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Intézményi stratégia 
 

1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2017. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását 

szolgáló intézkedések 

 

2017. év során a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) által előké-

szített és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott két fontos szakmai 

pályázat, a Bányászati Kiállítóhely felszíni állandó kiállításának felújítását (Kubinyi Ágoston 

Program), illetve a Járásszékhely Múzeumok Utazó múzeum projektjét kell legfőképpen ki-

emelni. A Bányászati Kiállítóhely 1. ütemére 2016-ban pályázott az önkormányzat, a belső-

építészeti felújítás 2017-ben megvalósult. Megújult, tiszta terek várják majd a látogatókat a 

kiállításépítést követően. A Kubinyi Ágoston Program sikeres pályázata során a 2. ütemben 

meg tudjuk valósítani a földfelszíni állandó kiállítás megújítását is „A nógrádi szénbányászat 

története 1848-tól 1992-ig” címmel. A történészek megírták a kiállítás forgatókönyvét, az 

előkészületi munkák elkezdődtek. A mai kornak megfelelő, színvonalas, interaktív kiállítás 

2018-ban nyílik majd meg.  

Kiemelkedő a Múzeum látogatottsági statisztikája, illetve a megtartott múzeumpedagógiai 

foglalkozások száma is. Igen pozitív visszajelzéseket kaptunk a nevelési-oktatási intézmények 

részéről a „Utazó múzeum” programunk lebonyolításáról. A Múzeum „házhoz” ment, azaz 

kiléptünk a saját épületünkből és Salgótarján óvodáiban, iskoláiban és a salgótarjáni járás né-

hány oktatási intézményében mutatta be a Múzeum játékos formában a gyűjteményeit.  

A Múzeum 2017-ben csatlakozott az I. világháború centenáriumához: az első félévben bemu-

tatott vendégkiállítást, A háború pillangói – Tábori bordélyok a nagy háború idején, október-

ben követte a saját gyűjteményi anyagra alapozott kiállítás A világháború emléke 1914-1918 

– Nógrádi katonák a nagy háborúban címmel. Kiemelésre méltó a „Vigyázat, csalok!” című 

Rodolfo kiállítás is, melyre sikeres programokat szervezhettünk, és látogatószámunk is bizo-

nyítja a téma iránti érdeklődést. 

Múzeumunk elindított egy stúdióbeszélgetés sorozatot a Múzeum videotára számára, melyen 

archiváljuk Salgótarján és Nógrád megye jeles személyeinek életútját. Ez a hiánypótló kez-

deményezés a jövő kutatói számára nagy értéket jelentenek majd. Eddigi interjúalanyok kö-

zött szerepelt például Földi Péter Kossuth-díjas festőművész, Dr. Fancsik János egykori kór-

házigazgató, Dr. Nováki Gyula és Dr. Feld István régészek, Szarvas György 1956-os szemta-

nú.  

Shah Timor készített egy filmet Balázs János roma festőművész és költő életútjáról a Múzeum 

kiadásában, A csillag-igazgató vén remete címmel, mely a megye több váro-sában, falujában 

bemutatásra került, népszerűsítve ezáltal a Múzeum Balázs János gyűjteményét is.  

2017-ben a Múzeum Bodó János, a Magyar–Francia Galéria tulajdonosa személyében egy jó 

mecénásra is lelt, akivel az év folyamán több közös programon dolgoztunk együtt, többek 

között a Sajdik Ferenc művészetét bemutató kiállításon és a hozzá kapcsolódó gyermekrajzpá-

lyázaton is. A kiállítás nagy sikernek örvendett a felnőttek és a gyerekek körében egyaránt. 

3. melléklet
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Meghirdettünk Bodó Jánossal együtt egy szakmai napot is a salgótarjániaknak, mely arra te-

remtett lehetőséget, hogy a lakosok az otthonaikban őrzött műalkotásokat felbecsültessék, 

felértékeltessék. 

 

2. Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pont szerinti stratégiai dokumentumok 

 

Dokumentum 
Rendelkezésre áll 

(igen/nem) 
Kelt 

Fenntartói jóváha-

gyás (igen/nem) 

Múzeumi küldetésnyilat-

kozat 

igen 2014 igen 

Stratégiai terv igen 2014 igen 

Állományvédelmi terv igen 2017 nem/ folyamatban 

Gyűjtemény gyarapítási 

és revíziós terv 

nem   

Múzeumi digitalizálási 

stratégia 

igen 2017 igen 

 

Szervezeti kérdések 
 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Összlétszám (fő, töredék 

is lehet) 
23 23 23 

Ebből magasabb veze-

tő vagy vezető  

(fő, töredék is lehet) 

2 2 2 

Ebből szakmai mun-

kakörben foglalkozta-

tottak  

(fő, töredék is lehet) 

16 18 15 

Ebből nem szakmai 

munkakörben foglal-

koztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

5 3 6 

 

a) 2017. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi alapdokumentu-

mok változásai: alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat módosításának 

szükségessége, indokai stb. 

 

2017-ben a Múzeum személyi állományában több változás is történt. Februárban nyugállo-

mányba vonult Winkler Józsefné, múzeumi titkár, helyébe Nyesténé Kocsis Mónika lépett, a 

korábbi gazdasági ügyintéző. Márciusban távozott a Múzeumtól egy régészünk Baráth Anita 

Kármen, helyette májusban új régész érkezett, Tóth Balázs. Áprilistól új teremőr, tárlatvezető 

dolgozik a Bányászati Kiállítóhelyen: Juhász Gábor. Szeptembertől Bibók Beáta múzeumpe-

dagógus helyrére egy korábbi kulturális közfoglalkoztatottat vettünk fel Kaposvári-Bodrogi 

Szabina személyében, kulturális szakalkalmazott munkakörbe, alapvetően múzeumpedagógiai 

feladatok ellátására.  

A legnagyobb probléma az, hogy évről évre cserélődnek a múzeumpedagógusok. A meghir-

detett állásra is nehezen találunk megfelelő végzettségű embert, mert a közgyűjteményi köz-
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alkalmazotti bér rendkívül alacsony a pedagógusok számára, s a kollégák is inkább elmennek 

tanítani.  

Az év során fenntartó önkormányzat előkészítette a Múzeum Alapító Okiratának módosítását, 

amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. december 14-i 

ülésén elfogadott. A módosítások elsődlegesen a jogszabályi hivatkozások aktualizálására, 

valamint az alaptevékenységekre vonatkozó felsorolásra irányultak. 

 

b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk el-

végzett tevékenységek 

 

Intézményünkben az év végéig hat fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozott, két ügyfélkap-

csolati-, négy adminisztrátori munkakörben. Feladataik sokrétűek, illetve személyre szabot-

tak. Besegítenek a gyűjteményi munka adminisztrációt érintő feladataiba, részt vesznek a kiál-

lítások építésében, azon belül az installáció kivitelezésében, rendezvények szervezésében, 

látogatók fogadásában, tárlatvezetésekben és a múzeumi működtetés adminisztratív feladatai-

nak végrehajtásában. Az egyik közfoglalkoztatott korábban bölcsődei dajka volt, s nagy hasz-

nát vesszük a munkájának a múzeumpedagógiai foglalkozások során. Gyermekcentrikus, kre-

atív. Egy kulturális antropológus végzettségű közfoglalkoztatott kollégánk szintén a múzeum-

pedagógiai foglalkozásokba segít be. Legfőképpen a roma gyerekek oktatását viszi szakszerű-

en, hiszen kutatási területe is éppen ez. Minden közfoglalkoztatott szakszerűen végzi a mun-

káját, teljes mértékben elégedettek vagyunk velük.  

 

c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs önrendelkezé-

si jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) 

 

A nevezett törvény alapján készült intézményi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 

foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítése folyamatos. Honlapunkon elérhető a Közérdekű 

adatok között. 

 

d) Állami Számvevőszéki ellenőrzés utókövetése (számvevőszéki javaslatok és az intéz-

kedési terv teljesítésének státusza) 

 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat a Múzeum elvégezte. Minden szabályzat 

elkészült, az üzembehelyezési okmányok folyamatosan kiállításra kerülnek, a bírálati naplót 

és a kölcsönadott tárgyak naplóját az ÁSZ megállapításának megfelelően vezetjük, a kulturá-

lis javak kölcsönzése a jogszabályok betartásával történik. 

Shah Gabriella múzeumigazgató 2017-ben elvégezte az Állami Számvevőszék A „Jó gyakor-

latok - Közszolgáltató szervezetek teljesítménymenedzsmentje. Fókuszban a múzeumok" cí-

mű képzését.  

 

Szakmai mutató 
 

I. Szolgáltatási feladatok 

 

1. Közönségkapcsolatok: 

 

Az intézmény 2017. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása  

 

2017-ben a Múzeum a közművelődési programjainak jelentős részét jeles napokhoz és 

évfordulókhoz, illetve kiemelt alkalmak köré szervezte. Ilyen volt például Salgótarján várossá 
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nyilvánításának 95. évfordulója, Dornyay Béla születésének 130. évfordulója, Mikszáth 

Kálmán születésének 170. évfordulója, Arany János születésének 200. évfordulója, az I. 

világháború centenáriuma, Bóna Kovács Károly születésének 120. évfordulója, Gács Rezső, 

azaz Rodolfo halálának 30. évfordulója.  

A programok között szerepelt könyvbemutató, időszaki kiállítás, vetélkedő, előadás, 

városismereti séta és beszélgetés egyaránt. 

Az Életképek Salgótarjánban 1950-1956 című, 2016-ról átnyúló időszaki kiállításhoz a 

múzeumpedagógiai foglalkozásokon túl az eredeti helyszíneken végig vezető városismereti 

séta és szaktárlatvezetések is kapcsolódtak. Nagyon sikeresek voltak az ehhez kapcsolódó 

múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai foglalkozások is, olyannyira, hogy nemcsak a 

Múzeumban rendeztük meg, hanem iskolák a tárlatlátogatás után a saját intézményeikbe is 

meghívták kollégáinkat, hogy ott múzeumpedagógiai foglalkozást és előadást tartsanak az 

időszakról és az akkori életmódról, illetve az úttörőéletről.  

A szintén 2016-ról áthúzódó III. Országos Rajztriennálé alkotásaival is szaktárlatvezetések 

keretében ismerkedhettek az érdeklődők. 

A Mikszáth évforduló kapcsán került bemutatásra a Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 

című könyv, melyet Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a könyv szerkesztője ajánlott 

a megjelentek figyelmébe. 

Az I. világháború centenáriumi eseményeihez két időszaki kiállítás is kapcsolódott. A háború 

pillangói, tábori bordélyok a nagy háború idején című tárlat a hivatásos örömlányként 

„szolgáló” nők életét mutatta be. A Kecskemétről kölcsönzött kiállítás sok érdeklődő felnőtt 

látogatót vonzott. Ekkor mutattuk be kisebb körben a Dornyay Béla Múzeum Baráti Kör 

egyik tagjának, Póczos Sándornak Salgótarján, Karancs utca 35. – A salgótarjáni prostitúció 

áttekintő története c. könyvét is. A Múzeum történészei által készített, A világháború emléke 

1914-1918 című kiállítás egy nógrádi szakaszvezető első világháborús emlékalbumának 

fényképeire épül. A tárlatokhoz a történész kollégák szaktárlatvezetésein túl előadások is 

kapcsolódtak, sőt a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnoksága a Császári és Királyi 25. Losonci Gyalogezred tiszteletére rendezett 

megemlékezését is ebben a kiállításunkban tartotta. 

Rodolfo halálának 30. évfordulójára emlékezve a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

Vigyázat, csalok - Rodolfo gyűjteményét bemutató kiállításon, korabeli fotókon, színlapokon 

és Rodolfo saját visszaemlékezésein keresztül egy igazán különleges művészt ismerhettünk 

meg. Érdekessége volt a kiállításnak, hogy Rodolfo személyes tárgyait, bűvészkellékeit is 

bemutathattuk. A tárlathoz színvonalas bűvészelőadásokat szerveztünk a magyar bűvészet 

napján, gyermeknapon és a Múzeumok Éjszakáján, valamint a kiállítás zárásaként vendégül 

láttuk Gács Rezső lányát és vejét, Gálvölgyi Juditot és Gálvölgyi Jánost egy visszaemlékező 

beszélgetésre. A Múzeumok Éjszakájára bűvészversenyt is hirdettünk. 

A salgótarjáni születésű Bóna Kovács Károly szobrász, festő, művésztanár születésének 120. 

évfordulója alkalmából életmű kiállítást, előadásokat, valamint a Salgótarjánban található 

alkotásait körbejáró városismereti sétákat szerveztünk. A már több éve megrendezésre kerülő 

Salgótarjánról diákoknak c. vetélkedő központi témája is Bóna Kovács Károly munkásságára 

épült.  

Arany János születésének 200. évfordulója apropóján vendégül láttuk a Petőfi Irodalmi 

Múzeum vándorkiállítását, az Arany 200 buszt, melyet két nap alatt több százan láthattak a 

nógrádi megyeszékhelyen.  

A képzőművészeti kiállítások sorát 2017-ben Lipták György és Sajdik Ferenc 

grafikusművészek kiállítása, a 34. Tavaszi Tárlat és a Modern Mecénások című időszaki 

kiállítás gazdagította a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Radnai-

gyűjteményéből és a Dornyay Béla Múzeum Mihályfi-gyűjteményéből.  
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2017-ben is csatlakoztunk az országos múzeumi rendezvényekhez. Májusban részt vettünk a 2 

napos Múzeumok Majálisán. A központi témához kapcsolódóan bemutatásra került egy válo-

gatás az Üvegváros - Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár anyagából 

- kiemelten a kertben megtermelt javak tárolására, felszolgálására készített üvegtárgyak -, s a 

róluk készült katalógust is bemutattuk a nagyközönségnek. Június 24-én, a Múzeumok Éjsza-

káján a Múzeum és a Bányászati Kiállítóhely programjait az országos tematikához (értékőr-

zés), állandó és időszaki kiállításaihoz és a Szent Iván éji hagyományokhoz igazítottuk. 

Szeptember 25. és november 12. között a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan szer-

veztünk az országos tematikához illeszkedő programokat. 

Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulójára emlékeztünk a rejtvényfejtők napján és 

a Salgótarjánról diákoknak vetélkedőn. 

Névadónk, Dornyay Béla születésének 130. évfordulója tiszteletére emlékfalat készítettünk.  

2017. május 8-án került bemutatásra a Castrum Bene Egyesület, a Civertan Grafikai Stúdió és 

a Múzeum gondozásában megjelent Nógrád megye erődítéseit bemutató kötet a Nógrád me-

gye várai az őskortól a kuruc korig. 

2017. november 27-én került bemutatásra Shah Timor: A csillag-igazgató vén remete – Balázs 

János művészete című filmje, mely méltó emléket állít a roma származású festőművész szá-

mára. Szeptemberben két alkalommal is megemlékeztünk a 2017-ben, fiatalon elhunyt salgó-

tarjáni származású költőről Dukay Nagy Ádámról.  

A nemzetközi és országos emléknapok idején tematikus programokkal vártuk látogatóinkat, 

így például a roma kultúra napján, a magyar kultúra napján, a költészet napján, stb. 

2017-ben is kiírtuk és lebonyolítottuk a Nagy Iván Honismereti Pályázatot. 

A Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre Egyesület az év során 9 rendezvényt szervezett. Az 

egyesület a múzeummal karöltve csatlakozott a Közösségek Hete rendezvénysorozatához és 

egy kamarakiállítással emlékezett a közösség több mint 30 esztendős múltjára. 

 

 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Állandó és időszaki 

kiállításainkhoz kap-

csolódó programok 

Igazgató, Igaz-

gató-helyettes, 

Szakmuzeoló-

gusok, Csatlós 

Noémi 

folyamatosan megvalósultak 

Országos múzeumi 

rendezvényekhez törté-

nő csatlakozás: 

- Múzeumok Majálisa 

- Múzeumok Éjszakája 

- Múzeumok Őszi 

Fesztiválja 

Igazgató, Igaz-

gató-helyettes, 

Szakmuzeoló-

gusok, Csatlós 

Noémi 

 

 

 

május 20-21. 

június 24. 

szeptember 25. -  

november 12. 

megvalósultak 

Jeles napok: 

- A magyar kultúra 

napja 

- A magyar rejtvényfej-

tők napja 

- A roma kultúra napja 

- Az esélyegyenlőség 

napja 

- Az építészet hónapja 

Shah Gabriella, 

Csatlós Noémi, 

Bibók Beáta, 

Birkás Babett 

 

január 23. 

 

február 3. 

 

április 3. 

május 5. 

