elmúlt években a kölcsönzési
szerződések évente kerültek meghosszabbításra, ugyanakkor gondot a kölcsönözött tárgyakkal kapcsolatban a kölcsönvevők sosem jeleztek.
A szakmai bejárásokról emlékeztetők készültek, megfogalmazva mindegyikben a helyszíni
szemlén tapasztaltakat, részletesen kitérve a felmerült problémákra. Ennek hatására a
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Zamárdi Tájházban, Szántódpusztán revíziót kellett a nyár folyamán végrehajtani, Karádon
az épülettel kapcsolatban sürgős statikai szemlét kellett kezdeményezni, a tárgyakkal kapcsolatban állományvédelmi munkák ügyében kellett intézkedni.
Az építészeti kérdésekkel kapcsolatban Dobosyné Antal Annával (KÖH) vettük fel a kapcsolatot, állományvédelmi munkák elvégzése érdekében Marton Klárával, a restaurátor csoport vezetőjével egyeztettünk. A szerződés értelmében a restaurátori munkához szükséges
kiszállások számlázását a gazdasági hivatal végezte.
Simon Andrea a kölcsönzési szerződések adminisztrációs munkáit végezte.
3.3.5. Letétek
3.4. Műtárgyvédelem
3.4.1. Restaurálás, preparálás

kerámia
fém
Textil
fa
üveg
Bőr
szaru
szalma
vegyes
Összesen

Tisztított (db)
70
55
22
11
12
42
212

Konzervált (db)
29
62
265
2
6
6
3
373

restaurált (db)
20
2
22

Összesen (db)
90
84
84
267
2
17
18
3
42
607

a./ Lakócsán a Horvát Nemzetiségi Tájházban Simon Andrea gyűjteménykezelő, Marton
Klára restaurátor csoportvezető és Nagy Ágnes restaurátor a kiállítási babák javítását
elvégezték.
Az égetett agyagból készült fej, kéz a női- és gyermektesten megsérült, a férfi bábú
kerámia része is megerősítésre került.
b. / Az Alfa pályázat keretében megtörtént a „Fejezetek Somogy néprajzából” című állandó
néprajzi kiállítás állományvédelme.
c./ Karádon a tájház anyaga sürgős állományvédelemben részesült. A felmerülő költségeket
- a kölcsönszerződés értelmében – Karád Község Önkormányzata fizette.
d./ A szakág muzeológusa és gyűjteménykezelője a múzeum főépületében (Kaposvár, Fő u.
10.) lévő raktárakban, a Fő u. 101. irodaépület munkaszobáiban folyamatosan végeztek
hő- és páramérést, amelyről nyilvántartást vezettek.
e./ A textilgyűjtemény preventív védelme érdekében 120 db levendulazsákot készíttettünk
Hosszúhetényben. A zsákocskák elkészítéséhez a molinó anyagot adtuk, varrásukat és töltésüket a múzeum fizette.
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4. Tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások
4.1.1. Tudományos kötetek
4.1.2. Tudományos cikkek
4.1.3. Tudományos előadások
Kapitány Orsolya felkért előadóként „A Rippl-Rónai Múzeum néprajzi játékgyűjteménye” címmel előadást tartott Egerben. A Dobó István Vármúzeum két napos konferenciát rendezett „Múzeum és játékhagyomány – Továbbélő játékkultúra” címmel.
4.2. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások
4.2.1. Ismeretterjesztő kötetek
Kapitány Orsolya az évente négy alkalommal megjelenő Tájházi Hírlevél társszerkesztője.
A tíz éve megjelenő periodika szerkesztését és korrektúráját Dr. Bereczki Ibolyával
(Tájházszövetség elnöke), technikai szerkesztését Matucza Ferenccel végezte.
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek
Kapitány Orsolya
- „A tájházak berendezése – az enteriőr” című cikkének korrektúráját elvégezte.
Megjelent a Magyarországi Tájházak Szövetsége kiadásában a „Tájház vezetési
ismeretek” című kötetben, 2012. 66-75.
-

Karácsonyi asztalok című témában „Módos gazda karácsonyi asztala Csökölyben
a 19. század derekán címmel” összefoglalót írt Szeleczky Ildikó megkeresésére,
aki több gasztrokultúrával foglalkozó könyv szerzője.
Az intézmény korábbi vezetője (Dr. Költő László) a témában tárgykölcsönzést
ígért, illetve a tervezett teríték fotóinak- és szöveganyagának elkészítéséhez segítséget.
A kiadvány fotói 2011-ben a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben elkészültek, a szöveg megírására 2012 elején került sor.

-

„Somogyszobon találkoztak a Tájházszövetség Dél-dunántúli Régiójának tagjai”
címen összegzőt írt a Tájházi Hírlevél 2012/2 számába.

-

a Fejezetek Somogy néprajzából című állandó néprajzi kiállításhoz szórólapot
és ismertető leporellót készített.

4.2.3. Ismeretterjesztő előadások
Kapitány Orsolya
- „Szellemi Kulturális Örökség Somogy Megyében” címen előadást tartott
Pécsen „A Dél-dunántúli Régió Szellemi Kulturális Öröksége” programon. A
rendezvény helyszíne a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
konferenciaterme volt. (2012. június 1.) (Résztvevők száma: 50-60 fő)
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-

Örökségelemek Somogyból a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén
címmel előadást tartott a Rippl-Rónai Múzeumban szervezett Fórumon (2012.
november 22.) (Résztvevők száma: 32 fő)
Büssüben a Kaposvári Kistérségi Társulás felkérésére, Törökkoppányban a Művelődési Ház vezetőjének, Hidvégi Máriának a meghívására „Tájház születése”
címen tartott előadást (2012. 10.2., 2012.10.27.) (Résztvevők száma: 26 fő)
a Kaposvári Nyugdíjas Klub tagjainak szóló előadásában a Rippl-Rónai Múzeum
103 éves néprajzi gyűjteményét, kiállítóhelyeit (Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, tájházak) mutatta be. (Résztvevők száma: 15 fő)

Köszöntők
Kapitány Orsolya válogatásában és szerkesztésében, Matucza Ferenc technikai kivitelezésében fotóalbum készült Dr. Füzes Endre, a Magyarországi Tájházak Szövetsége tiszteletbeli elnökének 80. születésnapjára. Az eseményre Szentendrén 2012.
április 27-én került sor.
A fotóalbum a Dél-dunántúli Régió tájházi eseményeit kíséri végig a 2004-2012 közötti időszakban. Ebben az időszakban a régió képviseletét Kapitány Orsolya látta el
a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségében. Az album másolati példányát
az adattárban helyezzük el.
Tárlatvezetések
Kapitány Orsolya
- a „Múzeumok éjszakája” rendezvényen tárlatvezetést tartott az állandó néprajzi
kiállításban. (12 fő, 2012.06.16.)
- a Kaposvári Nyugdíjas Klub tagjainak tárlatvezetést tartott az állandó néprajzi
kiállításban (15 fő, 2012.11.27.)
tárlatvezetést tartott az állandó néprajzi kiállításban a Katolikus Iskola 2. osztályos
tanulóinak (25 fő, 2012.11.27.)
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége
Kapitány Orsolya a kutatónapok egy részét vette csak igénybe. Ezeket az előadásainak, ismeretterjesztő cikkeinek összeállításához, a Tájházszövetség régiót érintő koordinálási munkálataihoz és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum- Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatóság megyei referensi munkálataihoz használta fel.
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés, ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként)
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtanfolyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma
2012 első félévében a költözködések miatt külső kutatókat nem fogadtunk, elutasítani nem kellett senkit, mert bejelentkezés csak a 2. félévre volt.
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A második félévben 3 kutató kereste fel a gyűjteményt, az egyik amerikai állampolgár volt, akit Molnár Ádám (Csodaszarvas kiadvány szerkesztője) kísért Budapestről, hogy a somogyi fehérhímzés hagyományaival ismerkedjen meg.
5. Közművelődési tevékenység
5.1. Kiállítások
5.1.1. Állandó kiállítások
Kiállítás címe

Helye

Rendező

Látogatók száma
.

1.
a./ „Fejezetek Somogy néprajzából” című állandó kiállítás szöveganyagának fordításra való előkészítése. Az 1992-ben megnyitott kiállítás (Gáll Éva-Kapitány Orsolya forgatókönyve alapján) kiírásainak kiegészítését, szövegmódosítását a társszerző
Kapitány Orsolya elvégezte.
A szöveg angol nyelvű fordítására szakfordítót kerestünk, a munkát Batári Zsuzsanna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum néprajzkutatója vállalta el.
b./ Az állandó néprajzi kiállítás teljes fotóanyaga digitalizálásra került. Így a 20 éve
nyitott tárlat falai között, a megújulás eredményeként, a legújabb technika igénybevételével kerülhettek a század elején készült felvételek bemutatásra. A munkát Simon Andrea végezte.
c./ Az állandó néprajzi kiállításhoz szórólap, ismertető/leporelló, múzeumpedagógiai foglalkozató füzet és meghívó készült. Ezeket Kapitány Orsolya állította össze. A
múzeumpedagógiai foglalkoztató füzethez Stepán Kata és Őszi Zoltán nyújtott segítséget.
d./ A kiállítás állományvédelmi munkálataiban segített, a vitrinek takarítását elvégezte, újrarendezését segítette Simon Andrea gyűjteménykezelő. A felújítási munkában Kapitány Orsolya partnerei voltak még: Matucza Ferenc kiállítás rendező, Marton Klára, Horváth Péter restaurátorok és Horváth Péter számítógépes szakember.
Az installáció és világítás karbantartási munkálatait a gondnokság munkatársai végezték.
A megújult kiállítást 2012. október 25-én Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum főigazgató-helyettese ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Az ünnepi eseményen Csikvár Gábor Wlassics Gyula-díjas népzenész lépett fel.
2. Lakócsán a tájház épületének tavaszi sározását, meszelését Magyarós József szennai
karbantartó végezte el.
3. A szakág 2012-ben is kezdeményezte és koordinálta a lakócsai Horvát Nemzetiségi
Tájház működtetésével kapcsolatos megállapodás létrejöttét.
A tájház gondnoka továbbra is Bunyevácz Józsefné maradt, aki lelkiismeretesen látta
el feladatát. Továbbra is Lakócsa, Potony, Szentborbás, Tótújfalu és a Somogy Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi támogatásából sikerült a tájház
nyitva tartását az év során biztosítani.
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5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások
Kiállítás címe

Helye/ideje

Rendező

Látogatók száma

5.1.3 Vendégkiállítások
Kiállítás neve

Látogatók száma

5.2. Médiakapcsolatok
Média megjelenés
a./ Fejezetek Somogy néprajzából című kiállítás megnyitásáról (2012. 10.25.)
- Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében az ERIKANET.hu adott hírt
- Ötvenen túl. hu honlap/ Szabadidő rovatában számoltak be az eseményről
b./ A Szellemi Kulturális Örökség fórumról
- A népművészet mesterei és a lovasíjász a kulturális örökségben címmel jelent meg
egy rövid cikk a Somogy Hírlap 2012. 11. 24. számában, ami a www.sonline.hu
oldalon is olvasható.
- a Kassai-féle lovasíjász módszer nemzeti jegyzékre kerülése kapcsán riportot
készített Kassai Lajossal a fórum előtt a Somogy TV

5.3. Egyéb reklámtevékenység
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése
Kapitány Orsolya a digitalizált fotógyűjteményből 2.300 db fotót kiválogatott. A szöveges részek javítása, módosítása július végén, augusztusban kezdődtek. A munkát az állandó néprajzi kiállítás felújítása, majd a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény állományellenőrzési, revíziós munkái háttérbe szorították.
.
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása
Szervező

Rendezvény neve

Helye

Kapitány Orsolya
Tájhászszövetség
elnökségi tagja
Kapitány Orsolya
SZKÖ megyei referens

Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-dunántúli Regionális Találkozója
Somogyország kincse – Szellemi kulturális örökségünk
(a Szellemi Kulturális Örökség
megyei fóruma)
A felújított Fejezetek Somogy
néprajzából című állandó néprajzi kiállítás megnyitása

Somogyszob/
Művelődési Ház,
Vilma ház
Rippl-Rónai Mú- 32 fő
zeum

Kapitány Orsolya
néprajzkutató
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Résztvevők
száma
52 fő

Rippl-Rónai Mú- kb. 45 fő
zeum

6. Egyéb
A szakág szakfelügyeleti ellenőrzést kapott, melynek során Szabó Magdolna Lakócsán a
Horvát Nemzetiségi Tájházat és a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményt kereste fel.
Lakócsán a tájház szemléje után megbeszélést folytatott a polgármesterrel, Szennában Imrő
Judit gyűjteményvezetővel.
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok
Kapitány Orsolya
- a Magyar Néprajzi Társaság tagja
- a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségi tagja, a Dél-dunántúli Régió képviselője
- a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság megyei referense
- a Somogyi Honismereti Egyesület elnökségi tagja.
- a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület tagja
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak)
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmaiérdekvédelmi szervezetekben
Kapitány Orsolya
-

a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnökségében ellátta a Dél-dunántúli Régió
tájházainak a képviseletét, részt vett az elnökségi üléseken (Budaörs, Hosszúhetény,
Szentendre) és a Hajdúböszörményben rendezett országos találkozón.

-

regionális találkozót szervezett Somogyszobra a dél-dunántúli tájházasoknak.
A felkért előadók (Dr. Bereczki Ibolya, Lovas Kata, Csapó Angéla, Ágh Zsófia,
Rátky Tamásné) a kézművesség, háziipar témakörében tartottak előadást és feltárták
mindazt a tudást, tapasztalatot, amit a tájházak gyűjteményeinek forma és mintakincse hordoz. Kitértek a nép- és honismeret oktatásának lehetőségére is a tájházakhoz
kapcsolódva.

-

2012-ben részt vett az „ÉV TÁJHÁZA – díj” bíráló bizottságának a munkájában.

-

a Magyarországi Tájházak Szövetsége kiadásában megjelenő Tájházi Hírlevél című
kiadvány társszerkesztőjeként a megjelent négy szám gondozását, korrektúráját végezte. Matucza Ferenccel a technikai szerkesztéssel kapcsolatos kérdéseket egyeztette.

-

a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság megyei referense. Ennek keretében 2012
első félévében egyeztető tárgyalást folytatott Vörs polgármesterével, Farkas Lászlóval (Kaposvár, február 22.) és a vörsi betlehemezés szokását gyakorló közösség tagjaival, ahol jelen volt Mód Miklós plébános is (Vörs, március 17.).
A vörsi betlehemezés és betlehemépítés szokásának felterjesztési munkálatainak az
elindítását a településen zajló személyes konfliktusok késleltetik.
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-

június 8-án a Szabadtéri Néprajzi Múzeum-Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
vezetőjével dr. Csonka-Takács Eszterrel és munkatársával, Filkó Veronikával rendhagyó történelem órán vett részt Kassai Lajos lovasíjász kaposmérői birtokán.
A bemutató után tárgyalás kezdődött a Kassai-féle lovasíjász módszer felterjesztésére vonatkozóan. Az igazgató asszony az elemet a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének a „Jó megőrzési gyakorlatok” sorába javasolta jelölni. A jelölő
nyomtatvány kitöltésével és az egyéb dokumentumok összeállításával a csapat július
30-ra elkészült. A munka érdemi részét Kopasz Árpád (Rendőr Dandártábornokok
Egyesülete, Szolnok) végezte, a kiegészítő, korrekciós munkát kellett csak a megyei
referensnek végezni a jelölő nyomtatványon. Az elem 2012. szeptember 14-én felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, melynek kihirdetésére sajnos családi okok miatt nem tudott elmenni.
A Kaposváron rendezett fórum egyben az elem felkerülésének a megyei szintű bejelentése is volt. Ebből az alkalomból a Somogy TV interjút készített Kassai Lajos
lovasíjász mesterrel.

