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Bevezetés
A múzeum éves munkatervének összeállításakor figyelembe kell venni azt a bizonytalansági
tényezőt, amely a szakmai tevékenység finanszírozási sajátosságaiból fakad. Az intézményi
költségvetés jó részét ugyanis a személyi és dologi kiadások teszik ki, a szakmai működtetés
jelentős részben pályázati források alapján történik, de ez esztendőtől közvetlen minisztériumi
támogatás is igényelhető egyes projektek lebonyolításához. Vannak ugyan olyan pályázataink,
ahol az előző évről áthúzódik a megvalósítás, így azok teljes bizonyossággal tervezhetőek, de
a számos lehetőség csak az év folyamán nyílik meg, így a megvalósítás a támogatás
elnyerésétől függ. Nehezíti a helyzetet, hogy az eddigi legnagyobb szakmai finanszírozó, a
Nemzeti Kulturális Alap működése bizonytalanná vált, 2015. év folyamán még nem jelentek
meg új pályázati kiírások.

Általános elvek, célok

A szerencsi Zempléni Múzeum és a szerencsi Cukormúzeum legfontosabb célkitűzései:


Őrizze és gyarapítsa a múzeum gyűjteményeit, gondoskodjon a megfelelő műtárgyi
környezetről mind a

kiállításokban, mind

raktárakban

elhelyezett

tárgyak

vonatkozásában.


Szerencs és környékének helytörténeti kutató munkája és kollekciók tudományos
feldolgozása



Magas színvonalú, és a látogatók érdeklődését minél teljesebb mértékben kiszolgáló
állandó és időszakos kiállítások megrendezése által szemléltesse az intézmény által
őrzött kulturális hagyaték gazdagságát.



Kapcsolódjon be Szerencs közművelődési életébe, jó kapcsolatot ápoljon a kulturális
és oktatási intézményekkel, gazdagítsa a város kulturális és turisztika célú
programkínálatát.



Takarékos és költséghatékony működéssel biztosítsa a Szerencs város múzeumi
intézményeinek: a Zempléni Múzeumnak és a Szerencsi Cukormúzeumnak a
biztonságos és fenntartható működését és fejlődését.
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Kiemelt feladatok

A 2015. évben a legfontosabb feladat továbbra is a Cukormúzeum fejlesztése lesz. 2014-ben
pályázatot nyújtottunk be Nemzeti Erőforrások Minisztériumának Múzeumfejlesztési
Programjára, amelyben 38,8 millió forinttámogatást igényeltünk. Ebből sajnos csak 8 millió
Ft támogatást kaptunk meg, amely az épület műszaki problémáinak megoldására sem
elegendő. Ebből csak a legsürgetőbb feladatokra, a tető javítására, a penészes, nedves vakolat
eltávolítására és új, nedvességáteresztő vakolat felrakására van lehetőség. A minisztériummal
lefolytatott tárgyaláson egyértelművé vált, hogy az épület további műszaki problémáinak
megoldására az immár Kubinyi-programra átnevezett múzeumfejlesztési keretből nem
kaphatunk több forrást, az onnan igényelhető támogatást kizárólag kiállítások kivitelezésére
lehet felhasználni. Az épület felújításának befejezésre más jellegű forrást kell megcélozni. A
gyártörténeti kiállítás megrendezését eredetileg 2015-ben terveztük megvalósítani, de jelen
körülmények között ez nagyon bizonytalanná vált.
Fontos célkitűzés 2015-re a közmunkaprogram folytatása. A Magyar Nemzeti Digitális
Archívummal együttműködve és az önkormányzat által szervezett közmunkaprogram
keretében is folyamatosan foglalkoztatunk közcélú alkalmazottakat. Ennek keretében tovább
folytatódik a gyűjtemények digitális feldolgozása.
2015-ben tovább folytatódik a I. világháborúról szóló megemlékezések sorozata. Számos
múzeumi rendezvénnyel és kiállításokkal készülünk ezek lebonyolítására.

Tárgyi feltételek biztosítása
A Zempléni Múzeum műszaki fejlesztése
A Rákóczi-vár a múzeum által használt helyiségei közül már csak egy olyan terem szorul
jelentősebb fejlesztésre, amely eddig eléggé hányattatott sorsú volt: a galériás toronyszoba.
Ennek állapota erősen elhanyagolt, a padlózata hiányos, kopottas, a falak nem voltak festve
1992 óta, és vezetékek lógnak a falakból. Mivel ez a vár egyik legrégibb része, és lehetőségeit
tekintve az egyik legimpozánsabb helyisége, ennek műszaki felújítása mindenképp indokolt.
Mivel a tavalyi évben ez ügyben nem történt előre lépés, 2015-ben saját forrásból megkezdjük
a szükséges javításokat.
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A Szerencsi Cukormúzeum műszaki fejlesztése
A Szerencsi Cukormúzeumban jelentős építési-műszaki felújítást kell elvégezni. Új
közművekkel kell ellátni az épületet, be kell vezetni a gázt, fel kell újítani a víz- és
szennyvízvezetéket. Cserélni kell a tetőn a héjazatot, meg kell szüntetni a beázást. A
földszinti térben ki kell alakítani a látogatók fogadásához szükséges helyiségeket, a mosdókat,
WC-ket. A vakolatot cserélni kell az alsó szinten, és festeni kell a falakat az egész épületben.
Az elektromos rendszer fel kell újítani, biztonsági berendezéseket kell beszerelni. Ez a munka
2015-ben folytatódik – anyagi lehetőségeink függvényében.