 

október 19., 26. 

megvalósultak 
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Nagy Iván Honismereti 

Pályázat meghirdetése, 

díjátadó ünnepsége 

Csatlós Noémi, 

szakmuzeoló-

gusok 

július 17. - december 14. megvalósult 

Nógrád megye várai - 

könyvbemutató 

Régész muzeo-

lógusok 

május 8 megvalósult 

Mi a költészet? -

könyvbemutató  

Csatlós Noémi 

Handó Péter 

május 18. megvalósult 

Gyermeknap - Nagy 

Molnár Dávid bűvész 

előadása 

Csatlós Noémi május 28. megvalósult 

Megemlékezés Dukay 

Nagy Ádám és 

Marschalkó Zsolt köl-

tőkre 

Csatlós Noémi  

Shah Gabriella 

szeptember 16. megvalósult 

A csillag-igazgató vén 

remete – Balázs János 

művészete című film 

bemutatója 

Shah Timor-

Shah Gabriella 

november 27. megvalósult 

Sajdik Ferenc rajzpá-

lyázat díjátadó ünnep-

sége 

Shah Gabriella, 

Csatlós Noémi 

november 28. megvalósult 

10. Ipartörténeti Em-

léknap (a Nógrád Me-

gyei Bányász-Kohász 

Egyesülettel együttmű-

ködve) 

Fodor Miklós október 5. megvalósult 

A Magyar Honvédség 

Katonai Igazgatási és 

Központi Nyilvántartó 

Parancsnoksága részvé-

telével megtartott em-

lékező rendezvény a 

császári és királyi 25. 

losonci gyalogezredről 

Fodor Miklós november 29. megvalósult 

A DBM Baráti körének 

rendezvényei  

Fodor Miklós február-június, valamint 

szeptember-november 

időszakokban minden 

hónap utolsó hétfője, va-

lamint december 11. 

megvalósultak 

Praznovszky Mihály 

Madách arany évei 

(Arany és Madách ba-

rátsága) c. könyv be-

mutatója 

Shah Gabriella október 12. megvalósult 
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 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Közművelődési rendezvények és 

a rendezvények résztvevőinek száma 

(db | fő) 

42/5123 40/5150 50/7469 

A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a  

romákat), valamint a  fogyatékkal élőket 

célzó, a  társadalmi együttélést és 

a felzárkózást elősegítő programok és 

a programok résztvevőinek száma 

(db | fő) 

8/272 8/150 7/211 

 

Nemzetiségi közösségi identitást erősítő 

programok és a programok résztvevői-

nek száma (db | fő) 

2/199 2/200 2/221 

Ismeretterjesztő előadások és 

a résztvevők száma (db | fő) 

14/798 8/600 62/1809 

 

Ismeretterjesztő kiadványok száma, 

példányszáma és a hasznosított példá-

nyok száma (db | db) 

- 1/300 - 

Önkéntesek és az általuk ledolgozott 

munkaórák száma (fő | óra) 

5/230 5/200 15/450 

    

 

A nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és résztvevőinek száma ezévben a 

tervezetthez képest nálunk nem valósult meg, mert a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat-

tal közösen tervezett programunk elmaradt, az Önkormányzat kérésére 2018-ra tettük át. 

Viszont Múzeumunk 2017-ben is képviseltette magát Óradnán az évente megrendezésre 

kerülő Hagyomány és kultúra rendezvénysorozaton, amely az ottani szórványmagyarság 

megmaradását erősíti. Szintén részt vettünk a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egye-

sületének közgyűlésén Révkomáromban egy közösen megrendezendő kiállításunk kap-

csán. Ezenkívül a Salgótarjánról diákoknak című vetélkedő résztvevői, versenyzői között 

üdvözölhettük a szlovákiai magyar nemzetiségi Gömöralmágy község diákcsapatát. 

 

Az ismeretterjesztő előadások és résztvevők száma adatsorban a korábbi évekhez képest 

az eltérést az adja, hogy korábban úgy értelmeztük a kérdést, hogy csak a Múzeum dolgo-

zói által tartott előadásokat számoltuk bele, a meghívott előadókét tévesen nem.  

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Közművelődési programok 

bevétele 

Kiállításokra, illet-

ve bizonyos múze-

umpedagógiai 

programokra érté-

kesítettünk belépő-

jegyet 

Kiállításokra, illet-

ve bizonyos múze-

umpedagógiai 

programokra érté-

kesítettünk belépő-

jegyet 

Kiállításokra, illet-

ve bizonyos múze-

umpedagógiai 

programokra érté-

kesítettünk belépő-

jegyet 

 



 8 

Köznevelési hasznosítás: 

 

Az intézmény 2017. évi múzeumpedagógiai tevékenységének szöveges bemutatása 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Állandó kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások 

Üvegváros – tanulmányi 

raktár 

kiállításban többféle te-

matika alapján tartott 

foglalkozások 

Bibók Beáta 

Fodor Miklós 

Balogh Zoltán 

egész évben folyamatosan 

Nógrád az Újkorban – 

állandó kiállításhoz kap-

csolódóan, többféle te-

matika alapján tartott  

foglalkozások 

Bibók Beáta 

Fodor Miklós 

Balogh Zoltán 

egész évben folyamatosan 

A Mihályfi-

gyűjteményre alapozott, 

többféle tematika alapján 

tartott foglalkozások 

Bibók Beáta 

Birkás Babett 

K. Peák Ildikó 

Shah Gabriella 

egész évben folyamatosan 

A Bányászati kiállítóhe-

lyen megvalósuló múze-

umpedagógiai foglalko-

zások, különböző tema-

tika alapján 

Bibók Beáta 

Kis-Simon Éva 

Kaposvári-Bodrogi 

Szabina 

egész évben folyamatosan 

Időszakos kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások 

Életképek Salgótarján-

ban 1950-56 kiállításhoz 

kapcsolódó drámapeda-

gógiai foglalkozások 

Bibók Beáta 

Fodor Miklós 

Balogh Zoltán 

2016.10. 21-

2017.03.14. 

teljesült 

III. Országos 

Rajztriennáléhoz kapcso-

lódó foglalkozások 

Bibók Beáta 

K. Peák Ildikó 

2016.11.19-

2017.02.04. 

teljesült 

Lipták György grafi-

kusművész kiállítása 

Bibók Beáta 

Shah Gabriella 

2017.03.04-

2017.04.30. 

teljesült 

Modern Mecénások Birkás Babett 2017.05.03-

2017.10.31. 

teljesült 

Rodolfo „Vigyázat, csa-

lok!” 

Bibók Beáta 2017.05.19-

2017.09.30. 

teljesült 

Mi a költészet? -

könyvbemutató  

Csatlós Noémi 

Handó Péter 

2017. 05.18. megvalósult 

Pom Pom, Gombóc Ar-

túr és társaik - Sajdik 

Ferenc művészete 

Kaposvári-Bodrogi 

Szabina 

Shah Gabriella 

2017.09.20-

2017.11.27. 

teljesült 

Országos és nemzetközi múzeumi napokhoz kötődő foglalkozások 

Múzeumok Majálisa Bibók Beáta 

Birkás Babett 

2017.05.20-21. teljesült 
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Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Múzeumok Éjszakájához 

kötődő múzeumpedagó-

giai foglalkozások 

Bibók Beáta 

Birkás Babett 

2017.06.24. teljesült 

Múzeumok Őszi Feszti-

váljának múzeumpeda-

gógiai programsorozatai 

Kaposvári-Bodrogi 

Szabina 

Tóth Balázs 

2017.09.12-

2017.11.25. 

teljesült 

Évfordulókhoz, ünnep- 

és világnapokhoz kap-

csolódó foglalkozások 

   

A magyar kultúra napja Bibók Beáta 2017.01.23. teljesült 

1848-as forradalom em-

lékére szervezett foglal-

kozások 

Bibók Beáta 

Csatlós Noémi 

2017.03.15. teljesült 

A roma kultúra napja 

alkalmából rendezett 

múzeumpedagógiai fog-

lalkozások 

Birkás Babett 

Bibók Beáta 

2017.04.03. teljesült 

Megemlékezés Dukay 

Nagy Ádám és 

Marschalkó Zsolt költők-

ről 

Handó Péter 

Csatlós Noémi 

Shah Gabriella 

2017.09. 16. teljesült 

Adventhez kapcsolódó 

múzeumpedagógiai fog-

lalkozások többfajta te-

matika alapján 

Steib Janka 

Kaposvári-Bodrogi 

Szabina 

2017.12.04-

2017.12.18. 

teljesült 

Nyári foglalkoztató tábo-

rok 

   

„Játsszunk múzeumo-

sat!” tematikával 

Bibók Beáta 

Kis-Simon Éva 

Birkás Babett 

2017.07.31-

2017.08.04. 

teljesült 

Múzeumok Éjszakája - 

Bányamanó képzés  

Múzeumok Őszi Feszti-

válja –„Legyél te is bá-

nyamanó!” 

Kis-Simon Éva 2017. 06.24.  és 

2017.11.02. 

teljesült 

Utazó múzeum Birkás Babett 

Bibók Beáta  

Kis-Simon Éva 

2017. 12. 31. teljesült 

Média tehetséggondozó 

program 

Madách Imre Gimnázi-

um diákjai számára 

Shah Gabriella 

Shah Timor 

2017. szeptem-

bertől minden 

csütörtökön 

teljesült 

 

 

 A tárgyév kiemelt feladatainak teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény múzeumpe-

dagógiai küldetéséhez. 

 

Az év egyik legfontosabb feladata a Múzeumunk számára az Utazó múzeum programsorozat 

megvalósítása volt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Járásszékhely múzeumok 
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szakmai programjainak megvalósítására nyert támogatást Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. A „Dornyay Béla hátizsákja” címmel, a Múzeum által kidolgozott program a 

járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tételére és a területi egyenlőt-

lenség felszámolására irányult. Az iskolai és óvodai utazó kiállítások és foglalkozássorozatok 

célja a Múzeum és Bányászati Kiállítóhelye gyűjteményeinek, állandó kiállításainak megis-

mertetése és népszerűsítése, olyan foglalkozássorozatok keretében, amelyek kapcsolódnak a 

köznevelési intézmények alaptantervéhez és a szaktárgyak tanmenetéhez is. A térség gazda-

sági és társadalmi helyzetéből adódóan a felmérések és tapasztalatok azt mutatják, hogy míg a 

városi oktatási intézmények tanévenként beleépítik a Múzeum meglátogatását és a kiállítások 

megtekintését a tanmenetbe, addig a környező települések, falvak iskolásai és óvodásai jóval 

ritkábban jutnak el a Múzeumba. A projekt célcsoportjait úgy határoztuk meg, hogy minél 

hamarabb, már gyermekkorban elkezdődjön a gyermekek helytörténeti ismereteinek bővítése, 

korosztályoknak megfelelő ismereteket szerezzenek a térség ipar- és technikatörténeti, kép-

zőművészeti és néprajzi értékeiről. Emellett kiemelten kezeli a Múzeum a művelődéstörténeti 

és irodalomtörténeti anyagának megismertetését. A program elősegítette a járás oktatási in-

tézményeibe járó gyermekek ismereteinek bővítését, a kultúrához való hozzáférés lehetőségét 

hozzájárulva a szélesebb látókör kialakulásához. 

A „Dornyay Béla hátizsákja” című programcsomag keretében a gyermekek saját, (óvo-

dai/iskolai) ismerős, biztonságos környezetében zajlottak a foglalkozások. A február elején 

indult Utazó múzeum keretében Birkás Babett képzőművész, Kovácsné Kis-Simon Éva 

könyvtáros, múzeumpedagógus és Bibók Beáta múzeumpedagógus tartott foglalkozásokat 

Salgótarján, illetve Salgótarján környéki (Mátraszele, Kazár, Karancslapujtő, Somoskőújfalu, 

Vizslás) iskolákban, óvodákban. A diákcsoportok részére szóló 45-90 perces programok során 

lehetőség nyílt műtárgymásolatok kézbe vételére vagy akár eredeti műtárgyak megtekintésére 

is. Rejtvények, feladatlapok, művészeti játékok, alkotótevékenység gazdagította a programot 

az óvodai/iskolai környezetben.  

A foglalkozássorozat Nógrád megye értékeire, történelmi múltjának fontosabb állomásaira 

hívta fel a figyelmet, dr. Dornyay Béla munkásságának megemlítésével. A tevékenységek 

célja az elsajátított szaktantárgyi anyag elmélyítése és kiegészítése, az alapvető készségek és 

képességek fejlesztése, valamint hosszú távon a Múzeum megismertetése és megszerettetése, 

ezáltal múzeumlátogató, kultúrát kedvelő értelmiségi nemzedék nevelése. 

Az óvodások számára négy nagy témát ajánlott a Múzeum, melyhez a foglalkozások jellegétől 

függően játék, vers, mese, ének, zene, énekes zene, rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás, 

külső világ tevékeny megismerése társult. A foglalkozások célja a múzeum megismertetésén 

kívül az esztétikai nevelés, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szociali-

záció biztosítása, valamint az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

A színek és formák világa és Gyümölcsök képkeretben című foglalkozások alapja a Mihályfi-

gyűjtemény volt. A Bányamanó képzés a Múzeum Bányászati Kiállítóhelyének anyagára 

épült, s a foglalkozáson a résztvevő apróságok a bányász életének és legendáinak megismeré-

sét követően játékos feladatokban bizonyíthatták bányamanóságukat. A régi játékaink című 

foglakozásra a helytörténeti gyűjteményből válogattak tárgyakat a Múzeum kollégái.  

Az iskolák alsó tagozatos korcsoportjai számára készített foglalkozások módszertanában na-

gyon fontos az interaktivitást serkentő mozzanatok. A frontális munka helyett a kis csoportos 

munkaforma és az egyéni fejlődést segítő feladatok elsődlegességét szorgalmazták a Múzeum 

dolgozói. A beszélgetés keretében átadott információkat a foglalkozás végén kreatív tevé-

kenységek segítségével rögzíthették a diákok, így a kapott ismereteknek a meglévők rendsze-

rébe való beépülése szórakoztató, játékos módon történt. A hét kiválasztott téma mindegyike 

jól beépíthető volt az iskolai tanmenetbe. Az iskolák igény szerint választhatták ki a számukra 

leginkább megfelelő foglalkozást, de összességében elmondható, hogy mind a hét téma min-
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den iskolában nagy sikert aratott a diákok és a tanárok körében is. Ezt a sikert igazolták vissza 

a Múzeum által rendezett Információs napokon az érintett pedagógusok. 

Az alsó tagozatosoknak készült témák közül a Gyümölcsök képkeretben és a Színek és formák 

világa ugyanúgy, ahogy az óvodás korosztálynál a Mihályfi-gyűjtemény anyagára épült. A 

képzőművészeti témák között nagyon érdekesnek bizonyult a „Mitikus lényeim” – szabad 

formaalkotás Balázs János alkotásai nyomán című foglalkozás, mely Balázs János festőmű-

vész alkotásait ismertette meg a gyerekekkel. Balázs János költői világával szintén az állatos 

versein keresztül ismerkedhettek meg. A foglalkozáson a diákok az egyetemes kultúrtörténet-

ben fellelhető mitikus lényeket is megismerték, s elkészíthették a saját védelmező figurájukat 

is. A Mi sül ki ebből? – tűzhelygyári séta, a helytörténeti gyűjtemény anyagából című óra ke-

retében a salgótarjáni tűzhelygyártás történetével és annak termékeivel ismerkedhettek meg a 

gyerekek. A régi tűzhelyek, sparheltek, kétkaros mérlegek kicsinyített másait vitték ki a mú-

zeumi dolgozók a gyerekekhez. A Bányamanó képzés a bányászok nehéz életének, legendái-

nak megismertetésével kezdődött és izgalmas versenyfeladatokkal zárult. A helytörténeti is-

meretek érdekes átadása volt az Üvegcipellő című foglalkozás, melynek keretében az öblös-

üveggyártás salgótarjáni történetével ismerkedhettek meg a gyerekek és üvegterveket készít-

hettek. A Régi játékaink – a helytörténeti gyűjtemény anyagára épült ugyanúgy, mint az óvo-

dásoknál. 

A felső tagozatban a tantárgyi kapcsolódáson túl fontosnak tartották a Múzeum dolgozói a 

komplex foglalkozások élményanyagának átadását. A diákok a játékos formába csomagolt 

múzeumi órákon vehettek részt. Az iskolai helyszín, amely számukra megszokott és barátsá-

gos, segítette a foglalkozások oldott hangulatát és hatékonyságát is. A múzeumi órák mód-

szertanához hozzátartozott, hogy minden óra (korosztálytól függetlenül) legalább három rész-

ből állt: ráhangolódás, bemutatkozás, bevezetés, melyet követett egy interaktív, beszélgetéses 

rávezetés és rövid információközléssel járó rész. Ezt aktív tevékenységek, csoportmunka, 

egyéni feladatok, projektmunka, vita vagy verseny generálása követte, kutatómunkával és 

felfedezésekkel, amelyet visszacsatolásként prezentáltak a diákok, illetve alkotó munkával, 

kreatív tevékenységekkel rögzítették a tapasztalatokat, a megszerzett ismereteiket és átélt ér-

zéseiket. A visszacsatolás és visszajelzések azért is hasznosak voltak, hiszen a későbbi foglal-

kozások szempontjából megfogalmaztak újabb ötleteket. A felső tagozatosaknak ajánlott té-

mák megegyeztek az alsó tagozatosokéval, csak még komplexebb tudást kínáltak, illetve még 

ezeken felül hat újabb témát is ajánlottak a múzeum dolgozói a gyerekeknek, melyek a követ-

kezők voltak:  

• Fekete gyémántunk – a szénről szakszerűen, komplex foglalkozás keretében irodalmi 

vonatkozásokkal - a Bányászati Kiállítóhely anyagából. 