-

a Somogyi Honismereti Egyesület elnökségi tagjaként szakmai segítséget nyújtott a
15. alkalommal megrendezett megyei honismereti vetélkedő néprajzi kérdéseinek
összeállításához, és ott volt a Marcaliban rendezett verseny zsűrijében. (2012.
03.30.)

-

részt vett a Marcali múzeumban rendezett Somogy Megyei Honismereti Egyesület
találkozóján. (2012. 05.30.)

Simon Andrea
- Somogyszobon a Magyarországi Tájházak Szövetsége regionális találkozójára érkezőket regisztrálta.
6.4. Pályázatok
A szakág az év során a 2011-ben elnyert pályázatok munkálatait végezte el.
Új pályázatot nem készített.

Kaposvár, 2012. december 17.

Kapitány Orsolya
néprajzkutató-osztályvezető
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Simon Andrea
gyűjteménykezelő

Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, Szenna
A 2012-es évet az előző évhez hasonló létszámmal kezdtük meg: 1 fő karbantartó, 5
fő területőr (mind 4 órás foglalkoztatásban, foglalkoztatásuk időtartama május 1-től október 31-ig), 1 fő vezető. A legnagyobb gond változatlanul az éjjeli őrzés, azaz a vagyonbiztonság hiánya volt. Ebből adódóan múzeumi-közgyűjteményi időszaki kiállításokat
nem tudunk fogadni. A 2008. évi OKM-pályázaton nyert támogatásból valósult meg az
időszaki kiállítótér, amely így legfeljebb fotókiállítás és foglalkozás megtartására alkalmas.
A nyár is szélsőséges időjárást hozott, a juhállományt takarmányozni kellett. Ezt
csak saját lehetőségeimből tudtam megoldani. A tetők javítására sem a költségvetés, sem
külső források nem kínáltak lehetőséget, de a legszükségesebb javításokat – ugyancsak
saját anyagból – el tudtuk végezni.
Változatlanul rendkívüli problémát jelent a fenntartó döntésének értelmében a vezetékes telefon kikapcsolása. Ezzel megszűnt a közvetlen bejelentkezés lehetősége, valamint az elektronikus kommunikáció minden formája. (A szolgálati mobiltelefon kizárólag a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága honlapján érhető el.)

Engedélyezett 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)

2012. tény
7
1
1+
6

+ A vezető és a szakmai munkakörben foglalkoztatott személy ugyanaz.

I.

Szakmai működés
1) Intézményi terek / épületek szükséges infrastrukturális fejlesztései
A csökölyi fészer (kocsiszín és vasasműhely) 30 éves zsúpszalma héjazata a természetes elhasználódás során teljesen tönkrement, javíthatatlan. A tető cseréje már a 2011es évben is elmaradt forráshiány miatt. Megvalósítása az év legfontosabb épületvédelmi feladata lett volna, a somogyszobi és csökölyi lakóház gerincének újrafonásával
együtt. A két tető 2004-2005-ben készült, új gerinccel élettartamuk 4-5 évvel hoszszabbítható meg.
A tetők javítására sem a költségvetés, sem külső forrás nem kínált lehetőséget.
Saját termesztésű gabonából a legszükségesebb foltozásokat el tudtuk végezni. Ez a
munka természetesen nem szakmunka, csak a beázás átmeneti megszüntetésére alkalmas.

2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás
A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény nem rendelkezik önálló gyűjtőkörrel és
múzeumi raktározásra alkalmas helyiségekkel.
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2012. tény
Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, 2008-ban a teljes gyűjteménystb.)
ben elvégeztük a revíziót
Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db,
példány, stb.)
Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasítására november 15-ig teljes körű revíziót kellett végezni. A feladatot teljesítettük.
a) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2012. évi feladatok
Feladat
Felelős
Határidő
A tervezett alsósegesdi és zselickisfaludi pincék Marton
2012. 09.
tárgyainak konzerválása helyett a csökölyi vasas Klára
30.
műhely
fém és fa tárgyait konzerválták a restaurátor csoport munkatársai, ugyanis ezek a darabok roszszabb állapotúnak bizonyultak
(166 db)
A teljes gyűjteményt Marton Klára, a restaurátor csoport vezetője ellenőrizte az ősz folyamán.

3) Tudományos kutatás:
Tudományos munka mutatói
2012. tény
Tudományos munkatársak száma (fő)
1
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő)
Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db)
A tudományos munkatársak által kivett összes kutatónap száma (nap)
A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok
száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi
katalógus, évkönyv) (db) (magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen
nyelven)
A unkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar | idegen
nyelven)
A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon | külföldön)
A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok 1
száma (db) (magyar | idegen nyelven)
A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar | idegen nyelven)
Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| időszaki) (db)
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Megvalósult kiállítások száma (állandó| időszaki) (db)
2
Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma |
résztvevő munkatársak száma)
Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma | résztvevő munkatársak száma)
Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)
Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) | megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)
Csepinszky Máriának, a gyűjtemény első vezetőjének júliusban volt a 80. születésnapja.
Erre az alkalomra nagyon szép programmal – fotókiállítással és ünnepi műsorral – készültünk. A kiállításhoz hozzájárult 15 ezer Ft-tal Szenna Község Önkormányzata is. A rendezvénynek nagyon pozitív sajtó- és közönség visszhangja volt.
A 2012. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak leírása (célok, feladatok, megvalósítás, tervezett eredmények)
Feladat
Felelős
Határidő
- Hagyományos belső-somogyi és zselici temetők kuta- Imrő Judit
tásának összefoglalása
- Újabb keletű húsvéti és karácsonyi szokások gyűjtése

2012. 10. 31.
2013. 02. 15.

A gyűjtés folyamatos.
4) Kiállítási tevékenység
a) Nyitva tartás: 2012. május 1. - október 31.
b) Az ünnepi nyitva tartás jellemzői
Az ünnepi nyitva tartás a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben:
Húsvét (hétfő is), Pünkösd (hétfő is), május 1., augusztus 20., október 23.
A kiemelkedő látogatóforgalmú napok a kettős ünnepek, valamint a tömbösített szabadnapokkal kombinált ünnepek.

-



c) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök
bevezetése
• A zárva tartás idején előzetesen bejelentett látogatókat tudunk fogadni, valamint a bejelentés nélkül érkezőknek biztosítjuk, hogy a kiállítás egy részét kedvezményes sétajegy megváltásával tekinthessék meg (a zárva tartási idő mintegy
90 %-ában gyakorlatilag nyitva tartottunk.)
Az a-b. pontban jelzettek alapján kis mértékű látogatószám növelés volt várható/tervezhető. Ez a növekedés az b. pontban jelzett okok miatt azonban nem következett be. Ehhez még hozzájárult a gazdasági válság is. Főként az iskolai csoportok, azon belül is a diák látogatók száma csökkent. Mindezekhez még hozzájárult, hogy Patcán, a Katica tanyán kalandparkot és egész évben üzemelő csúszdát
adtak át. Az újdonság miatt számos környékre érkező látogató ezeket választotta.
A diák látogatottság 2012-ben mintegy 20 %-kal esett vissza.
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d) Az épületen belüli információs eszközök
• Magyar nyelvű útmutató tábla tájékoztatja a látogatót.
e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó
A pénztárban múzeumi kiadványokat – a Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményről képeslapokat és fényképes, német, illetve angol nyelvű összefoglalót tartalmazó kiállítás vezetőt árusítunk. Júliusra új, magyar-angol-német nyelvű kiállításvezetőleporelló készült. A kiadott mennyiség év végére elfogyott, a 2010-ben kiadott kiállítás vezetőhöz hasonlóan. A látogatók kényelmének érdekében „szatócsboltot”
üzemeltetünk, bérlő bevonásával.
f) Az akadálymentesítés helyzete és 2012. évi célkitűzései
A kiállítóhely gyakorlatilag akadály nélkül látogatható. A fogadóépület (kassza,
kiállítóhely, vizesblokk, szatócsbolt) és a templom kerekesszékkel nem járható.
g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban
A fogyatékkal élők egy fő kísérővel ingyen látogathatják a kiállítóhelyet. Egyéb
felkészültség a fogyatékkal élők számára nincs.
A gyűjtemény magyar nyelvű audio guide-dal sem rendelkezik. Szak-, illetve területőri vezetéssel szolgálunk látogatóink részére, melyeknek külön díja van. (2500,
illetve 500 Ft)
h) Kiállítások:

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe

2012.
terv

Felelős

-Hímestojás kiállítás (fotó)

márciusmájus

Imrő Judit

-L.
Szabó
Tünde
és
Ferenc építészeti öröksége

Lőrincz

-Válogatás Csepinszky Mária fénykép- július
gyűjteményéből
29.év vége

elmaradt

Imrő Judit –
Lőrinczné
Balogh Krisztina
Imrő Judit

A hímestojás kiállítás – fotókiállítás formájában – elkészült.
Munkaterven felül valósult meg a Csepinszky Mária-féle kiállítás. A nagy érdeklődés miatt
egész évben látogatható. Az L. Szabó Tünde és Lőrincz Ferenc építészeti öröksége című
kiállítás elmaradt.
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i) Látogatottság:
A látogatottság nem tervezhető, szabadtéri kiállítóhely esetében jelentős részben
az időjárástól is függ. A nyitva tartási idő jelentős megrövidítésétől látogatószám
csökkenés volt várható (vö.: Mellékletek).

Mutatók
összes látogatószám
Teljes árú
kedvezményes
ingyenes
diák látogatók

2012. tény
10.690
2.640
5.020
3.998
2.452

Az adatokat kérjük a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani.
5) Közművelődési tevékenység tervezés
Mutatók
tárlatvezetések száma (alkalom)
ebből szakvezetések száma (alkalom)
ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) / látogatószám (fő)
ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom)
ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom)
múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alkalom) / látogatószám (fő)
diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) /
látogatószám (fő)
egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) / látogatószám (fő)

2012. tény
52
25
5
58

1.276

3

119

3

414

a) Az intézmény 2011-re tervezett közművelődési tevékenységének és PRstratégiájának átfogó bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a
megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.:
TÁMOP, szponzorok, együttműködések/).
Feladat
-húsvéti családi játszóház,
-tojásfestés-bemutató

Határidő
2012.
03. 31.
04. 6-7.

birkanyírás

04. 8.

gyermeknap

04. 21.

kézműves tábor

05. 28.
06. 18-23,
25-30

Szent-Iván-napi mulatság
Emlékezés
L. Szabó Tündére

Felelős
Imrő
Judit

06. 23
10.19.
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Márton-napi vigadalom

11.11.

adventi
játszóház

12. 17, 18, 22.

Az iskolai csoportoknak az előző évek gyakorlatához hasonlóan változatos kézműves
programokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat és honismereti órákat ajánlunk fel.
Megfelelő pénzügyi forrás esetén új, tematikus programokat is meghirdetünk (pl. disznóvágás).
A tervezett közművelődési programokat sikeresen megtartottuk.

6) Pályázati tevékenység


Egy 15 millió Ft-os TÁMOP pályázat beadását terveztük április elejéig. Számos előkészítő munka után jutott tudomásunkra, hogy az intézmény (a megyei múzeum) nem
adhatja be a pályázatot.


a) Áthúzódó pályázati projektünk nincs.
b) Új pályázatok beadásának tervei
Pályázat megnevezése
TÁMOP 3.2.8.
(nem valósult meg)

Pályázat célja

Pályázni tervezett Felelős
összeg
a
szabadtéri kb.15 millió Ft
Imrő Judit,
néprajzi gyűjSzalay Lilla
temény oktatási
programjainak
fejlesztése

7) Kommunikációs tevékenység
Mutatók

2012.
Tény
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
7
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nél- kül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 3
nélkül)
E-sajtó
Fizetett hirdetések száma (médiumtól füg- getlenül, becsült érték)
 A kommunikációs tevékenység számszerűen nem tervezhető, minden évben az adott
program és felkérés alapján valósult meg.
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8.) Egyéb
A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz kerülésével
összefüggésben 2012. október 12-én teljes körű szakfelügyelet zajlott le Dr. Szabó Magdolna vezetésével.

Szenna, 2012. december 17.

Imrő Judit
gyűjteményvezető
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Művészettörténeti osztály
1. Bevezetés
A múzeumi szervezetben 2013. január 1-jén bekövetkező intézmény fenntartói változás miatti előkészületek az osztályon.
A szakterületet következőképpen érinti a fenntartói változás:
- A művészettörténeti osztály, mint a múzeum része, Kaposvár MJV Önkormányzatához fog
tartozni, a Rippl-Rónai Emlékházzal, az új látogatóközponttal, a Rippl-Rónai Ödöngyűjteménnyel, raktárakkal, adattárral, kutatószobákkal együtt.
- A Zalai Zichy Mihály Emlékházat átveszi a Budapesti Szépművészeti Múzeum.
- A Somogytúri Kunffy Lajos Emlékházat átveszi a Somogytúr Község Önkormányzata.
-A Marcali Bernáth Aurél állandó kiállítási anyagot átveszi a Marcali Város Önkormányzata.
- A Bárdudvarnoki Goszthony – kúriát átveszi az Állami Vagyonkezelő Zrt. A múzeum és
az Üvegművészek Alapítványa közti együttműködési megállapodás fennmaradása kérdéses.
- Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményből elhoztuk a kölcsönadott műtárgyakat.
- Az önkormányzati intézmény-fenntartások nem érintik a gyűjtemények tulajdoni helyzetét.
A képző- és iparművészeti gyűjtemény megmarad a múzeumi leltárban, mint az állam tulajdona. Esetleges kivétel lehet a Marcalinak átadásra kerülő Bernáth – alapítvány 33db képből
álló anyaga úgy, hogy tőlünk a Marcali Múzeum képzőművészeti gyűjteményi leltárába
kerül átadásra.
Az átadás – átvétel érdekében átfogó gyűjteményellenőrzéseket és részgyűjteményi egységenként revíziókat végeztünk. Külön figyelemmel revízióztuk a tartós-, vagy rövid lejáratú
időre, a somogyi hivataloknak és intézményeknek, továbbá más múzeumok kiállításához
kölcsönadott műveinket. Ellenőriztük a magántulajdonból a kiállításainkhoz letéti kölcsönbe
vett műtárgyakra vonatkozó kölcsönzési szerződéseket. A vizsgálat nem mutatott ki hiányosságot. A kint levő képeink további kölcsönzését a kölcsönkérő intézmények írásbeli
kérése alapján aktualizáltuk, új szerződést írtunk alá.
Elkészítettük a tételes kimutatásokat, azaz minden egyes helyiség szerinti gyűjteményi leltár dokumentációt, amelyek a 2012. december 15-re kijelölt átadáshoz szükségesek.
- A múzeumi szervezetben történt költözés a főépületben lényegében nem érintette a
művészettörténeti szakágat. Az osztály és az állandó képzőművészeti kiállítás maradt a Fő
utca 10. sz. épület II. emeletén.
- Bárdudvarnokról beszállítottuk a Goszthony- emlékszoba anyagát a múzeumba.
- Szintén Bárdudvarnokról beszállítottuk a Művészettörténeti Osztályra a kortárs üveg művészeti gyűjteményt. E gyűjtemény a számára Taszáron, a raktárbázison alakítunk ki raktárt.
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-