A múzeumok műszaki felszerelésének fejlesztése
A Zempléni Múzeum elektromos hálózata a megnövekedett számítógép-használat
következtében erősen túlterhelt lett. Ezért a szükséges felülvizsgálatot és karbantartási,
javítási műveleteket el kell végeztetni. Szükséges továbbá a biztonsági rendszer karbantartása
és fejlesztése is, az emeleti gyűjteményi helyiségeket és dolgozószobákat tűzvédelmi jelző
berendezéssel kell ellátni.
A Zempléni Múzeumban a gyűjteményi feldolgozási munkálatokhoz új szkennerek
beszerzése is szükséges. Ezen kívül szükséges kialakítani egy új, légkondicionált
szerverszobát is.

Személyi feltételek biztosítása
A Zempléni Múzeum működésének feltétele a személyzeti helyzet további javítása.
Tervezzük egy műtárgyvédelmi szakember és egy múzeumpedagógus-informatikus
foglalkoztatását. 2014-ben már kaptunk támogatást a Cukormúzeum működtetéséhez, ezt
ebben az esztendőben is megpályázzuk. Sok feladatot a közcélú foglalkoztatottak segítségével
látunk el, de törekszünk az állandó dolgozói létszám fejlesztésére is.
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Szakmai tevékenység
Gyűjteményi munka
Gyűjteménygyarapítás
Gyűjteményfejlesztési koncepciónk alapján nemcsak adományozás, hanem egyedi darabok
vagy hagyatékok vásárlása révén is kívánjuk gyarapítani kollekcióinkat. Az I. világháborúval
kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtését folytatjuk, de nagy hangsúlyt teszünk a Rákócziak
korának anyagára is, hiszen tervezzük az állandó kiállítás megújítását.
A Cukormúzeum vonatkozásában folytatjuk azt a gyűjtőakciót, amely a lakosságnál, a volt
gyári dolgozóknál még fellelhető emlékek begyűjtését célozta meg.
Gyűjteményrendezés
A szakképzett foglalkoztatottakat alkalmazó közmunkaprogram keretében tovább folytatjuk a
Zempléni Múzeum gyűjteményeinek rendezését. Folytatjuk a Szerencsi Hírek című újság
digitális feldolgozását.
Nyilvántartás
Folytatjuk a képeslap-gyűjtemény és az ex libris gyűjtemény darabjainak egyedi
nyilvántartásúvá tételét.
Beleltározzuk és digitálisa rögzítjük. a Cukormúzeum tárgyait és dokumentumait.
Adattári munka
Folytatjuk a Zempléni Múzeum és a Cukormúzeum adattárának digitális feldolgozását.
Könyvtári munka
Az adományokon kívül vásárlás útján is gyarapítjuk a gyűjteményt – elsősorban a
helytörténettel és képeslappal kapcsolatos példányok beszerzésére törekszünk.
Műtárgyvédelem
Folytatjuk a tárgyi gyűjtemény darabjainak tisztítását. Elvégeztetjük a cukormúzeumi
kiállításhoz szükséges tárgyak restaurálását.
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Tudományos tevékenység
Fazekas Lászlóné elkészíti a Rákócziak kora c. új állandó kiállítás forgatókönyvét, valamint
megírja a kiállítási vezető és a katalógus szövegét.
Turbucz Péter folytatja kutatásait saját önálló kutatási témájában, és a következő
megjelenéseket tervezi:
Önálló kötet:
Alexander Bernát: Háborús írások a Budapesti Hírlapban. (szerkesztés), (kézirat)
Magyar hősök 1941-1944. (szerkesztés), (kézirat)
Könyvfejezet:
Alexander Bernát háborús írásai. In: Alexander Bernát: Háborús írások a Budapesti
Hírlapban, (kézirat)
Az Országos Hadsegélyező Bizottság háborús előadásai 1914-1915. (megjelenés alatt)
Háborús előadások szervezése Magyarországon 1914-ben. (megjelenés alatt)
Folyóiratban megjelenő tanulmány:
A Budapest előterében vívott harcokról a Magyar Távirati Iroda dokumentumaiban I. rész.
Haditudósító, (megjelenés alatt)
Folyóirat-szerkesztés:
József Ágost rádióüzenete a nemzethez. Haditudósító, (megjelenés alatt)

Részvétel a szakági továbbképzésben
Fazekas Lászlóné részt vesz a Magyar Múzeumi Történész Társulat által szervezett
továbbképzéseken.
Kutatószolgálat
Tovább fejlesztjük a kutatószolgálat rendszerét a honlapunkon közvetlenül elérhető
szolgáltatások alkalmazásával.
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Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység
A tárlatvezetéseket és a múzeumpedagógiai foglalkozásainkat az idén is megtartjuk. Ebben az
esztendőben kiemelten foglakozunk az I. világháború eseményeinek 100. évfordulójával,
valamint a szerencsi cukor- csokoládégyártás múltjával. Továbbra is tartunk Szerencs
helytörténetével és a képes levelezőlap történetével kapcsolatos foglalkozásokat is.