• Bányászmúltunk – A nógrádi szénmedence felfedezésétől a bányakolóniák lebontásáig, 

politikai változásokkal, komplex foglalkozásban a bányászok életmódjával. 

• A Képvers-verskép Balázs János verseinek segítségével c. foglalkozás Balázs János 

életének és műveinek megismerését tűzte ki célul. A képvers fogalmának elsajátítása után a 

diákok saját képversüket alkothatták meg. Balázs János verseinek illusztrálása volt a feladat, 

de volt olyan diák, aki a festményekhez készített prózai szöveget. 

• Kapd el a hamisítót! - a Mihályfi-gyűjtemény anyagára épülve megismerkedhettek a 

gyerekek a hamisítás fogalmával, indítékaival, történetével, s azzal, hogy a szakértők mi mó-

don ismerik fel az eredeti vagy éppen a hamis műalkotásokat. Az órát kreatív foglalkozás zár-

ta.  

• Művészet és mozgalmak a Mihályfi-gyűjtemény anyaga alapján megismerkedhettek a 

gyerekek az izmusok világával, ezeken kívül a különböző művészeti technikákkal, melyet a 

gyakorlatban is kipróbálhattak. A foglalkozás középpontjában a kollázs technika volt, mind az 

irodalmi, mind a képzőművészet terén. Egyes iskolák külön kérésére, a ma oly divatos téma, a 
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festőművészek szerelmi élete és művészetükre gyakorolt hatása is e foglalkozás keretében 

került feldolgozásra.  

A tematikához készült egy múzeumot bemutató rövidfilm Shah Timor dokumentumfilmes 

jóvoltából, melyet minden óvodában és iskolában levetítettek, hogy a gyerekek átfogó képet 

kapjanak a Múzeumról és a Bányászati Kiállítóhelyről és gyűjteményeikről, kiállításaikról. A 

program keretében az óvodások számára Játssz velem a múzeumban! címmel egy foglalkozta-

tó füzetet is készítettünk, mely játékos feladatokon keresztül ismerteti meg a gyerekeket a 

Múzeum gyűjteményével és a Bányászati Kiállítóhellyel. A foglalkozásokhoz a képzőművé-

szeti anyagokból válogatva reprodukciókat nyomtattattak, minden órára sétálólapok, feladat-

lapok készültek. Az irodaszereket, szakmai anyagokat a múzeum biztosította. A foglalkozások 

végén minden résztvevőt névre szóló oklevéllel és kisebb múzeumi ajándéktárggyal jutalmaz-

tunk. 

Az Utazó múzeum életre hívásával a Múzeum és Bányászati Kiállítóhelye gyűjteményeinek, 

állandó kiállításainak és lehetőségeinek megismerését és népszerűsítését teremtettük meg 

olyan foglalkozássorozat keretében, amely kapcsolódik az alaptantervhez és a helyi 

szaktárgyak tanmenetéhez is. Ezzel a pályázattal a hátrányos helyzetű diákokhoz is eljutott az 

intézményi oktatást segítő, azt kiegészítő program. Hasznos hozadéka volt a 

programsorozatnak, hogy az eddig még múzeumba nem járó iskolákat, óvodákat is 

megszólította az intézmény, és időszaki kiállításain, múzeumpedagógiai foglalkozásain, s 

vetélkedőkön, rajzpályázatokon üdvözölhették őket. A közös munka az intézményekkel, 

pedagógusokkal, valamint a legfőbb célcsoporttal: a gyerekekkel minden esetben hasznos és 

tanulságos volt mindegyik fél számára.  

Az Utazó múzeum projekt lezárulása után a Múzeum határozottan meg tudta erősíteni azt, 

hogy a diákok elkötelezettebbek lettek a Múzeum iránt, s érezhetően emelte az intézmény 

ismertségét, a köztudatba beépült a múzeum sokrétűbb szerepvállalásának tudata, ezáltal is 

növekedett az érdeklődők száma. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a Múzeum, s igény 

van a folytatásra is. A program pozitív hozadéka még az eddig is meglévő jó kapcsolatok fej-

lesztése a helyi és járási nevelési, oktatási intézményekkel. Az intézmény látogatószámának 

eddig is nagyobb részét tették ki az óvodákból, iskolákból érkező gyerekek, fiatalok, a prog-

ram lebonyolítása után ez a szám tovább növekedett, hiszen bátrabban jönnek egy ismerős 

környezetbe a gyerekek akár a családjukkal is. Meg kell említeni azt is, hogy a múzeum nyári 

táborába is jelentkeztek többen az Utazó múzeum programban részt vett diákok közül. 

 

A másik folyamatos nagy programunk az Üvegváros - öblösüveggyár történeti tanulmányi 

raktárhoz kapcsolódik. Ide folyamatosan fogadtuk az iskolásokat, sőt az óvodásoknak is kínál-

tunk programokat a meghirdetett családi napok keretében. Az oktatási intézményekkel is to-

vább erősödött a kapcsolatunk, szívesen jöttek a tanulmányi raktárban tartott órákra. A foglal-

kozások célja egyrészt, hogy a résztvevők mélyebb képet kapjanak a múzeum életéről, az 

Üvegváros tanulmányi raktár kialakításán keresztül ismerkedjenek meg közelebbről a múze-

umban folyó munkáról és ilyen szemszögből ismerkedjenek meg az Öblösüveggyár történetét, 

termékeit stb. bemutató kiállítással is (Múzeumi munka – ismerkedés múzeumunkkal, A ta-

nulmányi raktár kialakítása, funkciója, Az Üvegváros megismerése múzeumpedagógiai fog-

lalkozás keretében). 

A foglalkozások másik része az üveghez, mint műtárgyhoz közelít. A tanulmányi raktár kiállí-

tási anyagára építve ismerkednek meg a résztvevők a műtárgyfotózással, filmezéssel azok 

eszközeivel, eljárásaival, mindezt az Üvegváros tanulmányi raktár kínálta lehetőségek fel-

használásával (Műtárgyfotózás, filmezés elmélete, Fényképezéshez, filmezéshez használt 

eszközök, Filmek vágása, képek szerkesztése, Az üveg mint műtárgy – üvegkatalógus). 

A foglalkozások tantárgyi kapcsolódásai: történelem, hon-és népismeret, életvitel, rajz és vi-

zuális kultúra, továbbá mozgóképkultúra- és médiaismeret, turisztikai alapismeretek. 
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Salgótarjánról diákoknak vetélkedő 

2017. november 6-7-én került megrendezésre a Múzeum „Salgótarjánról diákoknak: „Ajtó 

nyílt a világra” – jubileumi helytörténeti és helyismereti vetélkedő Salgótarján várossá nyil-

vánításának 95. évfordulója alkalmából” című vetélkedője a helyi általános iskolák 7–8. évfo-

lyamai és a középiskolák diákjai számára. A vetélkedőt Múzeum és a Salgótarjáni Madách 

Imre Gimnázium közös szervezte meg 2017-ben már harmadik alkalommal. Ennek alapja az 

azonos címmel 2014-ben megjelent könyv, mely Salgótarján történetét dolgozza fel. A két-

fordulós megmérettetésre 6 középiskolai és 11 általános iskolai csapat érkezett, akiknek a 

felkészülési időszakban három előzetes feladatot, a helyszíni vetélkedőn pedig öt feladványt 

kellett megoldaniuk. A feladatok mindegyike a 95. születésnapját ünneplő Salgótarján törté-

nelméhez és neves személyeihez kapcsolódtak. A jelentkezők előzetesen a 130 éve született 

Dornyay Bélaként baráti levelet, míg Förster Kálmán szerepébe bújva, a város első polgár-

mestereként ünnepi beszédet írtak, illetve ajánló prospektust készítettek, melyben a salgótar-

jáni gyárak termékeit népszerűsítették. Továbbá szelfiztek a 120 éve született Bóna Kovács 

Károly Salgótarjánban található alkotásaival és bányászdalokat is tanultak. A múzeumi verse-

nyen elsőként a megtanult bányászdalokat adták elő a csoportok, majd igaz-hamis, activity és 

puzzle játékokat játszottak, végül pedig egy szituációs gyakorlatot oldottak meg, melynek 

során Bóna Kovács Károlyként szerepeltek. 

A vetélkedő moderátorai a Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium tanárai, a zsűri tagjai pedig 

a Múzeum muzeológusai voltak. A vetélkedő résztvevői, versenyzői között üdvözölhettük a 

szlovákiai magyar nemzetiségi Gömöralmágy község diákcsapatát. 

 

Szintén a Madách Imre Gimnáziummal közös szervezésű a Képrögzítő média és fotószakkör, 

mely egy sikeres EMMI pályázatnak köszönhetően (Madách Imre Gimnázium pályázata) egy 

tehetséggondozó program keretében valósul meg. A szeptemberben indult szakkör vezetője 

Kele Szabó Ágnes, a gimnázium tanára, illetve Shah Timor dokumentumfilmes, fotós (múze-

umban dolgozik, de a KIGSZ alkalmazásában áll) és Shah Gabriella múzeumigazgató, művé-

szettörténész vezeti. A program célja, hogy bevezesse a diákokat a média világába. A képké-

szítésnek és képolvasásnak az „értő szemen” túl módszertani eszközei vannak. Az alapokat 

tantárgyi keretek közt meg lehet tanulni, de az ismereteket bővíteni, alkotó tevékenységet 

folytatni csak elmélyült munkával lehet. Ezt biztosítja ez a program, ami heti rendszeresség-

gel avatja be az érdeklődő diákokat a fotó- és filmkészítés és -olvasás rejtelmeibe. A mozgó-

képkultúra és médiaismeret órákon elsajátított ismeretek mellett tovább bővítjük a diákok 

szakmai ismereteit fotótörténeti, filmtörténeti összefoglalókkal. Technikai érdekességek, „ha-

gyományos” pl. tükörreflexes fényképezőgép és korszerű eszközök - pl. drón, stabilizátorok, 

stady cam - megismerésével, bemutatásával, kipróbálásával ismerhetik meg a lehetőségeket. 

Állóképi és mozgóképi feladatokat oldanak meg egyénileg és csoportmunkában. Különböző 

iskolán kívüli- helyszíneken, eseményeken készítenek felvételeket. Kipróbálnak különböző 

műfajokat a tájképtől a riportfotóig, a dokumentálástól a múzeumi műtárgyfotózásig. A szak-

kör nagyon sikeres, a diákok érdeklődéssel járnak az órákra, mely egészen 2018. május végé-

ig tart. 

 

 Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok 

bemutatása.  

  

A Múzeum az állandó kiállításaihoz az alábbi foglalkozásokat ajánlja a gyerekek számára: 

 

Állandó kiállításainkra: 
 

Nógrád az újkorban – kiállítás 7 képben c. kiállításban 
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 Ipartörténet Nógrádban (általános iskola felső tagozata és középiskolások számára, 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy – feladatlap). A foglalkozás 

során megismerkednek a gyerekek Nógrád megye, kiemelten Salgótarján ipari múltjá-

val, a bányászattal, az üveggyártással, az acélgyártással, a tűzhelygyártással. Megis-

merkedhetnek a salgótarjáni vasúttörténettel is, mely az első vasútvonal volt az or-

szágban. 

 Bányászmúltunk (felső tagozatosok, középiskolások) A nógrádi szénmedence felfe-

dezésétől a bányakolóniák lebontásáig, politikai változásokkal, komplex foglalkozás-

ban a bányászok életmódjával. 

 Fekete gyémántunk (óvodások, iskolások) – a szénről szakszerűen, komplex foglal-

kozás keretében irodalmi vonatkozásokkal. 

 Mi sül ki ebből? - Tűzhelygyári séta (óvodás, iskolás korosztály, történelem, társa-

dalmi és állampolgári ismeretek tantárgy – hamis ólomüveg, zsugorkafólia készítés). 

Tűzhelygyári séta, a helytörténeti gyűjtemény anyagából című óra keretében a salgó-

tarjáni tűzhelygyártás történetével és annak termékeivel ismerkedhettek meg a gyere-

kek. 

 A salgótarjáni sortűz 1956-ban (középiskolás korosztály, történelem – feladatlap) 

 Nyomozás Mikszáth novellákkal (középiskolás korosztály, magyar nyelv és iroda-

lom tantárgy – feladatlap, kvízjáték) 

 Iskolatörténet (kisiskolások számára – a 20. század elejének iskolája Móra Ferenc 

novellái alapján) 

 Madách Imre élete és művei (középiskolás korosztály, magyar nyelv és irodalom 

tantárgy – sétálólap) 

 Régi játékaink (óvodások, kisiskolások számára ajánlott). Régi játékokat ismerhetnek 

meg a gyerekek, s hasonlíthatnak össze a sajátjaikkal. A foglalkozás segíti az anyagok, 

színek, formák felismerését, beazonosítását, a csoportos tevékenységeket és a kom-

munikációs képességek fejlődését is, azaz a közös tanulást, a közös játékot. 

 

Üvegváros – Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktárban 

 Hogyan készül az üveg? (általános és középiskolás iskolás korosztály, történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek, vizuális kultúra tantárgy – üvegfestés) 

 Üvegcipellő (óvodás és általános iskola alsó tagozatos korosztálya számára). Játéko-

san ismerkedünk meg az üveggyártással, mesékben, legendákban hol és hogyan jele-

nik meg az üveg. A foglalkozáson üveget festünk, üvegterveket készítünk. 

 

A művésznek gyönyörűség a látás – Válogatás a Dornyay Béla Múzeum Mihályfi-

gyűjteményéből: 

 Három művész – négy alkotás (7-12. évfolyam, vizuális kultúra tantárgy – festés, 

grafikai eljárások). Az éppen aktuális ünnep vagy jeles naphoz köthető alkotásokat vá-

lasztunk a gyűjteményből, ezt dolgozzuk fel különböző grafikai technikákkal.  

 Reggelizzünk a múzeumban! (óvodás korosztály, színek – formák – gyümölcsök – 

rajzolás) 

 Gyümölcsök képkeretben című foglalkozáson a gyermekek a Mihályfi-

gyűjteményből kiválogatott képek reprodukcióinak alapján összegezhetik a gyümöl-

csökről szerzett ismereteiket, amelyet vagy főzött gyurma segítségével közös gyü-

mölcskosár megalkotásával örökíthetnek meg vagy kollázst készítettek. Óvodásoknak 

ajánljuk. 

 Kapd el a hamisítót! – (minden korosztály számára). A Mihályfi-gyűjtemény anyagá-

ra épülve megismerkedhettek a gyerekek a hamisítás fogalmával, indítékaival, történe-
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tével, s azzal, hogy a szakértők mi módon ismerik fel az eredeti vagy éppen a hamis 

műalkotásokat. Az órát kreatív foglalkozás zárta. 

 

Balázs János anyagunkhoz 

 Mitikus lényeim – minden korosztály számára ajánljuk. Szabad formaalkotás Balázs 

János alkotásai nyomán, mely Balázs János festőművész alkotásait ismerteti meg a 

gyerekekkel. Kiemelten azokat a képeket mutatják be a múzeumpedagógusok, melye-

ken állatfigurák találhatók. Balázs János költői világával szintén az állatos versein ke-

resztül ismerkedhetnek meg. A foglalkozáson a diákok az egyetemes kultúrtörténetben 

fellelhető mitikus lényeket is megismerték, s elkészíthették a saját védelmező figurá-

jukat is.  

 A Képvers-verskép (középiskolás korosztály számára). Balázs János verseinek segít-

ségével. A foglalkozás Balázs János életének és műveinek megismerését tűzte ki célul. 

A képvers fogalmának elsajátítása után a diákok saját képversüket alkothatták meg. 

Balázs János verseinek illusztrálása volt a feladat, de volt olyan diák, aki a festmé-

nyekhez készített prózai szöveget.  

 

Bányászati Kiállítóhely: 

 Bányamanó képzés (minden korosztály számára) - A Múzeum Bányászati Kiállítóhe-

lyének anyagára épült foglalkozáson a részt vevők a földalatti tárlatvezetés után a bá-

nyász életének és legendáinak megismerését követően játékos feladatokban bizonyít-

hatják bányamanóságukat. 

 

Egyéb rendezvényekhez, időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozá-

sok 2017-ben: 

 

A Múzeumban 2017. január 23-án ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Ingyenes látogatási 

lehetőséget és ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozásokat biztosítottunk az érdeklődőknek. 

Ezen a napon három intézményből érkeztek hozzánk előre bejelentkezett csoportok. A Vadvi-

rág Tagóvoda óvodásai a Mihályfi-gyűjteménnyel ismerkedhettek meg és élményeiket rajzban 

is megörökítették. A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium (SÁIK Székhelyintézményé-

nek 6. osztályos tanulói a III. Országos Rajztriennáléhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai fog-

lalkozáson vettek részt, amelyet egy magyar kultúra napi kvízjáték is színesített. A Petőfi 

Sándor Tagiskola 5. a osztályának tanulói pedig az Öblösüveggyár történetébe, az üveggyár-

tás lépéseibe kaptak betekintést a múzeum Üvegváros tanulmányi raktárában, ahol aztán 

üvegfestésben is kipróbálhatták magukat.  