-

A Róma Villa munkálatai: Elkészült a Rippl-Rónai Emlékház látogatóközpontja.
2012. október 26-án került felavatásra. Kiállítást rendeztünk az alsó szinti termekben
Rippl-Rónai életét bemutató archív fotókból és festmény poszterekből. Az információs szolgáltatás céljára Rippl-Rónaira vonatkozó életrajzi ismertetőket helyeztünk el.
A restaurált kerti védőszent szobrokat az átrium oszlopos csarnokában helyeztük el.
A Róma Villa épület és műterem kívül és belül ki lett festve. Az állandó kiállítás ismét a korábbiak szerint lett megrendezve, néhány részletében megújítva, aktualizálva
lett az új szerzeményekkel.
Az év végére készült el az Andrássy-ebédlő bútorzat rekonstrukciója, amely a látogatóközpontban kapott helyet.
2. Személyi-szervezeti változások

A szakág személyi állománya nem változott: Horváth János osztályvezető, Dr. Géger Melinda művészettörténész és Sebők Szilvia adattáros.
3. Tervezett gyűjteményi munka
3.1. Gyűjteménygyarapítás
Az idén a klasszikus festőink körében a hozzá szükséges anyagi fedezet hiánya miatt nem
terveztünk gyűjteménygyarapítást, de ajándékozással mégis jelentős új szerzeményekről
számolunk be.
A kortárs művészet körében tervezett gyűjteménygyarapítási NKA - pályázataink nagy
részben teljesültek.
3.1.4. Tervezett gyűjteménygyarapítás
A néhai Csicsery-Rónay István Zichy Mihály Emlékházra vonatkozó hagyatékának állam
általi megvásárlása érdekében dokumentációs jegyzéket készítettünk, és azt elküldtük az
Emberi Erőforrások Minisztériumába, ahol az üggyel külön bizottság foglalkozik.
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás:
Kiemelkedő jelentőségű műtárgy-együttes hagyatéki megöröklésében részesültünk. Évek
óta fenntartottuk a kapcsolatot a Budapesten élő Ullmann Marianne-nal, Rippl-Rónai kaposvári háziorvosának leszármazottjával. Az idős hölgy 2012. év elején bekövetkezett halálával 6 db nagy értékű, alább megnevezett festményt hagyományozott a Rippl-Rónai Múzeumra. Közöttük 3 db Rippl-Rónai kép szerepel.
Egy másik hasonló eset során, özv. Martyn Ferencné, sz. Földi Margit múzeumunkban letétbe helyezett anyagát, az elhunyt eredeti szándéka ellenére, a hagyatéki eljárásban nem
tudtuk megszerezni. Ugyanis a hagyatkozó személy pontatlanul végrendelkezett. Ennek
következtében átadtuk a letéti anyagokat a jog szerinti örökösnek.
Tárgyfajták
Képzőművészet

66

megnevezés

Darabszám
Rippl-Rónai József: Gitározó 1
nő

Megszerzés
módja
ajándék

Vételár

Rippl-Rónai József: Piros sapkás Babi (Ullmann doktor kislánya)
Rippl-Rónai József: Női profil
(Dr. Ullmann Antalné arcképe)
Kunffy Lajos: Somogytúr télen
Martyn Ferenc: Róma-hegy
Martyn Ferenc: Róma-hegyi
búzamező
Szűcs Attila: Alak rózsaszín
fényben, 2008
vászon, olaj, 100x140 cm

1

ajándék

1

ajándék

1
1
1

ajándék
ajándék
ajándék

1

Nemzeti
Erőforrás
Minisztérium pályázat

Lossonczy Tamás: Rippl- 1
Rónai
József
rokona,
papír, tus,
19,2x11,8 cm

500.000 Ft

Ajándék
Lossonczy
Tamás özvegyétől

A teljes gyűjtemény állomány- 50 db
ellenőrzés során beleltározott
képek száma
Megjegyzés: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (ma EMMI) pályázatának 2011-ben megnyert összegét a mai napig nem utalták át, így a vásárlást még nem tudtuk lebonyolítani.

3.1.4.2. Adattári gyarapodás
Tárgy típus
katalógus
meghívó
újságcikk
prospektus
Cd
Dokumentáció

Mennyiség
26
157
42
6
1
15 lap

Forrás
gyűjtés
gyűjtés
gyűjtés
gyűjtés

Mennyiség

Forrás

3.1.4.3. Fotótári gyarapodás
Tárgy típus
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka
3.1.5. Kiemelkedő tárgyegyüttesek, ill. darabok:
Rippl-Rónai József alkotásai.
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3.2. Tervezett nyilvántartás
3.2.1. A képzőművészeti tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes)
A gyűjtemény leltározottsága teljes.
Leltározó neve: Horváth Leltározás módja
János és dr. Géger Melinda
hagyományos

Képzőművészeti
gyűjtemény összes darabszáma:
3.348 db

Számítógépes nyilvántartás: Sebők Szilvia
Összes számítógépes nyilvántartás: 3.535 tétel
Képzőművészet: 3.348 tétel
Iparművészet: 188 tétel (az anyag felvitele folyamatban van)
3.2.2. fotótári anyag nyilvántartása
Leltározó neve
Sebők Szilvia

Leltározás módja
hagyományos

Darabszám

Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága: Összes nyilvántartás: 23.245 tétel
3.2.3. adattári anyag nyilvántartása
Leltározó neve
Sebők Szilvia

Leltározás módja
hagyományos

Darabszám
247 tétel

Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága:
Összes nyilvántartás: 9.926 tétel
3.3. Tervezett gyűjteménykezelés
3.3.1. Gyűjteményrendezés
Gyűjtemény típusa
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Munkatárs neve

Darabszám

3.3.2. Revíziók
Gyűjtemény típusa
Utolsó revízió éve
Képzőművészet,
iparművészet
Somogytúr, Kunffy
Lajos - gyűjtemény
Képzőművészet- Zala, Zichy Mihály gyűjtemény

Darabszám
Képzőművészet öszszes: 138db (136 kép,
2 db szobor)
Iparművészet: 145 db.
Képek száma: 58 db.
Szobrok száma: 20 db
Iparművészeti
tárgyak: 304 db

Munkatárs neve
Dr. Géger Melinda,
Horváth János, Sebők
Szilvia

Képzőművészet- Kaposvár,
Róma Villa
Állandó
kiállításon
szereplő Rippl-Rónai
és egyéb képek.

Összesen: 107 db kép.
Rippl-Rónai
képek
száma: 96 db.
Múzeum tulajdonában
Rippl-Rónai képek:
79 db.
Magántulajdonban:
17 db.
Más festők alkotásai a
múzeum tulajdonában: 11 db.
39 db festmény.
2 db szobor
20 db bútor.

Dr. Géger Melinda,
Horváth János, Sebők
Szilvia

KépzőművészetMarcali, Bernáth Aurél állandó kiállítás

26 db

Dr. Géger Melinda,
Horváth János, Sebők
Szilvia

Képzőművészet,
iparművészet- Bárdudvarnok, Goszthonygyűjtemény

Festmény: 21 db
Kerámia: 42 db

Dr. Géger Melinda,
Horváth János, Sebők
Szilvia, Andor István

Iparművészet – Bárdudvarnok,
kortárs
üvegművészeti gyűjtemény

296 db leltári tételből Dr. Géger Melinda,
18 db hiányzik. Erről Horváth János, Sebők
a hiányról a raktár Szilvia, Andor István
felelőse, Andor István
a mai napig nem tudott elszámolni.

Letétbe adott művek
somogyi
hivatalok
irodái számára.

3.3.3. Selejtezés
Nem terveztünk selejtezést.
Tárgy neve

Selejtezés oka

Dr. Géger Melinda,
Horváth János, Sebők
Szilvia, Petrus Magdolna

Dr. Géger Melinda,
Horváth János, Sebők
Szilvia, Biczó László,
Sulyán Szabolcsné

Darabszám
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3.3.4. Kölcsönzések
A gyűjteményünk kiemelkedő fontosságát jelzi, hogy sok külföldi és belföldi kiállításra
kérik kölcsön a műtárgyainkat. A kölcsönzési eljárások során minden lépés felettébb ellenőrzött és biztonságos. A külföldi múzeumi partnereink muzeológusi kísérő utazást, azaz
kurír-szolgálatot biztosítottak számunkra. A műveinket rangos katalógusokban, az intézményünk nevét feltüntetve publikálják.
„Picasso, Matisse és a párizsi avantgarde” kiállítás: Perlrott Csaba Vilmos: Akt c. festménye
USA – San Francisco Museum of Modert Art és Metropolitan Museum of Art – New York
– visszakerült. Katalógusban szerepelt.
Gáspár György 2 db üveg alkotása Goszthony Mária Nemzetközi Üveg Alkotótelepnek –
visszakerült.
Stefanovits Péter: Kőrösi-Csoma László – Budapest Galéria, Budapest – visszakerült.
Újházi Péter 2 db alkotása – Vaszary Képtár, Kaposvár – visszakerült.
Ferenczy Károly: Bohóc c. festménye – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest – visszakerült.
Katalógusban szerepelt.
Czinkotay Frigyes 3 db alkotása – Kormányhivatal Galériában, Kaposvár – visszakerült.
R. Fürtös Ilona: Mákgubó-tündér c. alkotása – Pécsi Galéria, Pécs – visszakerült.
Kocsis Imre: gyűjtemény c. alkotása – Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, Budapest–
visszakerült.
Mácsai István 3 db alkotása – Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
Csók István 2 db alkotása – Vaszary Villa, Balatonfüred
Barcsay Jenő 2 db alkotása – Váci Értéktár, Vác, majd Városi Képtár – Deák Gyűjtemény,
Székesfehérvár – visszakerült.
Rippl-Rónai József: Lechner Ödön portréja – Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely –
visszakerült.
Rippl-Rónai József 5 db képe – Deák Gyűjtemény – Városi Képtár, Székesfehérvár RipplRónai kiállításához – visszakerült. Katalógusban szerepelt.
Bécs, a Nyolcak kiállításra 5 db kép Cigány Dezsőtől és Márffy Ödöntől – Kunstforum Wien, Freyung – visszakerült. Katalógusban szerepelt.
Párizs, a Bohémek c. kiállításra 1 db Kunffy kép. Katalógusban szerepelt.
3.3.5. Letétek
Marcali Bernáth Galériában 26 db Bernáth Aurél kép.
A Somogy Megyei Önkormányzatnál 20 db bútor, 11 db festmény és 2 db szobor.
A Somogyvári Kastélyban 1 db kép.
A K &H Bankban 1 db kép letétét az idén megszüntettük.
Kaposvár Városi Önkormányzaton 1 db kép.
A Kormányhivatal (volt Megyeháza), Csokonai u. 3. sz. 6 db kép.
Somogy Megyei Bíróságnál 15 db kép.
Bárdudvarnok, Goszthony Mária Emlékszoba anyagát: 21 festményt és 42 db kerámiát beszállítottuk Kaposvárra az év végén.
Bárdudvarnokról a kortárs üveg gyűjteményt szintén.
3.4. Tervezett, megvalósult műtárgyvédelem
Róma Villa:
A Róma Villa parkjának 6 db védőszent mészkő szobrát restauráltattuk.
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A Róma Villa kiállítási szobáinak 10 db perzsaszőnyegét, az ablakfüggönyöket az ágyterítőket restaurátori munkával tisztíttattuk meg a felújítás befejezése előtt.
Törött üveg gyertyatartó restaurálása.
Festmény restaurálás:
Györgyi G. Alajos: Deák Ferenc, 1862. olaj, vászon 205 x 143 cm Lsz: 55.612.
Bútorok felújítása történt meg:
1. NAGY POHÁRSZÉK (neobarokk) Leltári száma: 78.23.1.
2. ÜVEGAJTÓS, POLCOS VITRIN SZEKRÉNY (neobarokk) Leltári száma: 78. 23.2.
3. KÉTAJTÓS RUHÁS SZEKRÉNY (neobarokk) Leltári száma: 78.23.3.
4. FEKETE NAGY TÁLALÓ SZEKRÉNY (art dekós, oroszlános) Készítette: Steinmetz
József, Budapest. Leltári szám: 85.1.1.
5. FEKETE KIS TÁLALÓ SZEKRÉNY (art dekós, oroszlános) Készítette: Steinmetz József, Budapest. Leltári szám: 85.1.2.
6. ÍRÓASZTAL (7 fiókos, neobarokk) Leltári szám: 80.8.1. 7. TÁMLÁS SZÉK (fekete, ülő
és háttámla kárpit nélküli, alacsony támlás. Tervezte: Steinmetz József Leltári szám: 85.1.6.
(art dekós)
8. TÁMLÁS SZÉK (fekete, ülő és háttámla kárpit nélküli, alacsony támlás. Tervezte:
Steinmetz József. Leltári szám: 85.1.7. (art dekós)
9. TÁMLÁS SZÉK (fekete, ülő és háttámla kárpit nélküli, alacsony támlás. Tervezte:
Steinmetz József. Leltári szám: 85.1.8. (art dekós)
10. TÁMLÁS SZÉK (fekete, ülő és háttámla kárpit nélküli, magas támlás. Tervezte:
Steinmetz József. Leltári szám: 85.1.4. (art dekós)
11. TÁMLÁS SZÉK (fekete, ülő és háttámla kárpit nélküli, magas támlás. Tervezte:
Steinmetz József. Leltári szám: 85.1.5. (art dekós)
12. KÁRPITOZOTT KAROSSZÉK (neobarokk, faragott, intarziás)
Ltsz.: régi ltsz.: 9/17 (D.13.) Új ltsz.: 676
13. KÁRPITOZOTT TÁMLÁSSZÉK (neobarokk, faragott, intarziás)
Ltsz.: régi ltsz.: 1184 (C.45)
14. KÁRPITOZOTT TÁMLÁSSZÉK (neobarokk, faragott, intarziás)
Ltsz.: rég iltsz.: 1185 (C.46)
15. RUHÁS SZEKRÉNY (Ónémet stílusú faragott, akasztós) Ltsz.: 79.8.2.
16. MÁRVÁNYLAPOS ÉJJELISZEKRÉNY. Ónémet stílusú faragott. Ltsz.: 79.8.6.
17. MÁRVÁNYLAPOS ÉJJELISZEKRÉNY Ónémet stílusú faragott. Ltsz.: 79.1.3.
3.4.1. Restaurálás, preparálás
Megnevezés
Györgyi G. A.: Deák
Ferenc arckép festmény
A Somogy Megyei
Önkormányzat részére átadott iparművészeti
gyűjteményi
bútorok

Tisztított / db

Konzerválandó / db

Restaurált/Felújított
db
1db restaurálás
17 db felújítás
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Kunffy Lajos: Cigányok c. kép keretének
restaurálása

1 db

A Róma Villa összes 10 db
perzsa szőnyegének
tisztítása
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység
Dr. Géger Melinda – Horváth János: Somogy megyei képzőművészek lexikonja. Az év
folyamán a kézirata 50 %-os készenléti állapotban van. Az egyes művészekhez készülő fotók 40 %-os készenléti fázisban vannak.