Kiállítások


Megnyitjuk a „A nagy háború” című kiállításunkat

Felelős: Fazekas Lászlóné
Határidő: 2015. április


Újrarendezzük „A szerencsi csoki” című időszakos kiállításunkat az Országos
Csokoládéfesztiválra.

Felelős: Fazekas Lászlóné
Határidő: 2015. szeptember


Megnyitjuk régészeti témájú időszakos kiállítást, amely a Szerencs és környékén talált
leleteket mutatja be



Felelős: Fazekas Lászlóné

Határidő: 2015. október
Előkészítjük az új történeti jellegű állandó kiállítás megrendezését, amellyel Szerencs 16-18.
századi

történetét

mutatjuk

be.

Elkészítjük

a

forgatókönyvet,

látványtervet,

közönséghasznosítási és múzeumpedagógiai tervet, és ezek alapján pályázatot nyújtunk be.

Látogatószám

Törekszünk arra, hogy a múzeum látogatóinak száma évről évre gyarapodjon. Kampányt
kívánunk

indítani,

amellyel

a

megye

általános

és

középiskoláit

Bekapcsolódunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja című programsorozatba is.
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szólítjuk

meg.

Rendezvények
2015 évben is több rendezvény lebonyolítását tervezzük. Ezek egy része az I. világháború ki
eseményeinek 100. évfordulójához kapcsolódik. Tervezünk egy tudományos előadássorozatot, valamint vetélkedőket különböző korosztályok számára.

Kiemelt rendezvények:
Szerencs Város Napja
A Zempléni Múzeum minden évben kiemelt fontosságúnak tartja a megemlékezést a Bocskait
fejedelemmé választó országgyűlésről, és Szerencs Város Napjának megünneplését. 2015-ben
is kamara kiállítást rendezünk ez alkalomból.
Múzeumok Éjszakája
2015-ben már hetedik alkalommal csatlakozik a Zempléni Múzeum az országos
rendezvénysorozathoz. A programkínálat szervezése még folyamatban van. Valószínűsíthető,
hogy ez esztendőben is kapunk a minisztériumtól támogatást a rendezvény lebonyolítására.
Megemlékezés dr. Petrikovits Lászlóra
A múzeumalapító születésnapján minden esztendőben megemlékezünk dr. Petrikovits
Lászlóról a Rákóczi utcai emlékplakettnél.
Országos Csokoládéfesztivál
A Zempléni Múzeum a kezdetektől részt vesz a csokoládéfesztiválok programjában, a
szerencsi csokoládégyártás történetét bemutató kiállításunkat 2009-ben nyitottuk. A 2015-ös
évre a lebontott régi kiállítás helyén egy teljesen új kiállítás megnyitását tervezzük.
Itthon vagy! Magyarország szeretlek program
Az országos programhoz kapcsolódóan az „Itthon vagy”- hétvégén szerencsi múzeumok is
ingyenesen fogadják az érdeklődőket, akik számára rendhagyó tárlatvezetés és különböző
foglalkozások állnak rendelkezésre.
Minden más országos rendezésű sorozathoz is csatlakozni kívánunk.
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Egyházi és nemzeti ünnepek

Folytatjuk sorozatunkat, ez esztendőben is az alkalomnak megfelelő, a múzeum képeslap
kollekciójából rendezett „minigaléria” fogadja a látogatókat a recepción, illetve a múzeum
bejáratánál.

Médiakapcsolatok
A Zempléni Múzeum kiváló kapcsolatot ápol a helyi és az országos sajtóval,
munkatársunknak állandó helytörténeti rovata van a Szerencsi Hírekben. Ezt a későbbiekben
is fenn kívánjuk tartani.

Szakmai és társadalmi kapcsolatok
A Múzeum munkatársai továbbra is részt vesznek a szakmai szervezetek, a Pulszky Társaság
és a Magyar Múzeumi Történészek Társulata munkájában.

Gazdálkodás, pályázatok

Az intézmény a költségvetési előirányzatnak megfelelően, szigorú takarékosság mellett
gazdálkodik. A dologi kiadások növelése helyett inkább a személyi kiadásokat szeretnénk
emelni, hogy megfelelő munkaerővel láthassuk el a még betöltetlen munkaköröket.
A korábbi gyakorlatunknak megfelelően ez évben is minden olyan pályázaton részt veszünk,
ahol támogatást nyerhetünk a szakmai működéshez. Kiemelten kezeljük a Nemzeti Kulturális
Alap, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatait, de tervezzük uniós források
bevonását is.
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