 

Az Életképek Salgótarjánban 1950-1956 kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglal-

kozásra két fajta óraterv készült. Az egyik óraterv témája az 1950-es években meginduló úttö-

rőélet volt, a másik foglalkozás drámapedagógiai feladatokon keresztül szorosan követte a 

kiállítás tematikáját. A foglalkozásokat elsősorban 7-8. osztályos tanulóknak és középiskolás 

diákoknak ajánlottuk.  

Az általános iskolás csoportok valamennyien a múzeumba érkezve éltek a múzeumpedagógiai 

lehetőséggel, míg a középiskolások foglalkozásai az adott iskolában kerültek lebonyolításra, 

ahol az intézmények éppen aktuális rendezvénysorozatának részei voltak a foglalkozások. 

Az általános iskolások foglalkozásai minden esetben magában a kiállítótérben kezdődtek, ahol 

egy kis időutazást tett a csoport az 1950-es évek Salgótarjánjába a kiállítás segítségével. A 

kihelyezett foglalkozások esetében a kiállítás képekben, PowerPoint-os kivetítés segítségével 

jelent meg a diákok számára. Röviden, interaktív módon, kérdések-válaszok formájában te-

kintettük át a város 1950-es évekbeli életét és eseményeit az 1956. december 8-i sortűzzel 
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befejezőleg. A foglalkozás következő részében az osztályoknak, vagy csoportoknak több, 8-

10 fős csapatot kellett alakítaniuk, majd az úttörőélettel, úttörő eseményekkel, egyenruhával, 

raj- és őrsi naplókkal való megismerkedés után (középiskolások esetében a KISZ mozgalomra 

is kitérve) a gyerekek csoportos munkája következett. A megalakított csapatokból őrsöket 

kellett alakítaniuk. Minden egyes őrsnek először is nevet kellett magának választania majd el 

kellett készítenie az őrs alapító levelét. Ehhez meg kellett választani az őrs tisztségviselőit, 

őrsi csatakiáltást és őrsi indulót kellett írniuk az őrs tagjainak. A múzeum gyűjteményének 

részét képző, egy eredeti őrsi alapító levél, őrsi napló és rajnapló segítette a gyerekek kreatív 

munkáját. Az alapító levelek és egyéb feladatok elkészülése után, a foglakozások utolsó ré-

szében az őrsök be is mutatták munkájukat, azaz őrsüket, csatakiáltásukat és indulójukat a 

többiek előtt. 

A drámapedagógiai elemekkel színesített foglalkozás feladatai a kiállítás nagyobb egységei-

hez, installációihoz kötődtek. Szerepelt a feladatok között példák utáni, rövid csasztuska írás, 

1951-es Szabad Nógrád cikkek prezentálása a hallgatóságnak stb. 

 

A Lipták György grafikusművész kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson 

háromféle óraterv készült a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásra az élet-

kori sajátosságokat figyelembe véve.  

Képek és mesék – óvodások és általános iskola 1-2. évfolyama részére ajánlva a gyerekek be-

tekintést nyertek arról, hogyan születnek az illusztrációk, a mesekönyvek, s közelebbről is 

megismerkedtek Lipták György néhány alkotásával, majd egy kiállításhoz kapcsolódó mese 

felolvasását követően maguk is „illusztrátorokká” válva elkészítik saját kezű kis alkotásaikat. 

Mesélnek a képek – általános iskola 3-6. évfolyama részére ajánlva (tantárgyi kapcsolódás: 

rajz- és vizuális kultúra, irodalom) a diákok megismerkedhettek az illusztráció fogalmával, 

képet kaptak arról, hogyan születnek a mesekönyvek. A kiállításhoz kapcsolódó elhangzott 

meséhez a gyerekek elkészítették saját illusztrációjukat, amelyeket a foglalkozás végén meg-

beszéltek. 

Asszociációs játék képekkel – általános iskola 7-8. évfolyama és középiskolások részére (tan-

tárgyi kapcsolódás: rajz-és vizuális kultúra, irodalom) című foglalkozás során a diákok 5 kivá-

lasztott alkotást vizsgáltak meg alaposabban, s így közelebb kerültek Lipták György munkás-

ságához. A diákok először csak az alkotások címével találkoztak, a cím alapján alkották meg 

szabad asszociációval saját rajzukat (a lehetőségek közül szabadon választott technikával), 

melyeket összevetettünk az eredeti alkotással. A foglalkozás végén az elkészült rajzokból 

mint illusztrációkból kis történeteket kerekítettek a résztvevők.  

A Madách Imre Gimnázium tanulói személyes beszélgetésen vettek részt Lipták György gra-

fikusművésszel, s a kiállítás ihlette rajzaikból egy tárlatot is rendeztek az iskolájukban, mely-

nek zsűrizésében Lipták György is részt vett. 

 

Roma kultúra napja 2017. április 3-án a roma kultúra napja alkalmából egy Balázs János több-

rétű művészetét bemutató múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Gagarin Általános 

Iskola 8.B osztályos diákjai. Balázs János életét és művészi világát Botos Zoltán, Balázs Já-

nos tanítványa és Handó Péter kulturális antropológus rövid előadása tette életközelivé a gye-

rekek számára. A foglalkozást Birkás Babett, a múzeum dolgozója vezette le, amely során a 

gyerekek megismerkedtek Balázs János képeivel, verseivel és többféle alkotó tevékenységben 

tehették próbára kreativitásukat. 

 

A 2016/17-es tanév utolsó tanítási napját a Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 11. osztá-

lyos diákjai a Dornyay Béla Múzeumban töltötték és számos feladatot oldottak meg a kiállítá-

sokhoz kapcsolódóan. A feladatok egyik része az éppen ebben az időben látogatható 34. Ta-

vaszi Tárlathoz kapcsolódott. A diákok a kiállítás megtekintését követően néhány konkrét 
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alkotást vettek górcső alá és ezekhez kapcsolódó feladatlapot oldottak meg, majd képkirakó 

játékot játszottak, végül pedig reklámfotót készítettek. 

 

2017. szeptember 20-tól megtekinthető volt a Pom Pom, Gombóc Artúr és társaik - Sajdik 

Ferenc művészete című időszaki kiállításunk, amelyhez a kicsiknek kétféle múzeumpedagógi-

ai foglalkozást kínáltunk. Horgásszunk együtt a Nagy Ho-ho-val, itt a gyerekek közelebbről 

megismerkedtek Sajdik Ferenc kiállított alkotásaival, ezt követően levetítettünk egy rajzfil-

met, amit játékosan feldolgoztunk. Ezenkívül kínáltunk kavicsfestést, puzzle kirakót valamint 

egy csoportos horgásztó elkészítése következett, ahonnan közösen pecázhatták ki a halakat a 

gyerekek. A másik kínált foglalkozásunk, Játszunk együtt Pom Pommal!, ahol megismerked-

tek a gyerekek a Pom Pom mesék szereplőivel, a kiállítás megtekintése után rajzfilmvetítés 

következett, amely mesefeldolgozással folytatódott. Végül a foglalkozáson megtanultunk fo-

nalból Pom Pomot készíteni. A kiállítás során megismerkedtek a gyermekek az illusztráció 

fogalmával és a rajzfilmkészítés menetével. A gimnazisták animációs filmet forgattak. A kiál-

lítás megtekintése után az iskolában elkészítették a kedvenc figuráik óriási változatát, a táji 

környezetet, melyet elhoztak a kiállítótérbe, és elkészítettek egy párperces animációs filmet. 

A kiállításhoz a megye iskolái, óvodái számára rajzpályázatot hirdettünk, s ennek eredménye 

az volt, hogy Salgótarján összes óvodája és iskolája is megtekintette a kiállítást, s a megyéből 

is számtalan iskola, óvoda jött el a múzeumba. Nagyon értékes nyereményeket tudtunk 

szponzorunk jóvoltából kiosztani az egyéni nyerteseknek és a legtöbb alkotást beküldő intéz-

ményeknek is.  

 

Légoltalomtól a katasztrófavédelemig: 2017. október 25-én Juhász László tűzoltó alezredes, 

polgárvédelmi főfelügyelő, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa 

érdekes és tanulságos előadást tartott a SÁIK Petőfi Sándor Tagiskola tanulói számára a Mú-

zeum “Légoltalomtól a katasztrófavédelemig – A polgári védelem 80 éve” című időszaki kiál-

lításához kapcsolódóan. A diákok először a tűzoltó alezredes irányította tárlatvezetésen vettek 

részt, melynek keretében megismerkedtek a kiállított tárgyakkal, dokumentumokkal. Ezt kö-

vetően vetítettképes előadás keretében ismerkedhettek meg a katasztrófa fogalmával, ismérve-

ivel, csoportosításával és a katasztrófavédelemmel. 

 

Változatok Rómára és Olaszországra – Gaál István fotókiállítása c. kamarakiállításunk Gaál 

István halálának 10. évfordulója alkalmából nyílt meg. Ehhez kapcsolódva több foglalkozást 

kínáltunk a gimnáziumok média fakultációs diákjai számára a werkfotózástól a tájfotózásig 

címmel. 

 

Nagysikerű foglalkozásaink voltak az ún. nyomozós játékok. Két témakörben hirdettük meg, 

az egyik az állandó kiállításunkhoz kapcsolódott. Mikszáth Kálmán születésének 170. évfor-

dulója alkalmából hirdettük meg a Hová tűnt Szent Péter esernyője? c. játékunkat, a másikat a 

régész kollégák A várkapu nyitva áll címmel vezették. 

 

 A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása,  

 

Évről évre erősebben érezzük, hogy azokra a programokra érkeznek a diákok, amelyek ingye-

nesek. Az iskolákkal, óvodákkal kötött együttműködési megállapodásaink alapján kedvezmé-

nyesen jöhetnek a múzeum kiállításait megtekinteni, s a múzeumpedagógiai foglalkozásainkat 

is csökkentett áron vehetik igénybe. Ennek ellenére az ingyenes foglalkozásokat részesítik 

előnyben. Sajnálatos módon, múzeumként mi is érezzük, hogy egyre jobban leszakadó, gaz-

daságilag hátrányos helyzetű térségben működünk, így különféle kedvezményeket kell nyúj-

tanunk az ide látogató diákok számára.  
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2017. évben egy Salgótarjánból elszármazott mecénásra leltünk, a budapesti Magyar-Francia 

Galéria tulajdonosára, aki örömmel segítette a múzeum programjait. Ki kell emelnünk Sajdik 

Ferenc kiállítását, melyet az ő segítségével és anyagi támogatásával valósítottunk meg. Egyet-

len feltétele volt, hogy a kiállítás látogatása ingyenes legyen mindenki számára. Ehhez a kiál-

lításhoz írtuk ki a rajzpályázatunkat is, melynek jutalmazásaként az ajándékok felajánlását is a 

cége vállalta. Az autó-modell makett kiállítás is szintén ingyenes belépést biztosít a látogatók 

számára a szervezők kérésére. 

 

 Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés. 

 

2014-től együttműködési megállapodással rendelkezik: Salgótarjáni Összevont Óvoda Tagin-

tézményei, Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Dornyay, Gagarin, Kodály Zoltán, 

Petőfi Sándor Tagintézményei, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium, Salgótarjáni Madách 

Imre Gimnázium, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szak-

középiskolája és Szakiskolája, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, 

Építőipari és Informatikai Szakközépiskolája, Tarjáni Gyermektábor. 

Az Üvegváros látványtárra együttműködési megállapodással rendelkezik: Salgótarjáni Bolyai 

János Gimnázium, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakközépiskolája és 

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és 

Szakiskolája, Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium – Az Üvegvároshoz kapcsolódó foglal-

kozásokon, előadásokon való részvételük ingyenes! 

 

 Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása 

 

2017-ben a Múzeumnak 5 oktatási intézménnyel volt érvényes együttműködési megállapodá-

sa az iskolai közösségi szolgálatra. Ezen 5 iskola mindegyikéből érkeztek tanulók közösségi 

szolgálatra, összesen 12 fő. 

A diákok feladatukat a Múzeumok Éjszakája és a múzeumi nyári tábor keretében látták el. A 

2017 júniusában zajló Múzeumok Éjszakája rendezvényen a közösségi szolgálatot végző fia-

talok segítettek az előkészületekben, a látogatók fogadásában és a múzeumpedagógiai foglal-

kozásokban, valamint teremőri feladatokat láttak el. A nyári táborban segítették a táborveze-

tők munkáját a napi foglalkozások, az étkezések és kirándulások alkalmával. 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

A gyűjteményre és a kiállítások-

ra alapozott múzeumpedagógiai 

foglalkozások és a foglalkozá-

sok résztvevőinek száma (db/fő) 

56/1668 58/1670 59/1946 

 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

A honlapon elérhető múzeum-

pedagógiai foglalkozások száma 

(kiemelten 

a kerettantervhez illeszkedő 

foglalkozásokra) (db) 

36 40 12 

A tárgyévben kiadott múze-

umpedagógiai kiadványok szá-

ma, példányszáma és 

a hasznosított példányok száma 

(db | db  | db) 

6/2980/1250 

 

6/2000/1600 4/3050/988 
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 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Iskolai tehetséggondozást segí-

tő programok és a programok 

résztvevőinek száma (db | fő) 

4/205 

 

5/300 16/288  

 

A korai iskolaelhagyás csök-

kentését segítő programok és 

a programok résztvevőinek 

száma (db | fő) 

5/73 

 

5/100 6/111 

Iskolai közösségi szolgálat 

kapcsán köznevelési intézmé-

nyekkel kötött megállapodások 

száma a tárgyévben, valamint 

összesen (db | db), illetve 

az iskolai közösségi szolgála-

ton résztvevő diákok és 

az általuk a múzeumban eltöl-

tött órák száma (fő | óra) 

4/11/120 4/12/130 5/12/295 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Múzeumpedagógiai programok bevétele 331 950 330 000 210 150 

 

A múzeumpedagógiai programjaink bevétele erősen csökkent 2017-re, bár a programok szá-

ma nőtt. Évről évre erősebben érezzük, hogy azokra a programokra érkeznek a diákok, ame-

lyek ingyenesek. Az iskolákkal, óvodákkal kötött együttműködési megállapodásaink alapján 

kedvezményesen jöhetnek a múzeum kiállításait megtekinteni, s a múzeumpedagógiai foglal-

kozásainkat is csökkentett áron vehetik igénybe. Ennek ellenére az ingyenes foglalkozásokat 

részesítik előnyben. Sajnálatos módon, múzeumként mi is érezzük, hogy egyre jobban lesza-

kadó, gazdaságilag hátrányos helyzetű térségben működünk, így különféle kedvezményeket 

kell nyújtanunk az ide látogató diákok számára.  

2017. évben egy Salgótarjánból elszármazott mecénásra leltünk, a budapesti Magyar-Francia 

Galéria tulajdonosára, aki örömmel segítette a múzeum programjait. Ki kell emelnünk Sajdik 

Ferenc kiállítását, melyet az ő segítségével és anyagi támogatásával valósítottunk meg. Egyet-

len feltétele volt, hogy a kiállítás látogatása ingyenes legyen mindenki számára. Ehhez a kiál-

lításhoz írtuk ki a rajzpályázatunkat is, melynek jutalmazásaként az ajándékok felajánlását is a 

cége vállalta. Az autó-modell makett kiállítás is szintén ingyenes belépést biztosít a látogatók 

számára a szervezők kérésére.  

 

2. Oktatási tevékenység: 

 

Felsőoktatási intézményekkel tervezett együttműködés, különös tekintettel a tehetséggondozás-

ra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben  

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Felsőoktatási tevékenységben oktató-

ként résztvevő munkatársak száma (fő) 

- - - 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő 

munkatársak száma (fő) 

- - - 

A múzeum által akkreditált képzések és 

a képzések résztvevőinek száma 

(db | fő) 

- - - 
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3. Hozzáférés: 

 

a) Kutatószolgálat tevékenységének ismertetése 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Dokumentumtárban Kazár 

néprajza és történelme 

témakörben 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

2017. január 9. teljesült 

Fényképtárban levente 

síelők, Förster Kálmán, ill. 

a József-aknai vízbetörés 

témakörökben egy kutató 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

2017. február 20. teljesült 

Dokumentumtárban a 

Pécskő Bazalt Rt. kutatása 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

2017. május 5. teljesült 

Fényképtárban Salgótarjá-

ni vendéglátás történet 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

2017. május 15. teljesült 

Adattárban Salgótarjáni 

Megyei Tanács  

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

2017. augusztus 2. teljesült 

Fénykép- és képeslap 

gyűjteményben Salgótar-

ján múltja fotókon, képes-

lapokon. 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

2017. augusztus 15. teljesült 

A könyvtári gyűjtemény-

ben lévő információs tar-

talom iránti külső kutatási 

igény kielégítése. Kutatha-

tóság, folyamatos biztosí-

tása. 

Kis-Simon Éva 2017. december 31. teljesült 

A Corvina elektronikus 

katalógus bővítése 

Kis-Simon Éva  2017. december 31. Kis-Simon Éva 

 

b) Múzeumi könyvtár tevékenységének ismertetése 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

A könyvtári segéd-

gyűjtemény biztosí-

tása az intézmény 

dolgozóinak munká-

jához, valamint kül-

ső kutatók számára. 