4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások
Évkönyv tanulmányok készültek:
Horváth János

Rippl-Rónai, mint Munkácsy tanítvány.
Egy Rippl-Rónai által festett Munkácsy kép

Dr. Géger Melinda

Archaizmusok. Bors István szobrászművész letéti hagyatéka a
Rippl-Rónai Múzeumban

4.1.1. Tudományos kötetek
4.1.2. Tudományos cikkek
Dr. Géger Melinda

Transzparens formák. Borkovics Péter, Gáspár György és Sipos
Balázs üvegművészek kiállítása. Katalógus bevezető tanulmány

Dr. Géger Melinda

Nem bánok semmit sem… Vörös András festőművész életmű
kiállítása. Katalógus bevezető tanulmány

4.1.3. Tudományos előadások
4.1. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások
Turisztikai felhasználás céljából Horváth János, egy-egy háromnyelvű leporellót szerkesztett a Kunffy Lajos Emlékházhoz és a Zichy Mihály Emlékházhoz, amelyek Matucza Ferenc
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technikai szerkesztése után a Balatonszemesi Önkormányzat anyagi támogatásával jelentek
meg.
4.1.1. Ismeretterjesztő kötetek
4.1.2. Ismeretterjesztő cikkek
4.2.1. Ismeretterjesztő előadások
Horváth János: Bernáth Aurél élete és művészete, Róma Villa, május 25.
Horváth János: Rippl-Rónai élete és művészete, Róma Villa, Turisztikai ajánló film, május
30.
Horváth János: A klasszicista Megyeháza építés története, október 3.
Dr. Géger Melinda: Amikor az állatok istenek voltak címmel művészettörténeti előadás
Bárdudvarnokon a Kulturális Hét eseményein (augusztus 25.)
Dr. Géger Melinda: A modernizmus pillanatai. Előadássorozat a Marcali Művelődési
Házban:
– Játék a kockával - február 21.
- Tárgy nélküli művészet – március 20.
- A múlt felfedezése - április 17.
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként)
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtanfolyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma
- Cindy Kang művészettörténész (Metropolitan Múzeum, New York) kutatta az
adattárunkban Rippl-Rónai gobelinterveit
5. Tervezett közművelődési tevékenység
5.1. Kiállítások
Időszakos kiállítások
Dátum
2012.

Ápr. 22.
Márc. 1.

Kiállítás/rendezvény címe

Szalay Lajos és az Occidental
Press Kiadó
A három új Rippl-Rónai kép.
Az új Kunffy Lajos és Martyn
Ferenc képeink bemutatása.

Nagy- Emeleti Göncterem Galéria ziterem

RendeFöldző/felelős
szinti
Egyéb
Galéria

Horváth
János
Horváth
János

Zichy
Mihály
Emlékház, Zala
Rippl-Rónai
Ödöngyűjtemény
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Május
27.

Festők Városa – Somogyi képzőművészeti kiállítása

Géger
Melinda

Vaszary Képtár

5.1.1. Állandó kiállítás
A tárgyévben jelentős minőségi fejlődés történt a múzeum névadójának kultuszában.
1. A Rippl-Rónai Emlékház új látogatóközpont épülete és parkrekonstrukciója.
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat közösen pályázott a DDOP keretében kiírt „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása” című
felhívásra a Rippl-Rónai Emlékházra vonatkozóan. Tervező: ARKER STÚDIÓ – L. Balogh
Krisztina – Kaposvár. A nyertes pályázathoz Horváth János írt művészettörténeti dokumentációs függeléket és az új objektum berendezési forgatókönyv készítését szakértőként segítette.
2012-ben elkészült a látogatóközpont. Két egymással összefüggő részből áll. A felszínen
álló épületre és a felszín alatti, római stílusú átriumra tagozódik. A szinteket belső lépcső és
lift köti össze. Az építész-tervező a „Róma Villa” elnevezésnek megfelelve tervezte oda a
római stílusú lakóházak jellegzetességét, az átriumos udvart, oszlopos szoborcsarnokkal.
A felszíni épület részben van a látogatók beléptetése, jegy-, kiadvány-, büfé árusítási hely,
művészettörténeti információs pulttal, ruhatárral. Szintén ott található Rippl-Rónai iparművészeti munkásságának kiállítása, az Andrássy-ebédlő bútorai. A bútor rekonstrukció elkészítését a művészettörténeti hitelesség érdekében Horváth János felügyelte a Nagybajomi
Nafa Kft-nél, a bútorzat díszvereteit a kaposvári Rónai aranyműves cégnél.
Az Andrássy-ebédlő rekonstrukció új, művészettörténeti jelentőségű kiállítás.
Az alsó, átriumos rész nemcsak belülről, hanem kívülről, a park felől is elérhető széles
lépcsős lejáraton. A felszín alatt két terem van, amelyek kiállítások rendezésére, előadásokra, múzeumi gyermek foglalkozások tartására egyaránt szolgálnak. Az épület alsó szintjén
vannak a mosdók, a WC-k, pihenő helyek, továbbá a művészettörténészi kutató iroda és az
abból nyíló biztonsági műtárgy-raktár salgó- polcokkal.
A park keleti végében megépült egy korhű szamáristálló kocsiszínnel és a helyszíni archív fényképekről ismert méhes ház. A park sétányait az eredeti alaprajz szerint újították fel.
A fákat, cserjéket, virágokat szintén az eredetinek megfelelően telepítették újra. A parkban
információs feliratok tájékoztatják a látogatókat. A park kapujánál belül, a villamossági
kapcsolót rejtő szekrény tetejére egy plasztikus kerámia, a Róma Villa térképe és makettje
kerül ki tavasszal, mert még folyamatban van készítése. Az szolgálja majd a vakok tájékoztatatását braille-betűs felirattal. A park sétánya mentén sok pihenő pad található.
A park kerítésén kívül van az autó és autóbusz parkolóhely és a nagy szemetes tároló.
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5.1.2. Vándorkiállítások
5.1.3 Vendégkiállítások
5.2. Médiakapcsolatok
Televíziós szereplések:
Horváth János

Dr. Géger Melinda

Rippl-Rónai művészetéről és a Róma Villáról
több magyar televíziós műsorban nyilatkozott.
A kaposvári médiának februárban bemutatta a
három új szerzeményű Rippl-Rónai képet.
Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés
alapján.

Kiállítás megnyitások:
Horváth János:
Szabó Z. János festő, Fonyód, március 30.
Rippl-Rónai „Valahol otthon” c. kiállítás, Székesfehérvár, Deák Gyűjtemény, április 20.
Vén Zoltán grafikusművész, Balatonszárszó, április 11.
Czinkotay Frigyes festőművész, Kaposvár, Megyeháza, május 7.
Géger Melinda:
Orosz Lajos festőművész kiállítása, Marcali Kulturális Központ, április 17.
Tárlatvezetések:
Horváth János:
Rippl-Rónai Ödön-gyűjtemény, Múzeumok éjszakája, június 16.
Róma Villa, június 22.
Róma Villa, Budapesti Somogyiak Baráti Köre, november 10.
2. Média és szakmai kapcsolatok
Március 1-jén Horváth János sajtótájékoztatót tartott a múzeumnak ajándékozott három
Rippl-Rónai képről.
Április 17-én Székesfehérváron Horváth János az általa rendezett Rippl-Rónai kiállítás bemutatásával szerepelt a helyi médiumokban.
Géger Melindáról interjúportré jelent meg a Somogyi Hírlapban.
Nyilatkozatok a különböző médiumokban a megrendezett időszakos kiállításainkról.
Horváth János:
- Szakértő és tanácsadó Rippl-Rónai József, Kunffy Lajos és Balázs János művészetének
kérdéseiben
-

Szakfelügyeleti jellegű tanácsadó Somogy megye vidéki múzeumaiban

-

Festőművész tagja a magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és

-

A Somogyi Alkotóművészek Egyesületének
Somogyi Múzeumi Egyesületnek
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-

Publikációkat készít kiállítási és művészettörténeti témákról kulturális folyóiratok részére.

Dr. Géger Melinda:
-

Képzőművészeti kiállítások zsűrizése
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának
és választmányának tagja
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának
vezetőségi tagja
A Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány kurátora és titkáraként:
Gyűjteményfejlesztésre pályázatok benyújtása
Szakértő és tanácsadó Vaszary János és Galimberti Sándor művészetének kérdésében
Igazságügyi szakértőként a Dél-Dunántúli Igazságügyi Szakértői Kamara tagja
A kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskolában modern művészetet
tanít
Publikációkat készít kiállítási és művészettörténeti témákról kulturális folyóiratok
részére

5.3. Egyéb reklámtevékenység
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése
Összeállítottuk és szerkesztésre átadtuk az új múzeumi honlaphoz az aktuális dokumentációt.
A Művészettörténeti Osztály honlapjához kb. 900 db műtárgyfotót készítettünk és adtuk át a
szerkesztéssel megbízott kollégánk részére.
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása
Szervező

Rendezvény neve

Helye

Határidő

6. Egyéb
4 db új iparművészeti gyűjteménytároló vitrint kaptunk ajándékba a Terra Danubia cégtől.
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak)
Külföldi tanulmányút:
A külföldi kölcsönzésre adott műveink kurír szolgálata:
Dr. Géger Melinda: Metropolitan Múzeum, New York 2012. szeptember 1-5.
Grand Palais, Párizs 2012. szeptember 12-16.
Bank Austria Kunstforum, Bécs december 1-4.
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Horváth János: Párizs, Bécs
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmaiérdekvédelmi szervezetekben
6.4. Tervezett műtárgy vásárlási pályázat sikeres volt. A kapott 2.5 millió Ft –ból megvásárolunk három műalkotást.
Pályázó neve

Témája

Dr. Géger Melinda

Műtárgyvásárlás:
Sipos Balázs: Japán és kínai,
csiszolt üveg, 20 x 19,5 x 13 cm

Pályázott
összeg
320.000 Ft
formába öntött,
1.7 millió Ft

Jovián György: Szép új világ I.
olaj, vászon, 170x200 cm

fe Lugosy László: Önvallomások – 6 db-os sorozat 800.000 Ft
70x100 cm, vegyes technika
Dr. Géger Melinda

Sipos Balázs, Gáspár György és Borkovics Péter 500.000 Ft
üvegművészek kiállítása

Kaposvár, 2012. december 27.

Horváth János
művészettörténeti osztályvezető
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Újkortörténeti osztály
1. Bevezetés
A múzeum költöztetése miatt sok tekintetben képlékeny és bizonytalan múzeumi helyzet
ellenére munkatervünknek megfelelően végeztük feladatainkat. A sokféle változás közepette
(szerződések, jogi szabályozások, fenntartói elképzelések, rendelkezések, korlátozások stb.),
március-áprilisban, a munkavégzés tárgyi infrastruktúrájának fokozatos kialakításával (pl.
internet, telefon), vette kezdetét az új raktárakban, munkaszobákban való praktikus, lehetőségek szerinti elhelyezkedés, berendezkedés, az új körülményekhez igazodó raktári rend
kialakítása, amelynek eddigi eredménye gyűjteményeink alapvető áttekinthetőségének megtartása.
A félév folyamán tervezett és elvégzett fontosabb szakmai munkák az alábbiak voltak:
–

2011. december 25. – Rácz Vali születésének 100. évfordulója volt. A jeles dátummal a Rácz-hagyaték szakmánk figyelmének középpontjába került. A művész emlékére 2011-ben elnyert pályázati összegből 2012 januárjában elkészült és január 20án megnyílt a „Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből” című időszaki kiállítás. A kiállításhoz vezető, valamint egy ún. oktatószoftver-csomag is készült, amelynek felhasználásával megújult honlapunk vonatkozó anyaga is.
– 2012 februárjában átadásra került az új, „Idesereglik, ami tovatűnt” című József Attila emlékkiállítás Balatonszárszón a kivitelezési munkákat a Petőfi Irodalmi Múzeum
végezte.
– Tudományos-kutató tevékenységünk fókuszában a gyűjtemény ún. húzóanyagainak
feldolgozása áll. A Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem kaposvári konferenciáját szervezők felkérésére a gyűjteményünkben lévő államfői kitüntetések feltárásába fogtunk. Az említett konferenciára (2012. július 6.) a gyűjtemény kb. egyharmadának előadás szintű, prezentációval kiegészülő anyaga készült el. Az ütemezett mennyiség (a már említett egyharmad) verifikációján kívül sor került a nehezen
hozzáférhető tárgyegyüttesek (medál, szalag, csillag, miniatűr, rozetta, tok, viselési
okmányok) restaurálására, fényképezésére is.
– A családfakutatás megkönnyítése céljából a gyászjelentés-gyűjtemény információiból számítógépes adatbázis építése vette kezdetét. A munka revízióval kapcsolódott
össze.
Munkaterven felül elvégzett fontosabb szakmai munkák az alábbiak voltak:
– Elkészült az újabb Fekete István emlékkiállítás Göllén.
– Az országos digitalizálási pályázati felhíváson való esélyes részvétel érdekében a
plakátgyűjtemény tematikus újrarendezésére, revíziójára került sor.
– A megyei múzeumhálózat 2012. második felében törvényileg napvilágot látott fenntartói átszervezés értelmében sor került a szakterületünkhöz tartozó vidéki egységek,
valamint a törzsgyűjtemény átadás-átvételének előkészítésére.
A második félévben megjelenő NKA pályázatán a munkatervünkben szereplő gyűjteménygyarapításra és a plakátgyűjtemény-digitalizálására két pályázatot nyújtottunk be. A munkatervünkben szereplő restauráltatási projekt megpályázására – az esélyek csekély lehetőségének mivoltára való tekintettel – nem került sor. A pályázat eredményéről (a NKA honlapjáról) 2012. december 15-én értesültünk, miszerint a NKA gyűjteménygyarapítási tervünket a
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megpályázott összeggel, 300 ezer forinttal támogatta. A tárgy megvásárlására 2013-ban
kerül sor.
Több olyan munka készült terven felül, amelyre igazgatási, átszervezést előkészítő jelleggel
került sor. Ilyen volt többek között például az adatszolgáltatás vidéki intézmények működési
engedélyeinek megújításához.
2. Személyi-szervezeti változások
A szakág feladatait az előző évivel azonos kollektíva – Gyurákovics Norbert mérnök, műszaki muzeológus, Nagy-Tóth Mária irodalmi muzeológus, Somogyvári Lászlóné gyűjteménykezelő és adattáros, valamint dr. Varga Éva történész-muzeológus, osztályvezető –
látta el. 2012. november 1-től Horváth Szilvia történész-muzeológus, megyei múzeumigazgató-helyettes a jövőben fog bekapcsolódni a szakág munkájába.
3. Gyűjteményi munka
3.1. Gyűjteménygyarapítás
Ajándék
39 db
152 db
2 db
5 db
198 db

Tárgy
Dokumentum
Hang/perc
Könyv
Összesen

Gyűjtés

Saját előállítás

Összesen
39 db
154 db
2 db
5 db
200 db

2 db
2 db

3.1.3. Gyűjtő- és terepnapok száma munkatársakként
Név
dr. Varga Éva, Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert, Nagy-Tóth Mária

Gyűjtőnapok száma
16

3.1.4. Gyűjteménygyarapítás eredményei
3.1.4.1. Tárgyi gyarapodás
Tárgytípus

Mennyiség
14 db
22 db
1 db
2 db
39 db

műszaki
military
textil
egyéb
Összesen

Megszerzés módja
ajándék
ajándék
ajándék
ajándék
ajándék

Gyűjtemény nagysága: 18.301 db
3.1.4.2. Adattári gyarapodás
Tárgy típus

Mennyiség

Megszerzés módja
0 db

Gyűjtemény nagysága: 112.751 p + 5 ifm
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3.1.4.3. Fotótári gyarapodás
Tárgy típus

Mennyiség

Megszerzés módja

Gyűjtemény nagysága: pozitív: 133.003 db; negatív: 152.681 db
3.1.4.4. Hangtári gyarapodás
Tárgy típus
digitalizálás
(gramofonlemez)

Mennyiség

Megszerzés módja
119 perc

ajándék

Gyűjtemény nagysága: 4.918 perc
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka
Tárgy típus

Mennyiség

Könyv
fotó digitalizálása
tárgy digitalizálása
dokumentum digitalizálása
adattári anyag digitalizálása

5 db
580 db
145 db
743 db
29 p

Megszerzés módja
ajándék
saját előállítás
saját előállítás
saját előállítás
saját előállítás

Könyvgyűjtemény nagysága: 7.285 db
A digitalizálást Horváth Péter informatikus, Gyurákovics Norbert technikatörténeti muzeológus, Somogyvári Lászlóné gyűjteménykezelő és Szíva László technikus végezte.
3.1.4.6. Dokumentumanyag gyarapodása
Tárgy típus
képeslap, kártyanaptár, színházi műsorfüzet, egyéb sajtótermék