Kutathatóság, kata-

logizálás folyama-

tossága 

Kis-Simon Éva 2017. december 31. teljesült 

 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Kutatószolgálatot 

igénybe vevő kutatók 

és a kutatási alkal-

mak száma (fő | db) 

97/113 

A megemelkedett 

kutatói létszám 

indoka, hogy a 

Külső igény 

szerint 

105/130 

A megemelke-

dett kutatói 

létszám indo-
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Salgótarjánról di-

ákoknak c. vetél-

kedőre való fel-

készülés előzetes 

adatgyűjtést igé-

nyelt 

ka, hogy a 

Salgótarjánról 

diákoknak c. 

vetélkedőre 

való felkészü-

lés előzetes 

adatgyűjtést 

igényelt 

Múzeumi könyvtár 

használóinak száma 

és a múzeumi könyv-

tárlátogatások száma 

(fő | db) 

41/múzeumi dol-

gozók folyamato-

san 

46/múzeumi 

dolgozók fo-

lyamatosan 

32/múzeumi 

dolgozók fo-

lyamatosan 

Honlap-látogatások 

száma 

2025  

A honlap látoga-

tottságának ala-

csony száma azért 

történt, mert a 

közösségi portá-

lunkon hirdettük 

a rendezvényein-

ket, mely nem 

mutatott rá a hon-

lapunkra. 

3000 37715 

(A látogatások 

száma azért 

növekedett je-

lentősen, mert 

közösségi ol-

dalunkon szin-

te csak a hon-

lapunkra muta-

tó hivatkozá-

sokat osztot-

tunk meg, ami 

egyenesen 

weboldalunkra 

vezette a láto-

gatókat.) 

 

 

4. Módszertani szolgáltatások: 
 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Szaktanácsadások száma (műtárgy-

védelmi és állományvédelmi, gyűjtemény-

kezelési, digitalizálási, 

valamint múzeumpedagógiai és közönség-

kapcsolati tevékenység körében) 

         57 68 52 

Módszertani műhelygyakorlatok száma 

(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, digitalizálási, 

valamint múzeumpedagógiai és 

közönségkapcsolati tevékenység körében) 

8 7 7 

 

a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely  
 

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum szakmai-

módszertani központként mindegyik alábbi témakörben évente legalább két módszertani mű-
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helygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények mun-

katársai számára: 

 restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybe-

kötve, 

 gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékeny-

ség körében, 

 múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális 

intézmények közművelődési szakemberei számára, 

 

 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működ-

tető neve, beosztása 

1 2017.06.21. Dornyay Béla Múzeum. 

Restaurátor műhely, 

gyűjteményi raktárak, 

kiállítóterek 

Múzeumi gyűjtemények 

kiállítások állati kártevői-

nek felismerése. Műtárgy-

környezeti értékek rögzíté-

se a megadott excel táblá-

zatba. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

2 2017.09.01. Dornyay Béla Múzeum 

Bányászati kiállítóhelye 

A felújított kiállítóterek-

ben a megfelelő műtárgy-

környezet kialakítása mo-

bil párásító és párátlanító 

eszközök alkalmazásával. 

Mobil mérőeszközök 

használata, a mért értékek 

értékelése. Földalatti kiál-

lítótér bejárása. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

3 2017. Pásztói Múzeum A Pásztói Múzeum számá-

ra digitalizálás tevékeny-

ség körében módszertani 

műhelyfoglalkozást mű-

tárgyfotózásról és a fények 

használatáról. 

Shah Timor 

 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működ-

tető neve, beosztása 

4 2017.  Kubinyi Ferenc Múzeum, 

Szécsény 

A múzeum régésze számá-

ra diaszkennelés témakö-

rében módszertani mű-

helyt. 

Shah Timor 

5. 2017 Dornyay Béla Múzeum A DBM-ben alkalmazott 

közfoglalkoztatottak szá-

mára, akik a digitalizálás-

ban részt vesznek, mód-

szertani műhely. 

Shah Timor 

6. 2017. 05. 08. Dornyay Béla Múzeum Gyűjteménykezelési mű-

helymunka a DBM Baráti 

Köre tagjainak baráti köri 

dokumentációs anyagából 

Fodor Miklós 
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7. 2017. 11. 28. Dornyay Béla Múzeum Egykori öblösüveggyári 

dolgozók és kollégák ré-

szére előadással egybekö-

tött módszertani műhely 

Fodor Miklós 

 

Általános tapasztalatok megfogalmazása:  

 

A múzeumok és muzeális intézmények kiállítótereiben bemutatott és a gyűjteményi raktárai-

ban őrzött műtárgyak anyagait károsító mikroorganizmusok és állati kártevők jelenlétét napi 

rendszerességgel figyelik a munkatársak. A megfelelő műtárgykörnyezetet párásító és párát-

lanító berendezéssel is biztosítják, így tudják megakadályozni a mikroorganizmusok megjele-

nését. Az állati kártevők megjelenésekor negyedévente megbízást adnak kártevő mentesítő 

cégnek az irtás elvégzésére, a köztes időben csapdák kihelyezésével védik a területeket. A 

rendelkezésre álló, a megfelelő műtárgykörnyezetet biztosító mobil berendezések és mérőesz-

közök nagyrészt elhasználódtak elavultak. Ezért az eszközpark bővítése, szervizelése elkerül-

hetetlen, amelyre célzott támogatás kiírása szükséges. 

Digitalizálás témakörében: úgy tapasztaljuk, hogy szükség, sőt igény van a digitalizálás terü-

letén is a módszertani műhelyre, hiszen az újabbnál újabb eszközök használata, az eszközök 

korszerűsödése mindig újabb kihívásokat jelentenek a kollégák számára.  

A gyűjteménykezelési módszertani műhelyt idén is előadások formájában rendeztük meg. Az 

egyiket a Közösségek Hete hívta életre, ugyanis az akkorra megrendezett kamarakiállítás mel-

lett a baráti köri tagság által gyűjtött, s a Múzeumnak adományozott, egykori baráti körös 

dokumentumokat bemutattuk a tagságnak és az érdeklődőknek.  

A november 28-i DBM Baráti Köre és az Öblösüveggyártás Hagyományápoló Egyesület által 

közösen, a salgótarjáni üveggyár alapításának 125. évfordulójára megrendezett kettős, vetített 

képes történeti előadás szorosan a Múzeum öblösüveggyár történeti gyűjteményéhez kapcso-

lódott. (Fodor Miklós: A salgótarjáni üveggyártás előzményei, valamint Sarló Béla: A salgó-

tarjáni üveggyár (Lukács Béla Huta) alapítása) A programon zömmel egykori öblösüveggyári 

dolgozók, szakemberek és kollégák vettek részt.  

Múzeumpedagógiai téren az óvópedagógusoktól érkeztek visszajelzések mind a salgótarjáni, 

mind pedig a pásztói információs napok után, hogy az óvodák még intenzívebben szeretnének 

jelen lenni a múzeumi életben, hiszen 2017-ben sok sikeres programot valósítottunk meg 

együtt. A múzeumpedagógiai tanévnyitó mindig lehetőséget teremt arra, hogy a Múzeum be-

mutassa a múzeumpedagógiai kínálatát. Felkérjük a pedagógusokat is, hogy jelezzék szá-

munkra, van-e az eddigi jól működő programokon kívül speciális igényük, az új tanrendbe mi 

módon tud bekapcsolódni a Múzeum. Ilyenkor már tudják az iskolák is, hogy milyen speciális 

szakmai heteket, napokat fognak tartani a tanév során, s abba a múzeum hogyan tud bekap-

csolódni. Például a Madách Imre Gimnázium Retró hete alkalmából a múzeum három muzeo-

lógusa tartott előadást.  

 

b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai 

 

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum legalább egy 

fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki 

középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felmé-

ri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét: 
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Állományvédelmi 

felelős neve 

Elérhetősége (telefon, 

e-mail) 

Végzettsége  Múzeumi Állo-

mányvédelmi 

Bizottság to-

vábbképzése 

(igen/nem) 

Munkakör 

Gulyás Gábor +36 30 476 73 34; 

palocgulyas@gmail.com 

könyv- és pa-

pírrestaurátor 

folyamatban restaurátor 

 

 

Időpont Helyszín, intézmény Téma A feladatot elvég-

ző neve, beosztása 

Megállapítások 

2017.06.07. Kubinyi Ferenc Mú-

zeum, Szécsény 

Gyűjteményi 

raktárak ki-

alakításának 

feltételei a 

fenntartó 

által megvá-

sárolt fel-

építmények-

ben. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

Az épületek 

felújításának 

megkezdése 

előtt szükséges a 

múzeumi szak-

alkalmazottak 

szakmai ajánlá-

sait figyelembe 

venni. 

2017.06.07. Palóc Múzeum, Ba-

lassagyarmat 

Palóc házak 

faszerkezeté-

nek és a tetőt 

fedő zsup 

konzerválá-

sának lehető-

sége. Díszte-

rem porszű-

réséhez és 

klimatizálásá

hoz szüksé-

ges eszközál-

lomány 

mennyiségé-

nek tervezé-

se. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

A konzerválási 

feladatok elvég-

zéséhez és az 

eszközállomány 

beszerzéséhez 

árajánlatokat 

kell bekérni. 

2017.06.14 Afrika - Magyar 

Vadászkiállítás, Kis-

bágyon 

A kiállítóte-

rek megfele-

lő relatív 

páratartalmá-

nak kialakí-

tásához szük-

séges beren-

dezések fel-

mérése. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

A megfelelő 

páratartalom 

kialakításához 

szükséges esz-

közök, berende-

zések típusát és 

mennyiségét 

kiválasztottuk, 

illetve kiszámol-

tuk. 

2017.06.14 Pásztói Múzeum, 

Pásztó 

A Csohány 

Galéria és a 

Gaál István 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

A megfelelő 

műtárgykörnye-

zet kialakításá-
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Emlékszoba 

műtárgykör-

nyezetének 

javításához, 

ellenőrzésé-

hez megfele-

lő teljesítmé-

nyű, minősé-

gű berende-

zések, eszkö-

zök beszer-

zése szüksé-

ges. 

hoz szükséges 

eszközök, be-

rendezések típu-

sát és mennyi-

ségét kiválasz-

tottuk, illetve 

kiszámoltuk. 

2017.06.14. Hollókői Tájház, 

Hollókő 

A tájház pa-

dozatának 

tapasztását 

erősítő 

akrilát alapú 

vizes disz-

perzió eszté-

tikai szem-

pontú alkal-

mazása 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

Néprajzos mu-

zeológus szak-

mai állásfogla-

lását szükséges 

kikérni. 

2017.06.14. Adorján János Em-

lékház, Sóshartyán 

Az önkor-

mányzat az 

épület tető-

szerkezetét 

és a lábazat 

vakolását 

kijavítatta. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

A tetőszerkezet 

faanyagát a bio-

lógiai kártevők 

ellen favédő 

anyaggal mázol-

ták. A vakolást 

mészhabarcs 

felhasználásával 

valósították 

meg. 

2017.06.15. Madách Imre Em-

lékház, Csesztve 

Az őszi eső-

zések idején 

a kiállítótér 

mennyezete 

beázott. Az 

installáció és 

a műtárgyak 

felületén 

mikroorga-

nizmusok 

nem jelentek 

meg 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

Az önkormány-

zat a tetőt és a 

kémények vako-

lását kijavíttatta 

2017.06.15. Mikszáth Kálmán 

Emlékház, Horpács 

Az önkor-

mányzat az 

épület meg-

közelítését 

megkönnyítő 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

Korábban a bel-

ső tér faanyagá-

ban rovarfertő-

zést észleltek. 

Az önkormány-
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járdát felújít-

tatta, a fel-

táskásodott 

külső vakola-

tot kijavíttat-

ta. 

zat saját költ-

ségvetéséből 

megrendelte a 

fertőtlenítés 

elvégzését, az-

óta rovarfertő-

zést nem észlel-

tek. 

2017.06.15. Bánki Szlovák Nem-

zetiségi kiállítás, 

Bánk 

Az udvaron 

bemutatott fa 

anyagú kút-

házat, a tető-

szerkezet 

széldeszkáit 

pótolták, 

felújították. 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

A meglévő és a 

beépített fa-

anyag felületét 

konzerváló 

anyaggal mázol-

ták le. 

2017. 06.27. Dornyay Béla Mú-

zeum Bányászati 

kiállítóhelye 

A földalatti 

kiállítótér 

nagyméretű 

fémszerkeze-

teinek kon-

zerválási 

lehetősége. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

A fémszerkeze-

tek felújítását 

segítő pályázat 

mellékleteként a 

konzerválási 

tervet elkészítet-

tem. 

2017.06.29. Dornyay Béla Mú-

zeum, Salgótarján 

Járásszékhely 

múzeumok 

szakmai pá-

lyázatának 

előkészítése. 

A megye 

múzeumai-

nak és muze-

ális intézmé-

nyeinek mű-

tárgyvédelmi 

szempontú 

felmérése. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

A „Járásszék-

hely múzeumok 

szakmai támo-

gatása” pályázat 

előkészítését a 

múzeum mun-

katársai adatso-

rokkal, ajánlá-

sokkal, szakmai 

anyagok meg-

írásával segítet-

te. Az EMMI 

felhívásának 

megfelelően az 

intézmény fel-

mérte a megye 

múzeumainak é 

a muzeális in-

tézményeinek 

műtárgyvédelmi 

szempontú álla-

potát. 

2017.09.27. Kubinyi Ferenc Mú-

zeum, Szécsény 

Új gyűjtemé-

nyi raktári 

terület kiala-

kításának 

feltételei a 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

Az ingatlanok 

állapotának fel-

mérése a múze-

um szakmai 

munkatársainak 
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fenntartó 

által megvá-

sárolt rimóci 

úti ingatla-

nokban. 

segítségével. 

Ajánlások ösz-

szegzése a fel-

építmények fel-

újításához, a 

megelőző mű-

tárgyvédelmi 

előírások figye-

lembevételével. 

2017.09.27. Kubinyi Ferenc Mú-

zeum, Szécsény 

Új gyűjtemé-

nyi raktári 

terület építé-

szeti felújítá-

sához, a 

megfelelő 

műtárgykör-

nyezet kiala-

kításához 

kapcsolódó 

mérési adat-

sorok kiérté-

kelése. 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

Az építészeti 

felújítás meg-

kezdése előtti 

kiviteli terv el-

készítésekor 

figyelembe kell 

venni a gyűjte-

ményi raktárak 

műtárgykörnye-

zetére vonatko-

zó ajánlásokat, 

előírásokat. 

2017.12.19. Kubinyi Ferenc Mú-

zeum, Szécsény 

A fenntartó 

által gyűjte-

ményi raktá-

rak céljára 

kijelölt 

ÉMÁSZ te-

lephely bejá-

rása. 

Gulyás Gábor 

restaurátor 

A faelemekből 

készült könnyű-

szerkezetes fel-

építmény jelen-

legi állapotában 

nem alkalmas 

műtárgyak őrzé-

sére. 

 

Általános tapasztalatok megfogalmazása:  

A bejárások alkalmával összeírtuk a megfelelő műtárgykörnyezetet biztosító eszközpark szá-

mát és típusát. Meghatároztuk az eszközpark bővítéséhez szükséges eszközök típusát, telje-

sítményét, darabszámát. Az adatokat az EMMI által megküldött táblázatban rögzítettük. A 

Kubinyi Ferenc Múzeum (Szécsény) új gyűjteményi raktárainak kialakítására kijelölt felépít-

mények múzeumi raktárrá történő felújítása, illetve a felújítás kiviteli terve folyamatban van. 

 

II. Kiállítási tevékenység 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Állandó kiállítások száma és látoga-

tószáma  

-  (db | fő)  

5/18 618 5/15 000 5/6841 

Időszaki kiállítások száma és látoga-

tószáma  

- saját épületben (db | fő)  

- más intézményben ( db|fő)  

- külföldön megrendezett 

(db | fő) 

8/3557 12/11 000 18/11644 

 

0/0 

 

0/0 
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Vándorkiállítások száma és látoga-

tószáma  

- hazai (db | fő)  

- külföldön megrendezett (db | fő) 

- - 1/962 

 

0/0 

Befogadott kiállítások száma és lá-

togatószáma (db | fő)  

6/4077 - 8/4924 

A nemzetiségek anyaországában 

megrendezett kiállítások száma és 

látogatószáma (db | fő) 

- 1/1000 - 

Virtuális kiállítások száma és láto-

gatószáma (db | fő) 

1  1 1 / 8081 

 

A hozzáférhető műtárgyállomány 

mutatói: 

- teljes műtárgyállomány száma 

(db) 

- kiállításban, látványtárban, ta-

nulmányi raktárban bemutatott 

tárgyak száma (db) 

-  interneten hozzáférhető tárgyak 

száma (db) 

- a teljes műtárgyállomány és a 

fentiek értelmében hozzáférhető 

műtárgyállomány aránya (%) 

 

 

212 231 

 

16 390 

 

 

13344 

 

14,3% 

 

 

 

 

214 000 

 

 

17 000 

 

 

15 000 

 

14,5% 

 

 

 

215 321  

 

 

16 850 

 

 

14 080 

 

14,73% 

A tárgyévben megjelent tárgykata-

lógusok és kiállítási vezetők száma 

(magyar és idegen nyelven), pél-

dányszáma és a  hasznosított 

példányok száma (db | db | db) 

2/800/100/290/280 1/300 1/320/300 

Múzeumpedagógiai foglalkozással 

kiegészített kiállítások száma 

12 12 16 

a) Az intézmény 2017. évi kiállítási tevékenységének szöveges bemutatása, illeszkedése az 

intézmény küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához. 