Mennyiség
152 db
2 db

Megszerzés módja
ajándék
gyűjtés

Gyűjtemény nagysága: 48.800 db + irodalomtörténet 293 db: összesen: 49.093 db
3.1.4.7. Filmanyag gyarapodása
Tárgy típus
Filmek digitális másolata (Rácz Valiról szóló
kiállítási honlaphoz – kiállítási segédanyag)

Mennyiség
105 perc

Megszerzés módja
saját előállítás

Gyűjtemény nagysága: 2.534 perc
3.1.5. Kiemelkedő tárgyegyüttesek, ill. darabok
Különleges jelentőségűnek tekinthetők a Diseri József fotóművész adományozta 1910-es,
1930-as, 1940-es, 1980-as évekből származó hagyományos kisipari fényképészeti eszközök.
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Ugyancsak szót érdemel, hogy Rácz Vali tulajdonunkban lévő archív lemezfelvételei gramofonlemezről átjátszásra kerültek egy lelkes magángyűjtő segítsége eredményeként. A
dalok ezáltal úgymond „közkinccsé tehető” állapotba kerültek.
Textilgyűjteményünk XIX. század végi pólyahuzattal gyarapodott.
Magángyűjtők jóvoltából Siófok környékéről a Balatonban talált II. világháborús lőszerhüvelyek kerültek a gyűjteménybe.
A gyűjteménygyarapítás ezúttal is kiegészítő jellegű volt. Körülményeink miatt kizárólagos
szerepet kapott az ajándékozás. A vásárlás pályázati eredmény függvénye, melynek révén
2013-ban egy jelentősebb tárgyegyüttes (magyar női díszruha az 1930-as évekből) megszerzésére kerülhet sor.
3.2. Nyilvántartás
A költözködés után – a gyűjteménykezelési feladatok sorában a szaknyilvántartással szemben – az anyag elhelyezésére, rendezésére, revíziójára tevődött a hangsúly. Új anyag szakleltárba vételére (hagyományos eszközökkel) ritkán került sor, az is többnyire az aktuális
revízióval függött össze. A számítógépes nyilvántartásunk részint a már leltárban lévő
anyagból (gyászjelentésekből, államfői kitüntetésekből) készült adatbázis-építéssel, illetve a
fotógyűjtemény adatbázisának folytatásával bővült.
3.2.1. Tárgyi anyag nyilvántartása (hagyományos/számítógépes)
Leltározó neve
Leltározás módja
Darabszám
Gyurákovics Norbert,
hagyományos
25 db
dr. Varga Éva
Gyurákovics Norbert,
számítógépes*
108 rec
dr. Varga Éva
*Az államfői kitüntetések számítógépes nyilvántartási programját Gyurákovics Norbert készítette el.
Évi összes nyilvántartási gyarapodás: a beérkezett tárgyak alapleltárba kerültek. (Adatok a
gyarapodásnál feltüntetve.)
Becsült, egyedileg nem nyilvántartott anyag nagysága: minden beérkezett tárgy alapleltárba
(gyarapodási naplóba) kerül, nyilvántartás nélküli tárgyunk nincs.
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 100 rec – helyett 108 rec
3.2.2. Fotótári anyag nyilvántartása
Leltározó neve
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva

Leltározás módja
számítógépes

Darabszám
500 rec

Becsült, egyedileg nem nyilvántartott anyag nagysága: 88.336 db pozitív, 152.681 db negatív az egyedileg nem nyilvántartott (ezek szekrénykataszterben vannak) fotótári anyag.
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 500 rec
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3.2.3. Adattári anyag nyilvántartása
Leltározó neve
Somogyvári Lászlóné

Leltározás módja
hagyományos és számítógépes

Darabszám
50 db és 50 rec

Becsült, egyedileg nem nyilvántartott anyag nagysága: 65.903 p + 5 ifm (egyedileg nem
nyilvántartott)
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 50 db (188 p) és 50 rec
3.2.4. Könyvanyag nyilvántartása
Leltározó neve

Leltározás módja

Darabszám

A gyarapodás (5 db) alapleltárba került.
Becsült, egyedileg nem nyilvántartott anyag nagysága: 366 db
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 0 db és 0 rec
3.2.5. Dokumentumanyag nyilvántartása
Leltározó neve
Somogyvári Lászlóné
Nagy-Tóth Mária

Leltározás módja
Hagyományos
számítógépes

Darabszám
226 db
816 rec

A gyarapodás (154 db) alapleltárba került.
Egyedileg nem nyilvántartott anyag nagysága: 20.860 db
Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 200 db hagyományos, 800 rec számítógépes
Többlet: 26 db és 16 rec
3.2.6. Műszaki tárgyak nyilvántartása
Leltározó neve

Leltározás módja

Darabszám

Tervezett évi összes nyilvántartási gyarapodás: 0 db és 0 rec
3. Gyűjteménykezelés
3.3.1. Gyűjteményrendezés
Gyűjtemény típusa
Munkatárs neve
a munkavégzés tárgyi feltételeinek fokozatos kialakításával, az új raktárakban, munkaszobákban való praktikus, A szakág minden dolgozója
lehetőségek szerinti (egyelőre
csomagolt)
elhelyezkedés,
berendezkedés.
Irodalomtörténeti
iratanyag Nagy-Tóth Mária

Darabszám
A teljes gyűjteményi mennyiség gyűjteményegységenkénti szortírozása.
0,25 ifm
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(F. Bognár Zsuzsa készítette
irodalomtörténeti kataszter)
jegyzékelése
Képeslapgyűjtemény újrarenSomogyvári Lászlóné
dezése
Államfői kitüntetések
dr. Varga Éva,
Gyurákovics Norbert
Plakát*
A szakág minden dolgozója
Könyvtárrendezés megkezdéSomogyvári Lászlóné
se
Rácz-kiállítás anyaga
dr. Varga Éva,
Gyurákovics Norbert,
Somogyvári Lászlóné
Kádár-kori somogyi sajtóGyurákovics Norbert
anyag rendezése
Kiállítási anyag előkészítése a Nagy-Tóth Mária,
Fekete István emlékkiállítás- Somogyvári Lászlóné,
hoz*
Gyurákovics Norbert
Somogyi sajtófotó az 1990-es dr. Varga Éva,
évekből*
Gyurákovics Norbert
*Terven felül készült munka.

6.621 db
69 tétel
5.290 db
471 db
672 db
118 db
107 db
2.472 db

A felsoroltak részben a költözéssel összefüggésben zajlottak, részben pedig kiemelt fontosságú feladataink megvalósításához szükséges anyagválogatások voltak.
3.3.2. Revíziók
Gyűjtemény típusa
Képeslap
Gyászjelentés
Plakát és szórólap*
Államfői kitüntetések
Könyv*
Agrártechnika-történeti
gyűjtemény*
Agrártechnika-történeti
fotógyűjtemény*
*Terven felüli munka.
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Utolsó revízió éve

Darabszám
Munkatárs neve
6.421 db Somogyvári Lászlóné
Somogyvári Lászlóné,
851 db
Nagy-Tóth Mária
Somogyvári Lászlóné,
1.850 db Gyurákovics Norbert, dr.
Varga Éva
Gyurákovics Norbert, dr.
108 db
Varga Éva
5 db Somogyvári Lászlóné
Gyurákovics Norbert, dr.
13 db
Varga Éva
Gyurákovics Norbert, dr.
31 db
Varga Éva

A Somogy megyei múzeum és múzeumhálózat fenntartójának változása miatt – munkaterven felüli munkaként – az alábbi kiállítóhelyeken folytattunk ún. állományellenőrzést:
Kiállítóhely
Berzsenyi Dániel Emlékház, Nikla

Az ellenőrzött tárgyak
darabszáma
125 db

József Attila Emlékház, Balatonszárszó

8 db

Kálmán Imre Emlékház, Siófok

12 db

Evangélikus Oskolaház,
Kötcse

9 db

Noszlopy Gáspár Emlékház,
Újvárfalva

51 db

Helytörténeti Múzeum,
Marcali

7 db

Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény

29 db

Fekete István Emlékház,
Gölle

Az ellenőrzést végző munkatársak neve
Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva
Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva
Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva
Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva
Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva
Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva
Somogyvári Lászlóné,
Gyurákovics Norbert,
dr. Varga Éva

7 db Nagy-Tóth Mária

3.3.3. Selejtezés
Tárgy neve

Selejtezés oka

Darabszám

3.3.4. Kölcsönzések
Régi kedves ismerősünk, a szinte külsős munkatársunknak tekintett magángyűjtő, Dakos
Lajos 2012 márciusában elhunyt. Hiánya pótolhatatlan veszteség osztályunk számára. 1956os kiállításunkhoz kölcsönzött kitüntetésanyagát örökösének visszaadtuk.
Múzeumunk állandó régészeti kiállításába fegyvereket, a megyei levéltár 2013-ban nyíló
folyosótárlatára a büntetés-végrehajtással és katasztrófavédelemmel kapcsolatos fotográfiákat, dokumentumokat kölcsönöztünk.
A göllei Fekete István Emlékház állandó kiállításába iskolatörténeti tárgyakat kölcsönöztünk.
3.3.5. Letétek
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3.4. Műtárgyvédelem
3.4.1. Restaurálás, preparálás
Megnevezés
A SMMI restaurátor műhelyében

Tisztított / db Konzervált / db
202 db
143 db

Restaurált/ db
2 db

Restaurálásra került két 2012-ben rendezett kiállítás (Fekete István, Rácz Vali) anyaga, valamint a 2012-ben feldolgozott államfői kitüntetések.
Végezték: Marton Klára, Horváth Péter, Nagy Ágnes
A niklai Berzsenyi Emlékházban jelentkező penészesedés miatt a kiállított tárgyak teljes
körű tisztítására került sor.
Végezte: Nagy Ágnes, Horváth Péter restaurátorok, munkájukat segítette Darabos József és
Darabos Józsefné gondnok, valamint az Újkortörténeti Osztály részéről Gyurákovics Norbert, Somogyvári Lászlóné és dr. Varga Éva
4. Tervezett tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység
4.1. Tudományos kötetek, cikkek és előadások
4.1.1. Tudományos kötetek
4.1.2. Tudományos cikkek: 1
Nagy-Tóth Mária A gyógyítás ára a Batthyány udvarban 1633-1664 között. Adattár. Orvostörténeti Közlemények. 2012.
Domokosné Szalai Zsuzsanna: Gróf pribéri és vuchini Jankovich László negyedszázados
főispáni és félszázados közszolgálati tevékenységének megünnepléséről című tanulmányának lektorálása
A lektori munkát végezte: Nagy-Tóth Mária
4.1.3. Tudományos előadások: 2
Érdem és protokoll. Államfői kitüntetések a Somogy megyei múzeumban
Az első félév kiemelt feladataként készítette: dr. Varga Éva, Gyurákovics Norbert
(elhangzott: Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem. Kaposvár, 2012. július 6.)
4.2. Ismeretterjesztő kötetek, cikkek és előadások
4.2.1. Ismeretterjesztő kiadványok:
Sors és sanzon. Rácz Vali emlékeiből címmel új időszaki kiállításunkhoz vezető füzet készült.
Készítette: dr. Varga Éva
Az említett kiállításhoz készült egy oktató szoftver is, amely a kiállításban és a múzeum
honlapján egyaránt hozzáférhető. (Benne a fenti kiadvány digitalizált változata, Rácz Vali
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életrajza dióhéjban, a kiállításban szerzett ismeretek rögzítésére, az ismeretek bővítésére
szolgáló négy játék, továbbá a kiállítás képeiből egy fotóalbum címen futó összeállítás)
Írta és „kitalálta”: dr. Varga Éva
Kivitelezte: Táskai József és Gyurákovics Norbert
Egy oktató CD készült a „Nem tollal, szívvel kell írni” című Fekete István emlékkiállításhoz
is. A CD tartalma egy Fekete István életével és műveivel kapcsolatos játékprogram.
A szöveget írta, a játékot „kitalálta”: Nagy-Tóth Mária
kivitelezte: Táskai József és Horváth Péter
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek:
A gyűjtemény feldolgozás eredményeként 2012 második felében elkészült a Jávori Béla
adományozta jelvénygyűjteményt bemutató tudományos ismeretterjesztő tanulmány.
Készítette: Gyurákovics Norbert
4.2.3. Ismeretterjesztő előadások
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként)
Az osztály munkatársai az alábbi szakmai rendezvényeken vettek részt:
Levéltári Nap
a szakág minden dolgozója
(SML, Kaposvár, 2012. március 27.)
MIRE-közgyűlés
Nagy-Tóth Mária
(PIM, Budapest, 2012. április 27.)
Szakmai Nap
Gyurákovics Norbert, Somogyvári Lászlóné,
(Óbudai Múzeumban, a MAMUTT szervedr. Varga Éva (a MAMUTT tagjai)
zésében: Budapest, 2012. május 24.)
Regionális honismereti találkozó
Gyurákovics Norbert, Nagy-Tóth Mária
(Marcali, 2012. május 30.)
Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem
Gyurákovics Norbert, dr. Varga Éva
(Kaposvár, július 6-8.)
Történész muzeológus „szakági és szakmai
Gyurákovics Norbert, Somogyvári Lászlóné,
továbbképzés” a MAMUTT szervezésében
dr. Varga Éva (a MAMUTT tagjai)
(Csíkszereda 2012. október 2-4.)
*A MAMUTT rendezte évi rendes 2. Szakmai Napon, 2012. december 12-én a Szent István
Bazilikában (a bazilika építéstörténete, a Kincstár és az új Mindszenty emlékanyag ismertetése), valamint az MNM dísztermében tartott MAMUTT-közgyűlésen anyagi okok miatt
(útiköltség) részt venni – sajnos – nem tudtunk.
4.4.2. Egyéni továbbképzés (PhD és más minősítések, posztgraduális képzés, nyelvtanfolyamok stb.), a 7 éves továbbképzési program
Nagy-Tóth Mária 2006 óta a „Gyógyítás a kora újkori Magyarországon” tematikában PhD
kutatásokat folytat.
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Horváth Szilvia 2002 óta a „Késő-római történetírás – Iordanes munkái” tematikában PhD
kutatásokat folytat.
4.4.3. Kutatószolgálat; külső kutatók száma
A 2011-2012-es költözködés miatt kutatókat fogadni, illetve kutatói kérelmeket teljesíteni
csak korlátozottan állt módunkban.
A külső kutatók száma: 27 fő
A kutatószolgálatban dr. Varga Éva, Gyurákovics Norbert, valamint Somogyvári Lászlóné
vett részt.
5. Közművelődési tevékenység
5.1. Kiállítások
5.1.1. Állandó kiállítások
Átadásra, ill. megnyitásra került az „Idesereglik, ami tovatűnt” című új József Attila emlékkiállítás Balatonszárszó (2012. február 24.)
A kiállítás a PIM rendezésében készült. A PIM és a SMMI közti koordinációs munkát
Nagy-Tóth Mária irodalmi muzeológus végezte.
Göllén, a Fekete István Emlékházban megrendezésre került és 2012. november 29-én megnyílt a „Nem tollal, szívvel kell írni” című irodalomtörténeti állandó kiállítás.
Rendezte: Nagy-Tóth Mária irodalmi muzeológus
5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások
Kiállítás neve
Több mondat a zsarnokságról – Plakát és történelem 1945-1956*
Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből című kiállítás elkészítése**

Látogatók száma
Ld. a Közművelődési Osztály beszámolójában
Ld. a Közművelődési Osztály beszámolójában

*A „Több mondat a zsarnokságról – Plakát és történelem 1945-1956” című kiállítás 2006
októberében nyílt. Kiállításunkat évről évre meghosszabbítjuk. (Megj.: A kiállítás a megyében egyedülálló, fenntartása egyes magántulajdonban, ill. egyesületi tulajdonban lévő műtárgyak kölcsönzésének meghosszabbításával lehetséges.) A kiállítás a költözködés miatt (a
könyvtár átmeneti idehelyezésével) az év első félévben zárva volt. Újrarendezésére 2012.
július 16-18. között került sor.
A munkát végezte: Gyurákovics Norbert, Somogyvári Lászlóné és dr. Varga Éva
** A megnyitó napja 2012. január 20., a kiállítás azonban csakhamar – technikai okok miatt
– bezárt, május 15-ig zárva volt. Jelenleg is látogatható.
5.1.3 Vendégkiállítások
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5.2. Médiakapcsolatok
Az új állandó és időszaki kiállítás tervezése, nyitása alkalmából, valamint A kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapja rendezvénnyel kapcsolatban szakmánk a hírközlő fórumok (Kapos TV, helyi sajtó, megyei sajtóreferens, média szakos hallgatók) rendelkezésére
állt. (A legfontosabbakból készült összeállítást ld. a mellékletben)
5.3. Egyéb reklámtevékenység
Szakmai anyagot biztosítottunk (Rácz Vali, József Attila, Latinovits emlékkiállítások) a
múzeum reklámtevékenységét végző Közművelődési Osztály számára.
Szakmai munkánkból készült filmanyagaink (5 db) Kaposváron egy Kossuth-téri kirakatban
voltak láthatók a Festők városa rendezvény idején.
Az intézményben folyó szakmai munkát és kiállításokat reklámozó népszerű múzeumi kiadványok összeállításában részt vett dr. Varga Éva és Nagy-Tóth Mária. Az elvégzett feladat a vonatkozó rövid, népszerű szakmai szövegek megírása, illetve német nyelvre fordítása volt.
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése
A „Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből” című kiállításhoz tartozó ún. oktatószoftver felhasználásával megújult honlapunk vonatkozó anyaga.
Tervezte: dr. Varga Éva
Kivitelezte: Táskai József és Gyurákovics Norbert
Osztályunk honlapján történő megjelentetés szándékával elkészült a Múzeumi Tájékoztatóban megjelent történeti témájú írások digitalizálása, valamint „Wanted” címmel az
Újvárfalváról ellopott tárgyak képes összeállítása is. Az anyag az intézmény
számítástechnikusa decemberi szabadsága miatt csak 2013-tól lesz elérhető a világhálón.
Készítette: Gyurákovics Norbert
5.5. Közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása
Szervező

Rendezvény neve
Helye
A Sors és sanzon – Rácz Vali
A SMMI Történeti
Kaposvár,
emlékeiből című időszaki
Osztálya
Fő u. 10.
kiállítás megnyitója
Egykori somogyi,
A Sors és sanzon – Rácz Vali
kaposvári színészek, emlékeiből című időszaki
színigazgatók, írók
kiállítás - tárlatvezetés
Kaposvár,
kutatása látogatása
Fő u. 10.
alkalmából (Kádár
Zsuzsa)
A Sors és sanzon – Rácz Vali
Közművelődési Osz- emlékeiből című időszaki
Kaposvár,
tály
kiállítás pedagógusoknak
Fő u. 10.
való bemutatása

Határidő
2012. január 20.

2012. május 16.

2012. május 23.
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A Sors és sanzon – Rácz Vali
Közművelődési Oszemlékeiből című időszaki
tály
kiállítás - tárlatvezetés
A „Nem tollal, szívvel kell
Közművelődési Osz- írni” című Fekete István emtály
lékkiállítás pedagógusoknak
való bemutatása

Kaposvár,
Fő u. 10.

2012. június 16. (Múzeumok Éjszakája)

Kaposvár,
Fő u. 10.

2012. december 5.

6. Egyéb
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak)
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmaiérdekvédelmi szervezetekben
Dr. Varga Éva, Somogyvári Lászlóné, Gyurákovics Norbert a MAMUTT tagjai, továbbá dr.
Varga Éva tagja a Pulszky Társaságnak és a PAB Város- és Helytörténeti Bizottságának,
valamint a SMMI közalkalmazotti tanácsának.
6.4. Pályázatok
Az év második felében megjelenő NKA pályázatra két pályázatot nyújtottunk be.
Pályázati téma
A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Újkortörténeti Osztálya
plakát törzsgyűjteményének digitalizálása
Magyar női díszruha megvásárlása

A pályázott összeg
1.600 e Ft

A pályázat eredménye
A pályázat nem nyert támogatást.

A NKA honlapján, 2012
december 15-től, a kért ösz300. 000 Ft szeg elnyerésével a támogatott pályázatok között szerepel.

10. Múzeumi hálózat
Vidéki irodalomtörténeti emlékkiállításaink közül a balatonszárszói József Attila emlékkiállítás megújítására az országos szakmúzeummal való együttműködés keretében került sor.
(ld. az állandó kiállításoknál)
A SMMI működtetéséből kikerült az újvárfalvi Noszlopy kúria fenntartása az 1848 emlékezete – Somogyban c. állandó történeti kiállítással. A kiállítás állapotának ellenőrzésére
2012. június 4. került sor.
A Latinovits emlékkiállítás működtetését is a helyi önkormányzat (Balatonszemes) vette át.
Ez utóbbi kiállításban a SMMI újkortörténeti gyűjteményéből semmiféle anyag nem szerepel.
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Nagy-Tóth Mária a niklai Berzsenyi Emlékház karbantartási jegyzékét készítette el.
2012. július 27-én irodalmi muzeológiai szakfelügyelői látogatásra került sor Niklán és Balatonszárszón.
A megyei múzeumhálózat fenntartójának változása miatt 2012 második felében állományellenőrzésre került sor az Újkortörténeti Osztály szakmai felügyelete alá tartozó kiállítóhelyeken. (Részletesen ld. 3.3.2 pont alatt.)

Kaposvár, 2012. december 11.

dr. Varga Éva
történész-muzeológus
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Közművelődési osztály
1. Bevezetés
Múzeumpedagógiai tevékenység:
A múzeum működésében költöztetés miatt beállt nehézségek (kiállítások átmeneti bezárása,
foglalkoztató termek átmeneti használhatatlansága stb.) ellehetetlenítették munkákat. A nehézségek és problémák szülte lehetőségként indítottuk útjára a „Bőrönd múzeum”-ot. Ez a
kezdeményezésünk a meglévő igények kielégítésére (múzeumpedagógiai foglalkozások
igénylése) szolgált. Ebben a formában a múzeum megy az iskolába. Azaz a múzeumpedagógiai programok helyszíne a tanterem. Tárgymásolatok, demonstrációs eszközök segítik a
munkánkat. 6 különböző programot kínálunk az általános iskola évfolyamai számára. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a pedagógusok élnek a felkínált lehetőséggel. A
program alkalmas volt arra, hogy hírt adjon a múzeumról, ám természetesen nem igényelték
annyian, hogy pótolhatta volna a székhely elmaradt forgalmát. Az iskoláktól jövő visszajelzések alapján el kell arról gondolkodni, hogy a megye periférikus területein dolgozó oktatási
intézmények számára ez a program folyamatosan igényelhető legyen.
Idén új elemként jelent meg az időskorúaknak szóló múzeumandragógiai foglalkozás, mely
az NKA támogatásával valósult meg.
A kiállítások újbóli megnyitása után, május 23-án információs napra vártuk a pedagógusokat.
Október 2-i múzeumpedagógiai évnyitót tartottunk mérsékelt érdeklődés mellett.
Az év folyamán megoldottuk a TIOP és TÁMOP pályázatok kötelező fenntartási részét.
Fogadtuk az iskolai csoportokat és dokumentáltuk a múzeumi oktatási munkájukat.
Múzeumi közművelődés:
2012-ben nem állt módunkban részt venni a Múzeumok Majálisa budapesti rendezvényen.
A Múzeumok Éjszakája június 16-án Kaposváron 807 fizető látogatót vonzott. Harmadszor csatlakozott a programhoz a Somogy Megyei Levéltár is, amely sikeres együttműködést eredményezett. Idén először a megyei könyvtár is szervezett programokat.
A Múzeumok Éjszakáján szennai gyűjteményben június 23-án 174 látogató volt. Idén először a felújított balatonszárszói kiállításban is szerveztünk programot, mely sikeresen zárult,
235 fős látogatottsággal.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programjai 2012. október 6. és november 11. között valósultak meg.
Közművelődési programjainkban új foglalkozásként jelent meg 2012 első felében a „Kölyök Múzeum”, mely elsősorban a „Manó Múzeumból” már kinőtt, múzeumhoz kötődő
gyermekek számára szervezett program. A gyermekek, családok számára szóló Népi kalendárium program idén is több alkalommal megvalósult.
Biztosítottuk a Kaposvári Egyetem idegenforgalmi szakirányú hallgatóinak gyakorlatát.
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Megyei közművelődési tevékenység:
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a megyében működő közművelődési intézményekkel és
szervezetekkel, művészeti csoportokkal és szervezetekkel.
Az amatőr művészeti csoportok munkáját hagyományos rendezvényeinkkel segítettük:
- „Hajlik a meggyfa” regionális gyermek- és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny –
Szenna, 2012. április 16. (130 fő)
- „Éneklő Ifjúság” kórusminősítő – Kaposvár, 2012. április 19. (11 kórus)
- Népdalköri minősítő – Látrány, 2012. április 22. (7 népdalkör, 4 szólista)
- „Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó”- Balatonboglár, 2012. április 28. (6 csoport)
- Gyermek Bábfesztivál – Kaposvár, 2012. május 26. (4 csoport)
- Iparművészeti tábor – Balatonederics, 2012. június 23-28. (25 fő)
- Képzőművészeti alkotótelep - Barcs, 2012. augusztus 2-9. (15 fő)
- Közművelődési Szakmai nap – Kaposvár, 2012. november 8. (60 fő)
- Tánc- és Mozgásművészeti Találkozó – Tab, 2012. november 17. (22 csoport, 65 műsorszám)
A megye 6 hátrányos helyzetű településén összesen 18 közművelődési programot tájoltattunk márciustól májusig (1505 fő látogatottsággal).
A Somogy Ifjúságáért Egyesület által megvalósított IKSZT mentori pályázatban szakmai
együttműködő partnerként vettünk részt, mely feladatellátás 2012. április végéig tartott. Az
IKSZT-kel való kapcsolattartás, munkájuk segítése azóta is folyamatos.
A Kaposvári Egyetem andragógia szakos hallgatóinak gyakorlóhelyeként évente változó
számban fogadunk hallgatókat.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a megyében működő közművelődési intézményekkel és
szervezetekkel, önkormányzatokkal, művészeti csoportokkal és civil szervezetekkel. Munkájukat módszertani tanácsadással, pályázati segítségnyújtással, folyamatos tájékoztatással
segítjük.
A megyei közművelődési feladatellátás során a rendezvények megvalósítása az NKA támogatásával történt.
Elkészítettük a közművelődési statisztika megyei összesítőjét.
Az Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázisba folyamatosan szolgáltatunk adatokat.
Az ősz folyamán megkezdődött a megyei közművelődési módszertani tevékenység átalakításának előkészítése.
Könyvgyűjtemény
A könyvtár feladata 2012-ben a nehéz gazdasági helyzet ellenére is változatlan volt: a működés feltételeinek javítása, tárgyi és funkcionális elemeinek megteremtése, átszervezése, a
meglévő könyvtári állomány számítógépes feltárása, a könyvtári feladatok folyamatos ellátása (folyóiratok rendelése, cserekapcsolatok ápolása, saját kiadványok küldése, a beérkező
könyvtári dokumentumok feldolgozása, a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, kutatók
munkájának segítése, kérésre irodalomkutatás) és a számítógépes dokumentumnyilvántartás bővítése. A könyvek polcokon való rendszerezésére viszont már csak a jövő
évben kerül sor.
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Nyáron költözött be az új helyére a könyvgyűjtemény. Sajnos sokkal kisebb alapterületen
kellett a polcokat felszerelni, ennél fogva nagy a zsúfoltság.
A költözés és egyéb nehézségek ellenére a folyamatos munkát biztosítani lehetett. Július
közepén 1 fő 4 órás segítséget kapott a könyvtár. A kisegítő kolléga a könyvtár pakolásánál
és a dokumentumok visszamenőleges számítógépes rögzítésében segít 10 hónapon át. A
költözés után derült ki, hogy sok könyvtári dokumentum nincs leltárba véve, illetve legalább
az állomány fele nincs még a számítógépes nyilvántartásban rögzítve.
2012 októberében személyi változás történt a könyvtár vezetését illetően. A volt könyvtáros
(Molnár Ferenc) nyugdíjba ment, a helyét Schmidt Lilla vette át. November közepén nekiálltunk a könyvtár folyóiratainak ellenőrzéséhez, majd a hiányzó számokat e-mailben megkértük cserepartnereinktől. Decemberben megrendeltük a következő évi szakmai folyóiratokat a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től.
Folyamatosan ápoltuk cserekapcsolatainkat, a feltárt hiányosságokat megküldtük és partnereink kéréseit teljesítettük.
Az állomány gyarapítására az intézménynek nincs pénze, de az élő cserekapcsolatoknak
köszönhetően a dokumentumállomány folyamatosan gyarapodik.
A könyvtári munkát és könyvtári szolgáltatásokat nagymértékben nehezíti, hogy a technikai
eszközpark erősen hiányos, korábban selejtezésre került. Szükség lenne másolóberendezésre
(legfőképpen nyomtató), vezetékes telefonra és korszerű használói számítógépre a könyvtári
szolgáltatásokhoz, illetve a dokumentumállomány online elérhetővé tételéhez korszerű
könyvtári számítógépes szoftverre OPAC-kal.
2. Személyi-szervezeti változások
Név
Stepán Katalin

Munkakör
múzeumpedagógus

Csimáné Kopp Katalin

adatrögzítő

Molnár Ferenc

könyvtáros

Schmidt Lilla
Borzavári Balázs
Csáki Dóra

könyvtáros asszisztens
múzeumpedagógus
kulturális szervező, múzeumpedagógus
múzeumi kulturális menedzser

Simonics Lászlóné

Változás
Szerződése 2012. február 28án lejárt
2012 júniusától 10 hónapi
foglalkoztatásban a könyvtárban
Nyugdíjazás 2012. október
1-jén
2012. október 17-től
2012. október 8-tól
2012. november 15-től
2012. november 1-től

3. Gyűjteményi munka
3.1. Gyűjteménygyarapítás
3.1.4.5. Könyvgyűjteményi munka, digitalizálási munka
Dokumentumtípus
Mennyiség
Könyv, periodika
42
Könyv, periodika
170
CD, DVD
2

Megszerzés módja
Vásárlás
Ajándék, csere, feltalált
Ajándék
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Gyűjtemény nagysága: 21. 000 (becsült adat)
Becsült nem nyilvántartott anyag nagysága kb. 2.500 db (még be nem leltározott dokumentumok)
A szabad felhasználású készlet-nyilvántartási program segítségével folytatódott az elektronikus adatrögzítési munka. Számítógépen eddig rögzítve: 12.030 rekord.
3.1.5. Kiemelkedő tárgy együttesek, ill. darabok
3.2. Nyilvántartás
3.3.2. Revíziók
Gyűjtemény típusa
Könyvtár

Utolsó revízió éve
2006-2007

Darabszám
Nincs eredmény

Munkatárs neve
Forrai Márta

Becsült nem revíziózott anyag nagysága:
3.3.3. Selejtezés
3.3.4. Kölcsönzések:
A könyvgyűjtemény az év nagy részében elérhetetlen volt a költöztetés miatt.
Referens kérdések, megkeresések: 67 eset
Könyvtárközi kölcsönzés: 5 eset
Olvasói kölcsönzés: 90 eset, 190 kötet
Helyben használt dokumentum: 112
4. Tudományos és ismeretterjesztő publikációs tevékenység
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként)
2012. június 19-én Szalay Lilla a Kaposvári Egyetem Andragógia Tanszék hallgatóinak
záróvizsgáján vett részt.
5. Közművelődési tevékenység
5.1. Kiállítások
5.1.1. Állandó kiállítások
Kiállítás neve
Fejezetek Somogy néprajzából
Természeti örökségünk
Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény
Kincsek Somogy földjéből
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Látogatók száma
2.795
3.507
3.213
848

5.1.2. Időszakos és vándorkiállítások
Kiállítás neve
Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből
Több mondat a zsarnokságról

Látogatók száma november 30-ig
2.261
1.494

5.1.3 Vendégkiállítások
Kiállítás neve

Látogatók száma

Pénztári nyilvántartás szerinti látogatottság: 7.212 fő
5.2. Médiakapcsolatok
Folyamatos kapcsolattartás a városi, megyei, regionális, illetve országos médiákkal.
Megjelenések száma: 92 db
Somogyi Hírlap: 22 db
Kapos Extra 5 db
Kapos Est: 1 db
Pécsi Est: 1 db
Szabad föld 1 db
Szuperinfo: 3 db
Magyar Nemzet 2 db
Egyéb internetes felület: 45 db
Kapos TV: 31 db
Somogy TV: 14 db
Kapos Rádió: 3 db
Kaposvári Híradó: 1 db
Kaposvári Hírhatár: 9 db
5.3. Egyéb reklámtevékenység
Plakátok, szóróanyagok kihelyezése (óvodák, iskolák, könyvtárak, Tourinform iroda, üzletek stb.):
 50 db plakát
 1.500 db szóróanyag
 1.500 db programfüzet
Internetes megjelenés
 Museum.hu
 Erikanet
 Somogy.hu
 Sonline.hu
 Kapos.hu
 Tourinform hírlevél
5.4. Múzeumi honlap anyagok előkészítése


A múzeumpedagógiai programok kínálatának, folyamatos frissítése.
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Az osztály által szervezett programok folyamatos megjelentetése.
A múzeumi honlap folyamatos feltöltése, frissítése, melyhez honlapunk megújítása
óta hozzáférési lehetőségünk van.