 

Intézményünk 2017-ben csatlakozott a „Nagy Háború” centenáriumi tematikájához, mégpedig 

két kiállítással. Az év első felében fogadtuk a Kecskeméti Katona József Múzeum vándorkiál-

lítását, A háború pillangói - Tábori bordélyok az első világháborúban címmel, mely az I. vi-

lágháború idején felállított tábori bordélyok világába kalauzolta el a látogatót. NKA pályázati 

forrással az év második felében rendeztük meg „A világháború emléke. Nógrádi katonák a 

Nagy Háborúban” című, saját gyűjteményi anyagra alapozott első világháborús időszaki kiál-

lításunkat. Úgy véljük, és a visszajelzésekből is az derül ki, hogy a világháború olyan aspek-

tusát sikerült megidéznünk a kiállítással, amelyet a korábbi, nagyszámú országszerte megren-

dezett kiállítások egyike sem mutatott be. 

Joggal tartott közérdeklődésre számot a nyár során a legnevesebb magyar bűvész, Rodolfo 

(Gács Rezső) életművét bemutató kiállításunk, melyet „Vigyázat, csalok!” címmel mutattunk 

be. Az anyag a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum gyűjteményét képezi. A kiállítással 

folytattuk az előző évekbeli, egykori televíziós népszerűségre szert tett előadóművészekről 

készült kiállításaink sorát. 
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Képzőművészeti kiállításaink közül időben az elsőt, a 2016-ról átnyúló III. Országos 

Rajztriennálét február 4-én zártuk. Az országos rangú és begyűjtésű, egyedi grafikai kiállítást 

Lipták György grafikusművész illusztrációs egyéni tárlata követte (március 4. és április 30). 

Az alkotó Nógrád megyei születésű, így munkásságának gyűjteményes bemutatása illeszkedik 

intézményünk gyűjteményi stratégiájához. Képtárunk állandó – a Mihályfi gyűjteményt 

bemutató – kiállítását a Modern mecénások című bemutatóval váltottuk. Az ideiglenesen 

lebontott állandó anyag helyett a győri Rómer Flóris Múzeum Radnai gyűjteményéből és a 

Múzeum Mihályfi gyűjteményéből válogatott anyag segítségével érzékeltettük a két 

világháború közt létrejött magángyűjtemények közös vonásait, legfontosabb jellemzőit (május 

3. – október 31.) A NKA támogatása segítségével létrejött 34. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat 

(május 27. – augusztus 31.), mely a hazai szobrászat, festészet és grafika eredményeit mutatja 

be s a rajztriennáléhoz hasonlóan intézményünk már több évtizedes múltra visszatekintő, 

hagyományos rendezvényeihez sorolható. Sajdik Ferenc grafikusművész illusztrációs 

kiállítása (szeptember 20.- november 27.) intézményünk új szemléletű, a gyermekeket 

sokféleképpen megszólító kiállításai közé sorolható. Bóna Kovács Károly salgótarjáni 

festőművész gyűjteményes emlékkiállítása (október 12. – 2018. február 15.) részben a 

múzeum anyagából, részben az alkotó örökösei által Salgótarján Megyei Jogú Városnak 

adományozott gazdag hagyatékból valósult meg. 

Év végén a Múzeum adott helyet a Salgótarjánban ötödször, ám a múzeumunkban első ízben 

megrendezett autó modell és makett kiállításnak, ahol a Salgótarjánban jelentős 

hagyománnyal rendelkező rallye autósport relikviái is helyet kaptak. A kiállítással újabb 

érdeklődői kört szólítottunk meg. 

 

b) Kiállítások:  

 

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Nógrád az Újkorban (Állandó tör-

téneti kiállítás) 

1105 2000 1907 

„A művésznek gyönyörűség a 

látás” A Dornyay Béla Múzeum 

Képtára (Válogatás a Mihályfi-

gyűjteményből) 

1012 1500 263 

„Üvegváros” Öblösüveggyár tör-

téneti és üvegművészeti tanulmá-

nyi raktár 

1903 2500 2160 

Bányászati Kiállítóhely földalatti 

és felszíni kiállítása 

12 455 14 000 16 822 

A21-052-es tolatómozdony Salgó-

tarján Főtéri Vasútállomásán 

2143 3000 2511 

 

Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 2017. tény Felelős 

Életképek Salgótarjánban 

1950-1956 

293 1000 521 Balogh Zol-

tán, Fodor 

Miklós 
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Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2017. terv 2017. tény Felelős 

Az esélyegyenlőség napja alkal-

mából hirdetett rajzpályázat alko-

tásainak kiállítása (Illyés Gyuláné 

Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola növendékeinek mun-

kái) 

- Látogatottsági 

adat nincs. 

Megnyitón: 14 

fő 

Bibók Beáta 

Modern mecénások (Válogatás a 

győri Rómer Flóris Múzeum Rad-

nai gyűjteményéből és a Mihályfi 

gyűjteményből) 

1500 1676 Shah Gabriella 

Bóna Kovács Károly emlékkiállí-

tás 

1500 749 K. Peák Ildikó, 

Shah Gabriella 

Változatok Rómára. Gaál István 

fotóiból kamara kiállítás 

- 243 Shah Gabriella 

A világháború emléke 1914-1918. 

Nógrádi katonák a Nagy Háború-

ban 

2000 (a kiállí-

tás teljes időtar-

tamára) 

645 Balogh Zoltán, 

Fodor Miklós 

DBM Baráti Köre története 

(kamarakiállítás) 

- 101 Fodor Miklós 

Sajdik Ferenc rajzpályázat alkotá-

sainak kiállítása 

- 539 Shah Gabriella 

 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott 

látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 2017. tény Felelős 

III. Országos 

Rajztriennálé (2017. 

02. 4-ig), áthúzódó 

389 500 89 K. Peák Ildi-

kó 

XXXIV. Tavaszi Tárlat - 1000 1195 K. Peák Ildi-

kó 

 

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok 

keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen): 

 

 

Kiállítás címe Helyszín 2016. 

tény 

2017. terv 2017. 

tény 

Felelős 

Arany-busz (PIM 

vándorkiállítása 

Arany János születé-

sének 200. évforduló-

jára) 

Külső, Bányá-

szati Kiállító-

helynél 

- - 962 Csatlós 

Noémi 
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Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 2017. tény Felelős 

A háború pillangói. Tábori 

bordélyok a nagy háború 

idején. 

- 1500 402 Shah Gabriella 

„Vigyázat, csalok!”-

Rodolfo kiállítás 

- 1500 1642 Shah Gabriella 

Lipták György grafikus-

művész kiállítása 

- 500 599 Shah Gabriella 

Túrázástól a hegymászásig - - 151 Fodor Miklós 

Nógrád megyei építészek 

munkáit bemutató kiállítás 

- - 152 Shah Gabriella 

Légoltalomtól a katasztró-

favédelemig - A polgári 

védelem 80 éve 

- . 161 Fodor Miklós 

„Pom Pom, Gombóc Artúr 

és társaik - Sajdik Ferenc 

művészete 

- - 1329 Shah Gabriella 

V. Autó és modell makett 

kiállítás 

  498 Shah Gabriel-

la/Fodor Mik-

lós 

 

 

c) Látogatottság:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 

szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 

 

 

d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a mu-

zeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban. 

 

Január: utolsó szombat 

Február: február 14. Valentin nap kedvezményes nap, utolsó szombat 

Március: március 8. kedvezményes nap, március 15. ingyenes, utolsó szombat 

Április: utolsó szombat 

Május: Múzeumok Világnapja kedvezményes nap, utolsó szombat 

Június: Múzeumok Éjszakája kedvezményes nap, utolsó szombat 

Mutatók 2016. tény 2017. 

terv 

2017. 

tény 

Összes látogatószám 26 252 26 000 35 307 

ebből: teljes árat fizető 

látogató 

1871 2000 1991 

kedvezményes 

árat fizető 

6134 13 000 5461 

ingyenes 18 247 11 000 27840 

ebből diák látogatók 8328 8000 13 252 

ebből külföldi látogatók 

(becsült százalék) 

1% 1,5% 0,5% 
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Július: utolsó szombat 

Augusztus: augusztus 20. ingyenes, utolsó szombat 

Szeptember: utolsó szombat 

Október: október 23. ingyenes, Őszi Fesztivál idején két nap ingyenes, utolsó szombat 

November: utolsó szombat 

December: utolsó szombat 

Hónap utolsó szombatján ingyen látogathatja az intézményt minden 18 év alatti, diákigazol-

vánnyal rendelkező személy és egy kísérője. 

 

e) Nyitva tartás: 344  nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői, különös tekintettel a nem-

zeti ünnepekre) 

Hétfő-péntek 9.00-17.00. szombat: 9.00-16.00. Állami és nemzeti ünnepeken a Múzeum 

nyitva tart. Az ünnepi nyitva tartás szabályai megegyeznek a szombati nyitva tartás 

szabályaival. Legalább két főnek kell nyitva tartás alatt a Múzeumban tartózkodnia. 

Bányászati Kiállítóhelyen az általános nyitvatartási idő az évszakokhoz igazodik. Április 1. -

szeptember 30. között 9.00-15.00-ig, október 1. - március 31. között 10.00-14.00-ig tart 

nyitva. A Bányászati Kiállítóhelyen vasárnap nyitva tartunk, a szünnap a hétfő. 

 

f) Látogatói kedvezmények: A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 

szóló 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtjuk a 

kedvezményeket. Ingyenesen látogatható a múzeum 70 év felettieknek, 6 év alattiaknak, 

kísérő pedagógusnak, pedagógusigazolvánnyal rendelkező személynek, minisztérium által 

kiadott igazolvánnyal rendelkező személynek, speciális neveltetés igényűeknek és 

fogyatékkal élőknek. Folytattuk a Múzeumra és a Bányászati Kiállítóhelyre vonatkozó 

kedvezményre jogosító kombinált jegy programunkat. 

 

g) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 

kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  

h) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

 

Idén látogatószámunk túllépte a 35.000-et, köszönhetően a látogatószám növekedést célzó 

programjainknak. A látogatószám növekedése évek óta szignifikánsan emelkedő értéket 

mutat, az idei évben mintegy tízezer fővel múltuk felül a korábbi év szintén jelentős értékét. 

2017-ben változatos tematikájú kiállításokat rendeztünk, illetve fogadtunk Múzeumunkban. A 

két világháborús témájú kiállításunk széleskörű érdeklődést váltott ki. „A háború pillangói” a 

látszólagos pikantériája miatt (akik látták, azoknak inkább szomorú hangulatú), a Nógrádi 

baka a Nagy Háborúban pedig hiánypótló jellege okán. Generációk nőttek fel Rodolfo bűvész 

trükkjein, nem véletlen, hogy Gács Rezső életmű kiállítására nagy számmal érkeztek 

látogatók. A tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy a látogatók főként az ingyenes 

rendezvényekre, kiállításokra érkeznek.  

A látogatószám emelésének hagyományos egyben bevált eszköze az iskolai csoportok aktív 

jelenléte, mind a kiállításokon, mind a közművelődési rendezvényeken, mind a múzeumpeda-

gógiai foglalkozásokon. E tekintetben a helyi oktatási intézményekkel aktív és eredményes 

kapcsolatot ápoltunk. 
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A látogatószám növelésének meghatározó eszköze a megfelelő kommunikációs eszközök 

igénybevétele, a TV, rádió, írott sajtó, e-sajtó volt. Fontosnak tartjuk a személyes jelenlétet is, 

vagyis, hogy az iskolákat, óvodákat személyesen tájékoztatjuk a programjainkról. 2016 eleje 

ót a honlapunk megújult és minden rendezvényünkről tudósít. Facebook oldalunk továbbra is 

naprakész. Összes kiállításunk megnyitójáról, valamint a jelentősebb rendezvényeinkről ké-

szült a 2017-es évben is filmfelvétel, melyet a helyi televíziók (Salgótarján és Balassagyar-

mat) vetített. A Múzeumról készült egy 10 perces rövidfilm is. A Múzeum „téma” volt város-

unkban, megyénkben. 

 

i) Az épületen belüli információs eszközök 

 

A TIOP beruházás keretében helyeztünk el összesen öt információs pultot, melyeken az 

üveggyűjtemény feldolgozott állapotban elérhető a látogatók számára. Az információs pultok 

közül az egyik a fogadótérben érhető el. 

A fogadótér nagyképernyős monitorán folyamatosan sugárzunk aktuális kiállításainkról és 

rendezvényeinkről mozgóképes információkat. Az információk folyamatosan frissülnek. 

A hagyományos információs eszközök közül a bejárat közelében információs feliratok ismer-

tetik a nyitvatartási rendet és a cserélődő plakátok a Múzeum kiállításait, programjait népsze-

rűsítik. A jelentősebb kiállításokat a Múzeum déli homlokzatára kihelyezett óriásmolinók 

hirdetik a város felé. 

 

j) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

 

A jegypénztárnál, a portánál kaphatóak saját, illetve más kiadású, bizományos könyvek, ki-

adványok, ajándéktárgyak. A Bányászati Kiállítóhelyen keresettek a bányászattal kapcsolatos 

ajándék- és emléktárgyak. A kiadványok és ajándéktárgyak itt is a jegypénztárnál vásárolha-

tók meg. 

 

k) Az akadálymentesítés helyzete  

 

Akadálymentesített kiállító- illetve programtereink az emeleti II-es terem (Üvegváros tanul-

mányi raktár), a földszinten a Képtár, valamint a kiállítási célokra is használt Tanácsterem. A 

Képtár melletti bejárat és a vizesblokk szintén akadálymentesen van kialakítva. A teherlift 

szükség esetén felhasználható a mozgáskorlátozottak emeletre juttatásához. 

Az év során a Bányászati Kiállítóhely felszíni kiállításának otthont adó épület építészeti fel-

újítása befejeződött, az épületet akadálymentesítettük a Kubinyi Ágoston Program I. ütemé-

nek során. Így a kiállítás megnyitását követően már kerekesszékeseket is tudunk fogadni az 

épületben. A mellékhelyiségek szintén akadálymentesítettek.  

 

l) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

 

Múzeumunkat több éve rendszeresen látogatják az Illyés Gyuláné Speciális Iskola diákjai, 

ahol testi fogyatékos és mentálisan sérült gyermekek is tanulnak. A speciális oktatási intéz-

ményből idén is érkeztek csoportok, illetve hangsúlyt fektettünk a diákok fogadására. 2017-

ben aktívabban vontuk be az ott tanuló diákokat a múzeumi életbe, ugyanis Lipták György 
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kiállításához kapcsolódva számukra rajzpályázatot írtunk ki, rajzaikból kiállítást rendeztünk. 

Örömmel és hálásan fogadták a lehetőséget. A látás- és hallássérültek fogadása megkülön-

böztetett figyelemmel történik a múzeumban. A Bányászati Kiállítóhelyre több ízben érkez-

tek hallássérültek, az ő fogadásuk jelnyelvi tolmács segítségével valósult meg. Vakok és 

gyengénlátók szintén látogatták a Bányamúzeumot. 

 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

1. Gyarapodás 

 

A gyűjteménygyarapodás szakáganként, a gyarapodás módjának és forrásának megjelölésével  

 

 

Feladat (szerzemény, 

szakág) 

Gyarapodás 

módja és forrása 

Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

Történeti tárgyi: Törté-

neti tárgyi gyűjtemény 

9 db vegyes politika-, 

ipar-és sporttörténeti 

anyag 

150 db vegyes ipar-és 

életmód történeti anyag 

6 db vegyes reklám és 

vallástörténeti anyag 

7 db műszaki technika-

történeti anyag 

Numizmatikai gyűjte-

mény 

inflációs pengők, ér-

mek, 11 db 

 

Történeti dokumentá-

ciós: 

Acélgyár történeti, 

Krúdy család történe-

téhez, salgótarjáni pol-

gári családok történe-

téhez kapcsolódó do-

kumentációs anyag 

 

Régészet:  

Lucfalva Árpád-kori 

ezüst lelet együttes, 73 

db (36 db denarius), 

vásárlás 

 

 

ajándék 

 

gyűjtés 

 

hivatalos átadás 

 

 

 

ajándék 

 

 

 

 

 

 

Ajándékozás, 

vásárlás, gyűjtés 

 

 

 

 

 

 

feltárás 

 

 

Balogh Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

 

 

 

 

 

 

Zandler Kriszti-

án, Tóth Balázs 

 

2017. decem-

ber 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. novem-

ber 27. 

 

 

 

 

 

 

2017. október 

31. 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

 

 

teljesült 
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Szanda későközépkori 

éremkincs 12 db, Ka-

zár bronzkori ruhadí-

szek (pitykék) 

 

Néprajzi: 

Női kézimunkák és 

viseleti elemek a Nóg-

rádi szénmedence kis-

településeiről. 