5.5. Közművelődési / Múzeumpedagógiai rendezvények szervezése, lebonyolítása
Múzeumpedagógiai programok és résztvevők:
Szervező
Stepán Kata
Őszi Zoltán

Rendezvény neve
„Kicsi vagyok én…”
néprajzi foglalkozás
Apród iskola

Őszi Zoltán

Arcrekonstrukció

Őszi Zoltán,
Borzavári Balázs
Őszi Zoltán

Miről mesélnek a
csontok?
Legyünk mi is régészek
„Így éltünk mi! –
nemez”
„így éltünk mi – ötvösség”
„így éltünk mi – jurta”
Minden madár társat
választ
Házam vagyon…….

Stepán Kata
Stepán Kata
Stepán Kata
Stepán Kata
Stepán Kata
Őszi Zoltán
Őszi Zoltán, Stepán
Kata
Béres Erika

Szőrmék, tollak,
üvegszemek
Múzeumi szakkör
Erdei és tóparti séta

Stepán Kata

Népi Kalendárium

Stepán Kata

Régi világ emlékére

Őszi Zoltán

Rendhagyó történelemóra

Helye
Szenna

Résztvevők száma
182 fő – 9 csoport

Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Bőröndmúzeum

17 fő – 1 csoport
118 fő – 4 csoport
97 fő- 4 csoport
126 fő – 5 csoport
9 fő – 1 csoport
148 fő – 6 csoport

Rippl-Rónai
Múzeum
Szenna

32 fő – 1 csoport
51 fő – 2 alkalom

Szenna

12 fő – 1 alkalom

Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum
Rippl-Rónai
Múzeum

15 fő – 2 alkalom
195 fő – 9 alkalom
48 fő – 2 alkalom
84 fő -4 alkalom
29 fő – 2 alkalom
16 fő- 1 alkalom
Összesen: 1.179 fő, 54 alkalom

A múzeum egyéb oktatási tevékenysége:
Szalay Lilla, Őszi
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TIOP

Rippl-Rónai Múze-

4.730 fő – 142 alka-

Zoltán
Szalay Lilla, Őszi
Zoltán
Őszi Zoltán

TÁMOP
Múzeum andragógia

um
Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Múzeum

Összesen

lom
158 fő – 10 alkalom
24 fő – 2 alkalom
4.912 fő
154 alkalom

Múzeumi közművelődési rendezvények:
Szalay Lilla, Halmos
Klára, Őszi Zoltán,
Stepán Kata
Dr. Lanszki József,
Géger Melinda
Halmos Klára
Stepán Kata
Imrő Judit

Stepán Kata
Őszi Zoltán
Béres Erika, Őszi
Zoltán
Őszi Zoltán

Múzeumok Éjszakája

Rippl-Rónai Múzeum

807 fő – 1 alkalom

Múzeumok Őszi
Fesztiválja (előadás)
Múzeumok Őszi
Fesztiválja (Nagy
Rajzolás)
Múzeumok Őszi
Fesztiválja
Családi programok
Múzeumok Őszi
Fesztiválja
Márton Napi Vigasság
Népi Kalendárium –
családi programsorozat
Kölyök Múzeum

Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Múzeum

55 fő – 2 alkalom

Manó Múzeum
Időskorúak múzeumi
látogatásai

72 fő – 1 alkalom

Rippl-Rónai Múzeum

48 fő – 2 alkalom

Szennai Szabadtéri
Néprajzi Gyűjtemény

150 fő – 1 alkalom

Rippl-Rónai Múzeum

121 fő – 6 alkalom

Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Múzeum

107 fő – 7 alkalom

Összesen

432 fő – 10 alkalom
34 fő – 3 alkalom
1.826 fő
33 alkalom

Megyei közművelődési rendezvények:
Programfelelős
Rendezvény
Amatőr művészeti események
Szalay Lilla
„Hajlik a meggyfa” regionális
gyermek- és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny
Szalay Lilla
Éneklő Ifjúság kórusminősítés
Szalay Lilla

Népdalköri minősítés

Helyszín, időpont

Résztvevők

Szenna
2012.04.21.

130 fő

Kaposvár
2012. 04. 19.
Látrány

480 fő
320 fő
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Halmos Klára
Halmos Klára

XIX. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó
Somogy megyei bemutatója
Gyermekbáb Fesztivál

Halmos Klára

Iparművészeti tábor

Halmos Klára

Képzőművészeti alkotótelep

Szalay Lilla

Tánc- és Mozgásművészeti
találkozó

2012. 04. 22.
Balatonboglár
(Varga
Béla Városi Kult. Kp.)
2012.04.28.
Kaposvár,
Vasút
a
gyermekekért alapítvány
2012. 05. 26.
Balatonederics
2012. 06. 23-28.
Barcs
2012. 08. 2-9.
Tab, Zichy Mihály Művelődési Központ
2012. 11. 17.

Összesen
Egyéb programok
Szalay Lilla
Hátrányos helyzetű települések Iharosberény,
közművelődési programokkal
Törökkoppány,
Vése,
való ellátása
Kutas, Somogybabod,
Homokszentgyörgy
2012.03.-2012.05.
Szalay Lilla, Hal- Közművelődési szakmai nap
Kaposvár, Együd Árpád
mos Klára, Őszi
Kulturális Központ
Zoltán
2011. 12. 05.
2012. 11. 08.
Somogy Ifjúságá- „Integrált Közösségi és SzolSomogy megye 20 teleért Egyesülettel
gáltató Tér program ifjúsági
pülésén 2011. októberszakmai együttszolgáltatásainak minőségi
től-2012. április 30-ig a
működésben
ellátását segítő megyei
pályázatban megvalósít(Szalay Lilla)
szintű mentor és szolgáltató
va, azóta folyamatosan
tevékenységének támogatása”
pályázat megvalósítása
Szalay Lilla
Főiskolás hallgatók gyakorlata SMMI Kaposvár
Szalay Lilla
Közművelődési módszertani
Somogy megye területe,
tanácsadás a megye közműve- egész évben
lődési szakemberei, önkormányzatai és civil szervezetei
számára
Őszi Zoltán
Statisztikai adatbevitel, megyei 2012. február-április
összesítés
Szalay Lilla
ERIKANET adatfelvitel
folyamatos

Összesen
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180 fő
100 fő
25 fő
15 fő
410 fő
1.660 fő
1500 fő

2 alkalom
118 fő
25 látogatás

2 fő
Évente kb.
200-250
alkalom
150 adatfelvitel
Évi kb.
10001100 adatfelvitel
1.620 fő
275 alkalom
1.250
adatfelvitel

6. Egyéb
6.1. Szakmai és társadalmi kapcsolatok
Múzeumpedagógiai programok és múzeumi közművelődés kapcsán: EMMI Közgyűjteményi
Főosztály, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, annak megyei koordinátorai, Somogy
megye városi múzeumai, Terra Szövetség Egyesület (Rendhagyó történelemóra, Apródiskola), Népművészeti Egyesület, BábSzínTér, Béres Erika (Manó Múzeum, Erdei és tóparti
séta), SMÖ Duráczky, Kaposfői Általános Iskola, Toldi Lakótelepi Általános Iskola és
Gimnázium, Kaposvári Egyetem, közoktatási intézmények
Megyei közművelődési tevékenységgel kapcsolatban: EMMI Közművelődési Főosztály,
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, MIOSZ, megyei közművelődési
szervezetek (elsősorban Tolna és Baranya), Somogy megye városi és községi közművelődési intézményei és önkormányzatai, művészeti csoportjai és szervezetei, ezen belül különösképp Somogy Megyei Népművészeti Egyesület, Népművészeti Egyesületek Szövetsége,
Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület, Barcsi Nemzetközi Művésztelepért Alapítvány, Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége, Vértes Elemér
Művészeti Egyesület, Somogy Megyei Néptáncszövetség, KÓTA, Somogy Ifjúságáért
Egyesület (IKSZT mentor)
A könyvtár közvetlen és jó kapcsolatot tart fenn elsősorban a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral és a cserekapcsolatok révén az országos és megyei hatáskörű múzeumokkal,
de sok helyi, városi múzeummal is.
6.2. Nemzetközi kapcsolatok (szakmai szervezetekkel, közvetlen intézményközi kapcsolatok; tapasztalatcsere-utak)
Kapcsolatot tart a könyvtár a határon túli magyar vonatkozású múzeumokkal, és a múzeum
tevékenysége során kialakult egyéb külföldi cserekapcsolatokat is ápolja.
A könyvtáros részt vett a Kaposvári Egyetemen 2012. 11. 14-én tartott Könyvtári stratégiák
– könyvtári informatika konferencián.
6.3. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmaiérdekvédelmi szervezetekben
Szalay Lilla: Múzeumi Oktatási és Képzési Központ megyei koordinátora, a Minőségfejlesztés a közművelődésben projekt auditora, a Somogy Megyei Néptáncszövetség tagja
Őszi Zoltán: Somogy Megyei Népművészeti Egyesület tagja
Halmos Klára: Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület titkára, Barcsi Művésztelep
Alapítvány kurátor
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6.4. Pályázatok
Pályázó neve
Témája
Pályázott összeg
Elnyert összeg
2011-ben elnyert, de 2012-ben megvalósult pályázatok
Megyei közművelődés
Szalay Lilla
Népdalkörök, népze1.197.760.- Ft
300.000.- Ft
nei együttesek minősí- NKA Népművészeti
tése és Hajlik a
Szakkollégium
meggyfa népdaléneklési és népzenei verseny 2012-ben
Szalay Lilla
Hátrányos helyzetű
1.975.000.- Ft
1.975.000.- Ft
településeken közmű- NKA Közművelővelődési programok
dési Szakkollégium
tájoltatása 2012-ben
Szalay Lilla
„Éneklő Ifjúság” kó500.000.- Ft
450.000.- Ft
rusminősítő hangver- NKA Zenei Szakseny 2012-ben
kollégium
Múzeum
Régészeti Osztály,
Állandó kiállítások
4.500.000.- Ft
4.000.000.- Ft
Természettudományi
felújítása, régészeti
(önrész 500.000.Osztály, Néprajzi Osz- kiállítás létrehozása
Ft)
tály, Közművelődési
NEFMI
Osztály
Képzőművészeti Osz- Gyűjteményi adatbá1.000.000.- Ft
900.000.- Ft
tály, Természettudozisok közzététele a
NKA Múzeumi
mányi Osztály, Néphonlapon
Szakkollégium
rajzi Osztály, Közművelődési Osztály
2012-ben elnyert és megvalósuló pályázatok
Megyei Közművelődés
Szalay Lilla, Halmos
Gyermek Bábfeszti1.125.800.-.- Ft
1000.000.- Ft
Klára
vál, Közművelődési
NKA KözművelőSzakmai Nap, Táncdés és Népművészet
és Mozgásművészeti
Szakkollégium
Találkozó
Halmos Klára
Iparművészeti tábor,
1.343.000.- Ft
450.000.- Ft
képzőművészeti tábor NKA Közművelődés és Népművészet
Szakkollégium
Múzeum
Szalay Lilla
Múzeumok Őszi Fesz- 365.000.- Ft
100.000.- Ft
tiválja
MVMSZ
2012-ben elnyert és 2012/2013-ban megvalósuló pályázatok
Őszi Zoltán
Múzeumpedagógiai
476.000.- Ft
400.000.- Ft
programsorozat az
NKA Közgyűjteidőskorúak részére
ményi Szakkollégium
Megyei közművelődési feladatellátásra beadott, elbírálás alatt lévő pályázatok
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Szalay Lilla, Halmos
Klára

Halmos Klára

József Attila versmondó verseny, Weöres Sándor gyermekszínjátszó találkozó,
Hajlik a meggyfa népzenei verseny
Iparművészeti Tábor,
Képzőművészeti alkotótelep

1.579.000.- Ft
NKA Közművelődés és népművészet
kollégium

1.487.000.- Ft
NKA Közművelődés és népművészet
kollégium
Szalay Lilla
Éneklő Ifjúság hang500.000.verseny
NKA
Előadóművészet
kollégium
Pályázó neve
Témája
Pályázott összeg
2011-ben elnyert, de 2012-ben megvalósult pályázatok
Szalay Lilla
Népdalkörök, népze1.197.760.- Ft
nei együttesek minősí- NKA Népművészeti
tése és Hajlik a
Szakkollégium
meggyfa népdaléneklési és népzenei verseny 2012-ben
Szalay Lilla
Hátrányos helyzetű
1.975.000.- Ft
településeken közmű- NKA Közművelővelődési programok
dési Szakkollégium
tájoltatása 2012-ben
Szalay Lilla
„Éneklő Ifjúság” kó500.000.- Ft
rusminősítő hangver- NKA Zenei Szakseny 2012-ben
kollégium
Régészeti Osztály,
Állandó kiállítások
4.500.000.- Ft
Természettudományi
felújítása, régészeti
(önrész 500.000.Osztály, Néprajzi Osz- kiállítás létrehozása
Ft)
tály, Közművelődési
NEFMI
Osztály
Képzőművészeti Osz- Gyűjteményi adatbá1.000.000.- Ft
tály, Természettudozisok közzététele a
NKA Múzeumi
mányi Osztály, Néphonlapon
Szakkollégium
rajzi Osztály, Közművelődési Osztály
2012-ben elnyert és megvalósuló pályázatok
Szalay Lilla, Halmos
Gyermek Bábfeszti1.125.800.-.- Ft
Klára
vál, Közművelődési
NKA KözművelőSzakmai Nap, Táncdés és Népművészet
és Mozgásművészeti
Szakkollégium
Találkozó
Halmos Klára
Iparművészeti tábor,
1.343.000.- Ft
képzőművészeti tábor NKA Közművelődés és Népművészet
Szakkollégium
Szalay Lilla
Múzeumok Őszi Fesz- 365.000.- Ft

Elnyert összeg
300.000.- Ft

1.975.000.- Ft

450.000.- Ft
4.000.000.- Ft

900.000.- Ft

1000.000.- Ft

450.000.- Ft

100.000.- Ft
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tiválja
MMISZ
2012-ben elnyert és 2012/2013-ban megvalósuló pályázatok
Őszi Zoltán
Múzeumpedagógiai
476.000.- Ft
programsorozat az
NKA Közgyűjteidőskorúak részére
ményi Szakkollégium

400.000.- Ft

Kaposvár, 2012. december 15.

Szalay Lilla
közművelődési osztályvezető
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Restaurátor csoport
1. Bevezetés
A tárgyévben a Restaurátor Csoport kiemelt feladata az ALFA program keretében a Néprajzi állandó kiállítás tárgyainak újrakezelése volt.
Horváth Péter és Marton Klára a „Sors és Sanzon” című történeti kiállítás tárgyainak kezelését elvégezte.
Nagy Ágnes - Marton Klára: a Kaposvárt elkerülő 61-es út 2. sz. lelőhely mészbetétes sírkerámiák anyagának konzerválását, restaurálását folytatta.
Horváth Péter 2011-es régészeti leletmentések, ásatások fém leletanyagának konzerválását
végezte.
A vidéki kiállítások állományvédelmi ellenőrzését követően:
- a Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum bognárműhelyének tárgyait újrakezeltük,
- a Karádi Tájház berendezési tárgyait újra konzerváltuk.
Nagy Ágnes és Horváth Péter a niklai Berzsenyi Dániel Emlékházban kiállított tárgyakat
újratisztították.
Az újonnan létesült Göllei Fekete István Emlékház tárgyainak konzerválását elvégezték.
Az NKA által támogatott Somogysámson-Marótpuszta és Tapsony-Terebezd 9 db középkori
párták restaurálását a Nemzeti Múzeum restaurátora elvégezte.
Nagy Ágnes részt vett a természettudományi entomológiai gyűjtemény fertőtlenítésében, és
költöztetés utáni rendbetételében.
2. Személyi-szervezeti változások
Név
Marton Klára
Horváth Péter
Nagy Ágnes
Baksics Gábor

Munkakör
Csoportvezető-főmunkatárs
főrestaurátor
restaurátor
Restaurátor kisegítő
M7-es raktárbázis – Kaposvár

Változás

Munkaviszonya:
2013. november 30.-ig

3. Gyűjteményi munka
3.4. Műtárgyvédelem
3.4.1. Restaurálás, preparálás
RÉGÉSZET
HORVÁTH PÉTER
Munkatervben szereplő befejezett munkák:
Kaposvár-Kertészet 2011-es ásatás kiválogatott fém leletanyagának konzerválása.
Őrtilos-Zrínyi újvár 2011-es ásatásból származó érmek konzerválása.
Iharos-temető 2011-es ásatás középkori fémek konzerválása.
Balatonlelle-Rádpuszta 67/5 avar sír leletanyagának konzerválása.
Lulla-Büdösalja 1. l.hely középkori fémek konzerválása.
Szalacskai középkori fémek konzerválása.
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Munkatervben szereplő folyamatos munka:
Zamárdi-Rétiföldek 2. 2008. avar temető 11-15. sír fém leletanyagának restaurálása.
A Kaposvárt elkerülő 61-es út 26. l.hely avar temető fém leletanyagának
konzerválása.
Lulla-Balatonendrédi összekötő út 13. l.hely fém leletanyagának kezelése.
MARTON KLÁRA
Munkatervben szereplő folyamatos munka:
Kaposvárt elkerülő 61-es út 2 l.hely mészbetétes sírkerámia konzerválása.
Klf. Középkori régészeti kerámia válogatása (raktári anyag).
Munkatervben nem szereplő befejezett munkák:
Kaposvár-Kertészet 2011-es ásatás középkori sírok csontanyagának tisztítása.
Somogysámson I. Agyagbánya 226. sír pártás koponya ragasztása.
Vörs-Kanászkert kerámiaanyag tisztítása.
NAGY ÁGNES
Munkatervben szereplő befejezett munkák:
K/ 61-es elkerülő út régészeti feltárás 2. l.hely 200-as mészbetétes sírok kerámiaanyagának konzerválása.
Balatonlelle-Rádpuszta 67/5 középkori kerámia restaurálása.
Balatonboglár-Berekre-dülő 808. obj. fazék restaurálása.
M7/S-33 újkori kerámia restaurálása.
Munkatervben nem szereplő befejezett munkák:
Kaposvár-Kisgát III. ütem kerámia anyagának restaurálása.
A K/ 61-es elkerülő út régészeti feltárás 36. l.hely 409. sír kerámia restaurálás.
Balatonlelle-Országúti-dülő 47, és 243. obj. kerámiaanyagának konzerválása.
Régészeti Kiállításhoz Zamárdi bronzkori edény restaurálása.
Balatonlelle-Rádpuszta 67/4 435. obj. kerámiaanyagának restaurálása.
Hollád-Körforgalom M7ap 2007-es ásatás 106. obj. kerámiaanyagának restaurálása.
Sávoly-Major-dülő M7ap 2007. 35 és 37 obj. kerámia restaurálás.
BAKSICS GÁBOR (az M7-es raktárbázisnál dolgozó munkatárs)
Befejezett munkák:
Barcs 2011-es leletmentés anyagának tisztítása.
Klf. terepbejárás leletanyagának tisztítása.
Lulla-Jabapuszta 2010-11.(1, 3. l.hely) ásatás anyagának tisztítása és leltározása.
Kaposvár-Lovarda leletmentés anyagának tisztítása.
Folyamatos munka:
Lulla-Jabapuszta Jóreménység Tsz 4. l.hely anyagának tisztítása.
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NÉPRAJZ
HORVÁTH PÉTER
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
Zamárdi Tájház 1 db szék restaurálása.
NAGY ÁGNES
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
Raktári kerámiaanyag restaurálása.
Lakócsai Tájházban kiállított bábuk restaurálása.
Zamárdi Tájház 1 db kerámiaedény restaurálása.
KÖZÖS/Horváth Péter, Marton Klára, Nagy Ágnes
Munkatervben szereplő befejezett munka:
„Fejezetek Somogy néprajzából” című állandó kiállítás tárgyainak újrakezelése.
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
A Karádi Tájház berendezési tárgyainak újra konzerválása.
A Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum Csökölyi porta bognárműhelyének tárgyainak újrakezelése.
ÚJKORTÖRTÉNET
HORVÁTH PÉTER
Munkatervben szereplő befejezett munka:
„Sors és Sanzon” történeti kiállítás tárgyainak kezelése.
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
Gölle – Fekete István Emlékház berendezési tárgyainak konzerválása.
A niklai Berzsenyi Dániel Emlékházban kiállított tárgyak újratisztítása.
Losonczi hagyaték: kitüntetések fémanyagának tisztítása
MARTON KLÁRA
Munkatervben szereplő befejezett munka:
„Sors és Sanzon” történeti kiállítás tárgyainak kezelése.
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
Gölle-Fekete István Emlékház berendezési tárgyainak konzerválása.
Losonczi hagyaték: kitüntetések textilrészeinek kezelése.
NAGY ÁGNES
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
Történeti keretezett fotók tisztítása.
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A niklai Berzsenyi Dániel Emlékházban kiállított tárgyak újratisztítása.
Gölle – Fekete István Emlékház berendezési tárgyainak konzerválása.
KÉPZŐMŰVÉSZET
HORVÁTH PÉTER
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
1 db Kunffy Kép keretének restaurálása.
A Rippl-Rónai Villa tárgyainak kezelése.
MARTON KLÁRA
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
A Rippl-Rónai Villában kiállított textiltárgyak tisztítása.
NAGY ÁGNES-MARTON KLÁRA
Munkatervben nem szereplő befejezett munka:
1 db Szász Endre porcelán falikép tisztítása, restaurálása (a Somogy Megyei Kormányhivatal épületében).
STATISZTIKAI ÖSSZESÍTŐ
Megnevezés

Tisztított / db

Régészet
Néprajz
Történet
Képzőművészet
Természettudomány
Összesen:

Konzervált / db

3.570
212
202
1

1.638
373
143
46

3.985

2.200

Restaurált / preparált / db
97
22
2
3
1
125

M7-es Régészeti bázis:
Azonosítószámmal ellátott leletanyag: 12.827 db
Tisztított leletanyag: 2.301 db
ÁLLOMÁNYVÉDELEM
MARTON KLÁRA
Intézményünk részt vett a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság 2012. évi programjában.
Felmérést készítettünk a raktárakban, kiállítóterekben előforduló állati kártevőkről.
Az Állományvédelmi Bizottság munkatársai 2013-ban fogják elvégezni a Természettudományi Gyűjteményekben a szükséges rovarirtást.
Ez évben is folyamatosan végezte a SMMI-hoz tartozó kiállítások, emlékházak műtárgyvédelmi ellenőrzését (múzeum főépületében lévő kiállítások, raktárak, Rippl-Rónai Villa,
Zichy Mihály, Berzsenyi Dániel, József Attila, Latinovics Zoltán, Kunffy Lajos Emlékhá-
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zak, Lakócsai Tájház). A klímaviszonyokat az ott dolgozó munkatársak folyamatosan mérték és regisztrálták. A jelentések kiértékelése után a szükséges intézkedéseket megtették.
4.4. Részvétel átfogó tudományos programokban
Horváth Péter 2012. november 6-8. között részt vett a XXXVII. Országos Restaurátor
Konferencián.
Marton Klára 2012.11.27-én részt vett Budapesten az Állományvédelmi Továbbképzésen.
Marton Klára 2012. november 22-23-án Kaposváron részt vett a Fiatal Középkoros
Régészek IV. Konferenciáján.
4.4.1. Részvétel a szakági továbbképzés ill. a felsőoktatás munkájában (oktatóként)
4.2.2. Ismeretterjesztő cikkek
4.3. Kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége
5. Közművelődési tevékenység
6. Egyéb

Kaposvár, 2012. december 15.

Marton Klára
Restaurátor Csoportvezető
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Technikai csoport
A Technikai csoport 2012. évi munkafeladatait Horváth Péter munkatárs és Matucza
Ferenc grafikus-csoportvezető végezte el Szíva László közreműködésével, aki a SMMI gépkocsivezetői feladatai mellett a kiállítások, rendezvények hangosítást végezte, illetve közreműködött a kiállítások technikai kivitelezésében.

Kiállítás rendezés grafikai munkák, kiadványszerkesztés
Sors és sanzon, Rácz Vali emlékeiből
A kiállítás előkészítő munkálatai, tablók, feliratok elkészítése.
(Gönczi Termek)
A kiállítás rendezése – plakátok, meghívó elkészítése.
Ember és természet - a 100 éves Somogy Megyei Múzeum Természettudományi Gyűjteménye
(Barcs, Dráva Múzeum – Marcali Városi Múzeum)
A kiállítás bontása Barcson, átszállítása és újrarendezése Marcaliban, valamint feliratok,
táblák elkészítése.
„Szalay Lajos grafikusművész és az Occidental Press Kiadó”
című időszakos kiállítás Csicsery-Rónay István hagyatékából.
(Zichy Mihály Emlékház, Zala)
A kiállítás rendezése, feliratok, táblák elkészítése.
„Több mondat a zsarnokságról” című kiállítás
(Rippl-Rónai Múzeum)
A kiállítás eredeti állapotának visszarendezése.
„A 100 éves múzeum” – tablós kiállítás
(Corso bevásárlóközpont, Kaposvár)
„A Festők Városa” rendezvénysorozat keretében a kiállítás felépítése – bontása.
Múzeumépítés
Válogatás Csepinszky Mária fényképgyűjteményéből c. kiállítás
(Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, Szenna)
A kiállításhoz a fotóanyag nyomtatása, kasírozása, plakátok, meghívók elkészítése, a fotótablók felrakása.
A balatonboglári lengyel gimnázium történetét bemutató kiállítás
(Fischl-ház, Balatonboglár)
A kiállítás arculatának, berendezésének tervezése, valamint a kivitelezési munkák.

111

Az ALFA pályázat keretében megújuló állandó kiállítások elkészítése
Kincsek Somogy földjéből
– új, állandó régészeti kiállítás
(Rippl-Rónai Múzeum)
A kiállítás arculatának, berendezésének megtervezése, feliratok, grafikák tervezése, valamint a kiállítás kivitelezési munkálatainak elvégzése.
Meghívó, szóróanyag, leporelló, valamint foglalkoztató füzet grafikai tervezése, technikai
szerkesztése a kiállításhoz.
Természeti Örökségünk
– az állandó természettudományi kiállítás megújítása
(Rippl-Rónai Múzeum)
A kiállítás arculatának felfrissítése új grafikai elemekkel, szövegek, feliratok kétnyelvűvé
tétele, valamint a kivitelezési munkálatok.
Meghívó, szóróanyag, leporelló, valamint foglalkoztató füzet grafikai tervezése, technikai
szerkesztése a kiállításhoz.
Fejezetek Somogy Néprajzából
– az állandó néprajzi kiállítás megújítása
(Rippl-Rónai Múzeum)
A kiállítás arculatának felfrissítése új grafikai elemekkel, szövegek, feliratok kétnyelvűvé
tétele, valamint a kivitelezési munkálatok.
Meghívó, szóróanyag, leporelló, valamint foglalkoztató füzet grafikai tervezése, technikai
szerkesztése a kiállításhoz.
Nem tollal, szívvel kell írni…
– Fekete István állandó kiállítás
(Fekete István Emlékház, Gölle)
A kiállítás arculatának, berendezésének megtervezése, feliratok, grafikák tervezése, kivitelezése, valamint a kiállítás berendezése.

Grafikai munkák:
Az elmúlt félévben felmerült egyéb grafikai és dekorációs munkák elkészítése
(meghívók, reklámtáblák, feliratok, névjegykártyák, elkészítése, kihelyezése, illetve a pályázatok egy részéhez alaprajzok, berendezési tervek, költségvetés, külsős kiadványokban megjelenő reklámanyag elkészítése)
- Múzeumok Éjszakája programsorozat előadásaihoz, kiállításaihoz plakátok, meghívó
és egyéb reklámanyagok elkészítése.
- A Népi Kalendárium előadássorozathoz plakátok, meghívók, szóróanyagok elkészítése.

112

Kiadvány-szerkesztési munkák:
- Kunffy Lajos leporelló
- Zichy Mihály leporelló
- Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény leporelló
- Latinovits emlékház leporelló
- Túraútvonal ajánló leporelló
- Múzeumok és kiállítóhelyek c. ismertető
- A 100 éves múzeum c. katalógus
- Zichy Mihály Emlékház ismertető füzet (minisztérium felé)
A kiadványok tervezése, technikai szerkesztése, nyomdai bonyolítása.
- Fiatal régészek konferenciája – a kiadvány belsejének technikai szerkesztése
Az ALFA pályázat keretében megújuló/megnyíló kiállítások
A kiállítások tervezése, költségvetés tervezése, valamint a fotó- és szöveges anyagok elkészítése, a kiállításokat népszerűsítő kiadványok elkészítése.
Somogyi Múzeumok Közleményei 2012.
Az évkönyv cikkek szerkesztésének megkezdése
(a munka befejezése áthúzódik a 2013. első félévre).

Kaposvár, 2012. december 17.
Matucza Ferenc
csoportvezető
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