 

 

Képzőművészeti: 

7 db. alkotás 

 

 

 

 

 

 

 

ajándékozás, 

vásárlás 

 

 

 

 

Ajándék, illetve 

intézményi vá-

sárlás 

 

 

 

 

 

 

Steib Janka 

 

 

 

 

 

K. Peák Ildikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. decem-

ber 31. 

 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

 

Történeti dokumentációs gy.: 

Krúdy család történetéhez 

kapcsolódó fényképanyag, 

acélgyári tiszti kaszinóhoz 

kapcsolódó vegyes doku-

mentum anyag 

 

Régészeti gyűjtemény: Luc-

falva Árpád-kori ezüst 

leletegyüttes, 73 db (36 db 

denarius), Szanda későkö-

zépkori éremkincs 12 db, 

Kazár bronzkori ruhadíszek 

(pitykék) 

 

Történeti tárgyi: Gyümölcs-

tál Erdei Sándor „Avar” 

készletéhez 

Üllő a Salgótarjáni Acél-

gyárból, 1930-as évek 

 

 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

 

 

 

 

 

Zandler Krisztián, 

Tóth Balázs 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Zoltán 

 

 

 

 

 

2017. november 27. 

 

 

 

 

 

 

2017. október 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. december 20. 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesült 
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Képzőművészet: 

Szabó Tamás Balázs János 

konyháját ábrázoló festmé-

nye, mely méltón egészíti ki 

a képzőművészeti gyűjte-

mény Balázs János alkotásait 

tartalmazó egységét. 

 

Néprajz: 

Kétbodonyi ácsolt láda, szu-

szék 

 

K. Peák Ildikó 

 

 

 

 

 

 

 

Steib Janka 

 

 

2017. december 31 

 

 

 

 

 

 

 

2017. április 30. 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 
2016. 

tény 

2017. terv 2017. tény 

Tárgyévi régészeti és őslénytani 

feltárások alapterületének nagy-

sága (m2) 

4167 m2 nem ter-

vezhető 

feltárt: 160 

m2 régé-

szetileg fe-

dett 18 m2 

 
2016. 

tény 

2017. terv 2017. tény 

Az éves gyűjteményfejlesztési 

tervben meghatározott egyéb 

gyűjteménygyarapítási alkalmak 

száma 

26 25 31 

- A régészeti és őslénytani feltárás 

nyomán feldolgozandó állomány 

nagysága 

- összesen (db, vagy egyéb jel-

lemző mutató) 

- tárgyévben (db, vagy egyéb 

jellemző mutató) 

7747 7747 

tárgyévben,  

1000 db 

összesen: 

68.793 

tárgyév: 

43.950 db 

 

A feldolgozandó egyéb műtárgy-

állomány nagysága  

- összesen (db) 

- tárgyévben (db) 

3328 3000/200 3528 db 

 443 db   

A tárgyévben régészeti és őslény-

tani feltárás nyomán múzeumba 

került tárgyak száma (db, vagy 

egyéb jellemző mutató) 

1224 1000 43.950 db 

77 tétel 

A tárgyévben ajándékozással be-

került tárgyak száma (db) 

468 200 1119 

A tárgyévben adásvétellel beke-

rült tárgyak száma (db) 

11 56 513 

A tárgyévben egyéb, a fentieken 

kívüli gyűjteménygyarapodással 

bekerült tárgyak száma (db) 

196 200 187 
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2. Nyilvántartás 

 

a) A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM 

rendelet előírásainak teljesülése 

 

 Gyűjtemények nyilvántartása (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 
  

Gyűjtemény 

megnevezése 

Gyarapodási 

napló 

N/H/Sz 

Szakleltárkönyv 

N/H/Sz 

Leírókarton 

N/H/Sz 

Szekrénykataszter 

N/H/Sz 

Duplumnapló 

N/H/Sz 

régészeti lelet H2 H2 N N N 

régészeti állat-

csont 

N H1 N N N 

képzőművészeti H H, Sz Sz N N 

történeti tárgyi H H H/Sz N N 

műszaki techni-

katörténeti 

H H N N N 

történeti doku-

mentációs 

H H/Sz N N N 

irodalomtörténeti H H N N N 

néprajzi H H N N N 

 Segédgyűjtemények (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 

 

Segédgyűjtemény 

megnevezése 

Adattári leltár-

könyv 

N/H/Sz 

Adattári fénykép-

leltárkönyv 

N/H/Sz 

Kiállítási segéd- és technikai eszkö-

zök leltárkönyve 

N/H/Sz 

régészeti adattár H1 N N 

térképtár H N N 

történeti adattár H N N 

fotó-negatívtár N H N 

 

 Külön nyilvántartások (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 

 

Az őrzésében lévő, de nem saját gyűjteményeihez tartozó kulturális javakról N/H/Sz 

letéti napló H 

kölcsönvett tárgyak naplója H 

bírálati napló N 

restaurálásra átvett anyagok naplója N 

A gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kikerült 

(kiállításra vagy más célra kölcsönadott, vizsgálatra, restaurálásra átadott stb.) kultu-

rális javakról  

N/H/Sz 

mozgatási napló  H 

kölcsönadott tárgyak naplója H 

 

 Törlés a nyilvántartásból 

A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása 

 

Ssz. Gyűjtemény 
Törlés 

oka 

Törölt kulturális javak szá-

ma 

Miniszteri engedély száma, 

kelte 

1.     

2.     
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 A muzeális intézmény 2016. évi műtárgykölcsönzései 

 

Kultv 38/A. §, valamint a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, 

valamint a kijelölési eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet teljesülése. 

 

Ssz. 
Szerződés 

száma 
Kölcsönvevő 

Kultv. 38/A (1) szerinti szerződés Kultv. 

38/A § (6) 

szerinti 

miniszteri 

engedély 

száma, 

kelte 

Kultv. 38/A § 

(2) szerinti kö-

telező tartalmi 

elemek (I/N) 

Kultv. 38/A 

§ (3) szerinti 

melléklet 

(I/N) 

Kultv. 

38/A (4) 

szerinti 

pénzügyi 

biztosíték 

(I/N) 

1. 24-7/2017 Bibliamúzeum I I N nem rele-

váns 

2. 24-6/2017 KOGART I I I 15016-

1/2017, 

2017. 

március 1 

3. 24-

10/2017 

Ferenczy Mú-

zeum Cent-

rum 

I I I nem rele-

váns 

 

 

b) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok teljesülése, különös tekin-

tettel a számítógépes nyilvántartásra 

 

 

Feladat 

 

Az éves gyarapodás l gyara-

podási naplóba vezetése, 

majd lehetőség szerint leltár-

könyvi nyilvántartása 

 

Régészet: Az éves gyarapo-

dás l gyarapodási naplóba 

vezetése, majd lehetőség 

szerint leltárkönyvi nyilván-

tartása 

 

Történeti tárgyi: Az éves 

gyarapodás l gyarapodási 

naplóba vezetése, majd lehe-

tőség szerint leltárkönyvi 

nyilvántartása 

 

 

Felelős 

 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

 

 

 

Zandler Krisztián, 

Tóth Balázs 

 

 

 

Balogh Zoltán 

Határidő 

 

2017. november 27. 

 

 

 

 

2017. november 30. 

 

 

 

 

2017. december 20. 

A teljesítés státu-

sza 

teljesült 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

teljesült 
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c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag be-

csült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben elvégzett fel-

adatok  

 

Feladat 

 

Régészet: 50697 db feldol-

gozatlan, 1000 db korábban 

bekerült anyag beleltározása. 

Felelős 

 

Zandler Krisztián, 

Tóth Balázs 

Határidő 

 

2017. december 

20. 

A teljesítés státu-

sza 

teljesült 

 

 

d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége 

és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben előirányzott feladatok teljesü-

lése 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

 

A történeti dokumentációs 

gyűjteményből az év során a 

korábbi feldolgozatlan 

anyagból 834 db került be-

leltározásra. 

 

A történeti tárgyi gyűjte-

ményben 3528 db leltározás-

ra váró tárgyból 422 db ke-

rült beleltározásra. 

 

A Néprajzi gyűjteményben 

végzett revízió során 

felmerült revíziós többlet 

nyilvántartásba vétele, 

emellett visszamenőleg, a 

2016-ban gyarapodásba vett 

tárgyak beleltározása 

megtörtént, a nyilvántartás 

vezetése folyamatos, 

leírókartonok írása 

megkezdődött. 

 

Képzőművészeti: 

Hagyományos leltárkönyv 

vezetése naprakész, folyama-

tos, ezzel párhuzamosan 

folyamatos a számítógépes 

nyilvántartás, illetve a szá-

 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

 

 

 

 

Balogh Zoltán 

 

 

 

 

Steib Janka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Peák Ildikó 

 

2017. december 20. 

 

 

 

 

 

2017. december 20. 

 

 

 

 

2017. november 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. december 31. 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesült 
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mítógépes leíró kartonok 

készítése, 2017-ben – a gya-

rapodásnak megfelelően – 7 

db. leíró karton készült. 

 

 

e) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2017. 

évi feladatok teljesülése 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

A raktári rend további javítá-

sa, kutathatóság és hozzáfér-

hetőség folyamatos biztosí-

tása. 

 

Történeti tárgyi: 

A raktári rend további javítá-

sa, kutathatóság és hozzáfér-

hetőség folyamatos biztosí-

tása. 

 

Régészet: A raktári rend ki-

alakítása folyamatos. 

Néprajz: 

A Néprajzi gyűjtemény 

tárgyai számára gyűjteményi 

szekrények igénylése 

megtörtént, a gyűjteményi 

szekrények elkészültek. 

 

Képzőművészeti: 

A frissen beleltározott alko-

tások elhelyezése a raktárban 

megtörtént. 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

 

 

 

 

Balogh Zoltán, 

Lőrincné 

Somoskői Mónika 

 

 

Zandler Krisztián, 

Tóth Balázs 

 

Steib Janka 

 

 

 

 

 

K. Peák Ildikó 

2017. december 31. 

 

 

 

 

 

2017. december 31. 

 

 

 

 

2017. december 31. 

 

 

2017. november 30. 

 

 

 

 

 

2017. december 31. 

teljesült 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

f) Az intézmény revíziós tervének 2017. évi bemutatása és a végrehajtás érdekében terve-

zett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

Plakát-és röplaptár 

plakát anyagának reví-

ziója befejeződött. 

 

Numizmatikai gyűjte-

mény revíziójának 

Fodor Miklós, 

Fodor Andrea 

 

 

Balogh Zoltán, 

Lőrincné 

2017. decem-

ber 20. 

 

 

2017. decem-

ber 20. 

teljesült 

 

 

 

teljesült 
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megkezdése. 5900 

tárgyból 2015 db tárgy 

revíziója 

Utolsó revízió 2001-

ben. 

 

A Dornyay Béla 

Múzeum Néprajzi 

gyűjteményét érintő, 

2016-ról átnyúló 

revízió folytatása 

történt meg 2017 első 

felében: ennek 

keretében a 

gyűjteményben 

megtalálható, 

beleltározott tárgyak 

beazonosítása, 

műtárgyvédelmi 

szempontból való 

vizsgálata, valamint a 

gyűjteményben 

megtalálható, azonban 

a leltárkönyvben nem 

fellelhető műtárgyak 

(21 darab) 

beazonosítása, revízió 

lezárta után 

nyilvántartásba vétele 

történt meg. Új 

gyűjtemény, korábbi 

revízió nem volt. 

 

Somoskői Mó-

nika 

 

 

 

 

 

Steib Janka 

 

 

 

 

 

 

 

2017. május 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

teljesült 

 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. 

tény 

Tárgyévben gyarapodási naplóba 

vett kulturális javak száma (tétel 

és db) 

109/1899 47/1620 1819 

Tárgyévben szakleltárkönyvbe 

vett kulturális javak száma (tétel 

és db) 

1056/3671 1000/3000 3090 

Tárgyévben szekrénykataszteri 

nyilvántartásba vett kulturális ja-

vak száma (tétel)  

- - - 

Tárgyévben revízió alá vont kultu-

rális javak száma (tétel és db) 

1238 db 3000 db 3064 db 

A tárgyév végén feldolgozott 

(szakleltárkönyvben, szekrényka-

Összesen: 

212231 db 

 

215 231 db 

 

215 321 



 42 

taszteri nyilvántartásban szereplő) 

- teljes állomány száma (tétel) 

- ebből régészet (tétel)  

a teljes műtárgyállomány és a fen-

tiek értelmében feldolgozott mű-

tárgyállomány aránya (%) 

feldolgozott 

 

Régészet: 

17 096  

Arány: 

96% 

 

 

18 096 (ré-

gészet) 

db 

 

Régészet: 

18.096 

db 

 

96% 

 

3. Hozzáférés 

 

Az intézmény 2017. évi digitalizálási tevékenységének szöveges bemutatása, illeszkedése az 

intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához  

 

2017 során folytatódott a MúzeumDigitárba történő múzeumi műtárgyanyag feltöltésének 

munkája. Az év során 593 db, a történeti dokumentációs gyűjtemény fényképtárából kerültek 

fel fotók, jellemzően helytörténeti tematikájúak. A MúzeumDigitáron a DBM gyűjteményei-

ből jelenleg 4073 db műtárgy látható. 

A történeti dokumentációs gyűjtemény Dornyay Béla anyagának jelentős számú 

digitalizációjára került sor az év során. 

Az év során 150 db, 16 mm-es filmtekercset digitalizáltunk. A filmek többek között bányabiz-

tonsági és egyéb ipari munkavédelmi oktató filmek az 1960-1970-es évekből. A digitalizáció 

az új bányászattörténeti kiállításhoz való előkészítő munka része is egyben. 

Az első világháborús kiállításunkhoz 50 db első világháborús tematikájú fénykép és tábori 

levelezőlap képanyagának képminőséget érintő javítással történő elektronikus rögzítése tör-

tént meg. Sok fénykép vált alkalmassá a kiállításra, pontosabban a nagyításra a digitalizációs 

munka során. 

Az év során nagy hangsúlyt fektettünk Balázs János roma alkotó verseinek, illetve dokumen-

tációs hagyatékának a digitalizálására. 

 

 

 
2016. tény 2017. terv 2017. 

tény 

A tárgyévben digitalizált kulturális 

javak száma összesen (tétel/db) és 

aránya a teljes műtárgyállomány-

hoz képest (%) 

6982 db 

arány: 

3,32% 

4000, 

arány:1.9% 

7402 db 

arány: 

3,63% 

 

 

 

Összes digitalizált kulturális javak 

száma (db) és aránya a teljes mű-

tárgyállományhoz képest (%) 

29 630 

14, 1% 

33 630 

15% 

35 543 

16,53% 

Adatbázisban kereshető kulturális 

javak száma (db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

16782 

8% 

20 000 

9,5% 

593  

Az adatbázis használóinak száma, 

a használatok száma (fő | alkalom) 

2770  3140 

Honlapon hozzáférhető tárgyak 

száma összesen (db) és aránya 

a teljes műtárgyállományhoz ké-

13344 

6,4% 

16 844 

7,8% 

13937 

6.65% 
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pest (%) 

Nemzetközi adatbázisban kereshe-

tő tárgyak száma (db) és aránya a  

teljes műtárgyállományhoz képest 

(%) 

- - - 

 

IV. Tudományos kutatás 

 

a) A 2017. évi tudományos munka fő irányának szöveges bemutatása, ennek illeszkedése 

az intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, eredmények) 

 

A Múzeum tudományos munkatársainak, konkrétan a történész muzeológusoknak az elsődle-

ges tudományos feladata a megújuló Bányászattörténeti Kiállítóhely felszíni bányászattörté-

neti állandó kiállításának megvalósítása volt. Az év során beadtuk a Kubinyi Ágoston Prog-

ram keretében megvalósítandó kiállítás forgatókönyvének az előző évihez képest átdolgozott 

változatát. A pályázat második etapja sikeres volt, így mód nyílott az állandó kiállítás meg-

rendezésére. Az év hátralévő részében a további adat-és műtárgygyűjtés a kiállítás 2018-as 

megvalósításának jegyében állt. Alaposabb feldolgozásra vár a megyei szénbányászatnak az 

államosítás, 1946 utáni története, hiszen a korábbi kiállítás az államosításig tárgyalta a megyei 

bányászattörténetet. 

2018-ban a salgótarjáni acélgyár jogelődje alapításának 150. évfordulójára rendezendő kiállí-

táshoz folytattuk az adatgyűjtést, illetve a műtárgyfeltárást.  

Az év során kapcsolódott a Múzeum az I. világháborús centenáriumhoz két kiállítással. A 

saját gyűjteményi anyagra alapozódó „A világháború emléke. Nógrádi katonák a Nagy Hábo-

rúban” című időszaki kiállítás megvalósításához előzetes adatgyűjtésre, illetve alapos mű-

tárgyfeltárásra volt szükség.  

2017-es múzeumi évkönyvünket a 2016-ban 70 éves dr. Praznovszky Mihály irodalomtörté-

nész, korábbi megyei múzeumigazgató tiszteletére jelentettük meg. 

A történész muzeológusok a fenti elsődleges feladatokon túl ismeretterjesztő előadásokhoz 

szükséges adatgyűjtést végeztek. 

Régészet: Hazai konferenciákon előadások és poszter formájában mutattuk be az aktuális 

régészeti munkák eredményeit: szécsénkei középső paleolit telep feltárása, felső paleolit va-

dásztáborok topográfiai kutatása a szomszédos Heves megyei kollégákkal közösen.  

Sikeres NKA pályázat kapcsán és terepbejárásoknak köszönhetően Nógrád megye paleolit 

időszakának kutatása is tovább folyt, gyarapodott ennek köszönhetően intézményünk gyűjte-

ménye, az eredményekről cikkek és előadások születtek. Ezzel párhuzamosan a beruházások-

hoz kapcsolódó feladatellátás sem szünetelt: megfigyeléseket, illetve próbafeltárást végez-

tünk. Múzeumbarát fémkeresősökkel közösen bronzkori ruhadísz és középkori éremkincslele-

tek, egyéb fém tárgyak kerültek dokumentálásra. 

Képzőművészet: Továbbra is több alapvető kutatási tevékenységen alapul a gyűjteményi mu-

zeológusok munkája. A Mihályfi gyűjtemény feldolgozása mellett fontos célnak tekintjük a 

Múzeum Balázs János anyagának feldolgozását, megismertetését.  Harmadik fontos témaköre 

továbbra is az ötvenes évek, illetve a kádári korszak kultúrpolitikája, képzőművészeti élete. 

Ezenkívül ifj. Szabó István és Sz. Nagy Mária szobrászművészek életművének feldolgozása 

állt a művészettörténeti kutatás középpontjában. Doktori disszertáció témája szintén a 

Mihályfi gyűjteményhez köthető. 

Néprajz: A Nógrádi Iparmedence települései viseletének változásai az iparosodás hatására. A 

Nógrádi Szénmedence bányász lakosságának életmódja. 
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b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések be-

mutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett ku-

tatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni 

tudományos célok, feladatok bemutatása) 

 

Shah Gabriella: Kutatónapot nem vett ki. 

Doktori disszertációját írja Az ikon deszakralizációja - Uitz Béla és az orosz avantgárd cím-

mel. 

Előadások, kiállításmegnyitások: 

Mikszáth Kálmán születésének 170. évfordulóján rendezett koszorúzási ünnepségen emlékbe-

széd mondása. 

Ifj. Szabó István és Sz. Nagy Mária temetését követő megemlékezésen emlékbeszéd mondása. 

Lipták György kiállításának szakmai megnyitása –Múzeum, 2017. március 4. 

Esélyegyenlőség napján rendezett rajzpályázat szakmai megnyitója –Múzeum 2017. május 5.  

Konferenciaelőadás a Tatabányai Múzeum Szabadtéri Bányászati Múzeum és Ipari Skanzen-

jében az „Öreg XV-ös akna” megnyitásának 75. évfordulója alkalmából rendezett tudományos 

emlékülésen a salgótarjáni Bányászati Kiállítóhelyről – 2017. június 2. 

Ifj. Szabó István emlékkiállításának szakmai megnyitása – Bátonyterenye, 2017. június 9. 

Szakmai megnyitó a múzeumpedagógiai tanévnyitón –Múzeum, 2017. szeptember 27. 

A werkfotózás – előadás a Madách Imre Gimnázium számára –Múzeum, 2017. szeptember 

28.  

Gaál István filmrendező művészete – Múzeum, 2017. szeptember 28. 

Előadás Bóna Kovács Károly művészetéről – Múzeum, 2017. október 5. és október 13. 

Tájábrázolás a művészet történetében – Múzeum, 2017. november 11. 

Publikációk: 

Búcsú Ifj. Szabó István és Sz. Nagy Mária szobrászművészektől. In: Palócföld, 2017/1. és  

Nógrád Megyei Hírlap 2017. január  

Dr. Praznovszky Mihály köszöntése In: Dornyay Béla Múzeum évkönyve, 2017. 

Zsűrizések: 

Tavaszi Tárlat alkotásainak  előzsűrizése 

Alkotói pályázat zsűrielnöke a Nógrád megyei Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett 

versenyen – 2017. május 25. 

Madách Imre Gimnázium által meghirdetett fotópályázat zsűrizése 

Nógrád Megyei Rajzverseny zsűrizése 

Pom Pom, Gombóc Artúr és társaik - Sajdik Ferenc művészete c. kiállításhoz meghirdetett 

rajzverseny zsűrizése 

Szerkesztések: 

Balázs János - Kifestő füzet – a Múzeum kiadványa (szerkesztés és előszó) 

Játssz velem a múzeumban! – Foglalkoztató füzet óvodásoknak – a Múzeum kiadványa (szer-

kesztés és társszerző) 

Filmkészítésben való közreműködés: 

Shah Timor: A csillag-igazgató vén remete – Balázs János művészete c. dokumentumfilm 

rendező munkatársaként való közreműködés 

 

Dr. Fodor Miklós Zoltán: Kutatónapot nem vett ki. 

A Bányászati Kiállítóhely „Szénbányászat Nógrádban 1768 – 1992” felszíni bányászattörté-

neti állandó kiállításához adatgyűjtés, forgatókönyv megírása. 

„A Világháború emléke” c. időszaki kiállításhoz adatgyűjtés, adatfeldolgozás. 
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A Múzeum 2017. évi évkönyvébe a 70 éves Praznovszky Mihály tiszteletére: A Magyaror-

szági Kárpát Egyesület Salgótarjáni Osztálya (1923-1944) c. tanulmányhoz adatgyűjtés, adat-

feldolgozás, a tanulmány megírása. 

Salgótarján 1950-1990 közötti átépítéséről több helyszínen megtartott előadás megtartásához 

képi anyag gyűjtése, adatfeldolgozás. 

Dal Salgótarjánról c. városi induló dalszövegének zsűrizésében való részvétel 

A 2017 júniusában a Bányászati Kiállítóhelyen a Magyar Hidrológiai Társaság által felújított 

Vitális Sándor emléktábla avatásán Vitális Sándor hidrológus életéről tartott előadáshoz adat-

gyűjtés. 

November 28-i múzeumbaráti körben, a Salgótarjáni Öblösüveggyár jogelődjének (Lukács 

Béla Huta) alapítását megelőző korszak település- és ipartörténeti helyzetéről előadás megtar-

tása, adatgyűjtés. 

 

Balogh Zoltán: Kutató napot nem vett ki. 

Szakvélemény a Glass-Flower Üvegipari és Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában lévő Salgó-

tarjáni Öblösüveggyári mintakollekció védetté nyilvánítandó anyagáról. 

A DBM 2017. évi évkönyvébe a 70 éves Praznovszky Mihály tiszteletére: Mikszáth boldog 

napjai 

Kutatás, adatgyűjtés 

Szénbányászat Nógrádban 1768 – 1992 c. állandó kiállítás megrendezéséhez  

Nógrádiak a Nagy Háborúban c. kiállítás megrendezéséhez 

Az évkönyvcikkhez téma: Mikszáth Kálmán nógrádi évei 

 

K. Peák Ildikó: 

Előadások, kiállításmegnyitások: 

34. Tavaszi Tárlat szakmai megnyitója 

Múzeumi óra-előadás a Madách Imre Gimnáziumban, „Munkásvárosból kultúrcentrum” 

címmel.  

Dr. Agócs József fotókiállításának szakmai megnyitása 

Publikáció: 

„…már-már kacagsz/A vígjátékon, amidőn belátod/Mi rettentő csíny az egész!” Lóránt János 

Demeter: Madách” c. tanulmány megírása. – Dornyay Béla Múzeum évkönyve 2017. 

Zsűrizések: 

34. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat válogatózsűriben való részvétel 

 

Tóth Balázs: 

A Múzeum drónos épületkutatásaiban való közreműködés, helyszínek összegyűjtése, rezümé 

írása, konzultáció a múzeumi fotós kollégával 

Dornyay Béla Múzeum 2017-es Évkönyvébe való cikkírás, rajzolás, előkészítés 

Dornyay Béla Múzeum 2017-es Évkönyvéhez kapcsolódó szerkesztésben való részvétel, szö-

vegszerkesztés, rezümék fordítása. 

Fiatal Középkoros Régészek VII. Konferenciájához (2015, Salgótarján) kapcsolódó konferen-

ciakötet szerkesztésében való részvétel. 

Szanda és Szanda-Péterhegy kapcsán interdiszciplináris, régészeti-geológiai bejárás előkészí-

tése. 

 

Zandler Krisztián: 

A Múzeum régészeti kutatásai 2016-ban. VI. Északkelet-magyarországi Regionális Régészeti 

Konferencia. 2017. március 8. Miskolc, Herman Ottó Múzeum. (Zandler Krisztián – Markó 

András – Baráth Anita Kármen – Péntek Attila – Király Attila) 
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Gravettien, Epigravettien lelőhelyek topográfiai helyzete Nógrád, Heves megye és a Jászság 

területén. MTA BTK Régészeti Intézet - Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektí-

vák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Budapest, 2017. november 6-7. 

(Gutay Mónika –Péntek Attila – Zandler Krisztián –Gulyás András –Kerékgyártó Gyula) 

 

Demjén 5. lelőhely korai felső paleolitikum. 8. Kőkor Kerekasztal. Magyar Nemzeti Múzeum. 

2017. december 8.  (Béres Sándor – Zandler Krisztián) 

 

Néhány megjegyzés az Aurignacian technokomlex és a levéleszközök kapcsolatáról. 8. Kőkor 

Kerekasztal. Magyar Nemzeti Múzeum. 2017. december 8. (Péntek Attila –Zandler Krisztián) 

 

Szécsénke - 2017, ásatás a kései középső paleolitikus lelőhelyen. 8. Kőkor Kerekasztal. Ma-

gyar Nemzeti Múzeum. 2017. december 8. (Zandler Krisztián - Péntek Attila - Markó András 

– Novothny Ágnes – Barta Gabriella – Végh Tamás) 

Pattintott kőeszköz-raktárlelet a Baden-komplexum Hódmezővásárhely–Gorzsa-V. számú 

Homokbánya lelőhelyéről. Lithic hoard at the site of Baden complex in Hódmezővásárhely-

Gorzsa, Sandpit Nr. 5. Archeometriai Műhely (2017) XIV./1. (Horváth Tünde-Zandler Krisz-

tián) 

 

Nyíltszíni paleolitikus lelőhelyek Bér térségében. (Cserhát-hegység, Nógrád megye) Előzetes 

eredmények. Open-air Palaeolithic sites in the environment of Bér. (Cserhát mountains, 

County Nógrád) Preliminary results. Neograd (2017) A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve 

XL. 336-371. 

 

Steib Janka:  

A 2016 szeptemberében elkezdett, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ szervezésében megvalósuló „Kiállításrendezés A-Z-ig: az ötlettől a 

megvalósításig a közoktatás szolgálatában” 120 órás szakmai továbbképzés záródolgozatának 

leadása történt meg 2017. január végén, amelynek bírálatait, valamint a továbbképzés 

elvégzésének tanúsítványát 2017 első félévében kapta kézhez. A feladat egy kiállítási terv 

megírása volt, amely „Kivetkőzéstől beöltözésig” címmel, a Salgótarján környéki 

népviseletek változása a vidéken végbemenő iparosodás hatására témában történt meg. 

Emellett továbbra is folytatódott a Salgótarján környéki bányász életmód, identitás és 

hagyományőrzés elemeinek kutatása. 

Előadások 

„Népi rítusok Szent Ivánkor” előadás a Múzeumok Éjszakáján 

 „Lucától Aprószentekig” címmel előadás 4 alkalommal a Múzeumban 

Publikáció:  

-  A népi öltözet elemei Mikszáth Kálmán „jó palócainál”  - Dornyay Béla Múzeum év-

könyve, 2017. 

 

c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda nagy-

sága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv telje-

sülése 

 

  Megnevezés Eladási ár 12. havi zárókész-

let /db 

Csökkentett záró 

értéke 

2013-as évkönyv 1250 61 76250 
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Megnevezés Eladási ár 12. havi zárókész-

let /db 

Csökkentett záró 

értéke 

2006-os évkönyv 500 31 15500 

2005-ösévköny 500 84 42000 

2010 –es évkönyv 500 71 35500 

2011 es évkönyv 500 71 35500 

Salgótarjánról diákoknak 1600 28 44800 

1996/97-es évkönyv 250 88 22000 

1998-as évkönyv 250 134 33500 

2000-es évkönyv 250 19 4750 

2001-es évkönyv 500 79 39500 

2008-as évkönyv 500 6 3000 

2009-es évkönyv 500 10 5000 

1999-es évkönyv 250 29 7250 

Virágszirmok madárszárnyak 2990 158 472420 

Üvegváros  6000 563 3378000 

2012-es évkönyv 500 25 12500 

Rákóczi állama Európában 500 35 17500 

Uradalmak kora 500 3 1500 

2014/15-ös évkönyv 2500 308 770000 

Palóc pásztor öröksége 2500 13 32500 

Egy művészházaspár a xx. századi 

Magyarországon 

2500 2 5000 

Csohány Galéria kiállítási kat. 250 22 5500 

Nógrád megye népművészete 6850 11 75350 

Mihályfi katalógus 6500 256 1664000 

Salgóvára képeslap 120 8 960 

Logózott bányász pohár 400 6 2400 

Évmilliók üzenete Nógrádban 250 1 250 

Balázs János Versek, látomások 3500 661 2313500 

Képeslap  100 71 7100 

Húsvéti képeslap 100 37 3700 

Forrongó xx. század 100 147 14700 

Értékek és konfliktusok 600 47 28200 

Tűzben született szépség 500 2 1000 

Humoros képeslap 100 2 200 

Hazaszeretet, magyarságtudat a 

népéletben 

1000 114 114000 

Múzeumi toll 190 23 4370 

Czinke Ferenc katalógus 200 97 19400 

Eszmék, eszmények, magatartások 250 33 8250 

Nógrádi Digitális Múzeum DVD 750 100 75000 
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Megnevezés Eladási ár 12. havi zárókész-

let /db 

Csökkentett záró 

értéke 

Nógrád megye várai 5100 13 66300 

Zenthe Ferenc és Salgótarján 1600 342 547200 

Bányászfokos 1000 34 34000 

Vár a város felett - Salgó várának 

évszázadai 

1600 698 1116800 

2016-os évkönyv 2500 228 570000 

Salgótarjáni almanach II. 1000 2 2000 

Barangolás Nógrád megye régésze-

ti múltjában DVD 

2500 7 17500 

Karácsonyi képeslap 100 179 17900 

Id. Szabó István szobrászművész 250 228 57000 

Magyar polgárosodás kérdései 250 1 250 

Bóna Kovács Károly 1500 1 1500 

Balázs János színező 300 863 258900 

összesen:  6052/db 12081200 Ft 

Megnevezés ingyenes kiadványink    

Sétáló füzet 0 649  

Utazó múzeum 0 550  

Életrevaló 0 160  

Játssz velem a múzeumban 500 2000 1250000 

összesen:  3359/db  

 

A kiadványok raktározása az elmúlt évekhez képest javult, jobban áttekinthető, megközelíthe-

tő, biztonságos helységben tudtuk elhelyezni a kiadványokat. 

 

Az intézmény remittenda kezelése 

2016-ban a remittenda állomány 5500 db és 12655970,- Ft a december 31-i zárás alapján. 

2017-ben a remittenda állomány 6052 db + 3359 db (ingyenes kiadványok) = 9411 db a dec-

ember 31-i zárás alapján. 

A 2017. évben az intézmény több kiadványt is megjelentetett 

- 2016. évi évkönyv c. kiadvány 350 db jelent meg. A köteles példányok, tiszteletpéldá-

nyok átadása és értékesítés után az év végi zárás alapján 228 db 570.000 Ft értékben. 

- Nógrád megye várai c. kiadvány 100 db példányban jelent meg. A köteles példányok, 

tiszteletpéldányok átadása és értékesítés után az év végi zárás alapján 13 db 66.300 Ft 

értékben. 

- Készletbe került 54 db Salgótarján diákoknak c. kiadvány, a tiszteletpéldányok és ér-

tékesítés után az év végi zárás alapján 28 db 44.800 Ft értékben. 

- Készletbe került 13 db Barangolás Nógrád megye régészeti múltjában c. DVD. Tiszte-

letpéldány és értékesítés után az év végi zárás alapján 7 db 17.500 Ft értékben. 

- Balázs János: Kifestő füzet c. kiadvány 1000 példányban jelent meg. A köteles példá-

nyok, tiszteletpéldányok átadása és értékesítés után az év végi zárás alapján 863 db 

258.900 Ft értékben. 

- Játssz velem a múzeumban c. kiadvány 2500 példányban jelent meg. 

A fent említett kiadványaink értékben és db számban is növelik a készletünket. 
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A 2017-es évben még több ingyenes kiadványt is megjelentetett az intézmény 

- Utazó múzeum c. programajánló kiadványunk 1250 db példányban jelent meg. Az év 

végi zárás alapján 550 db példány maradt. 

A régi, több tízéves kiadványainkat továbbra is jelképes összegért áruljuk. Kiadványa-

inkból tiszteletpéldányokat adunk a helyi iskoláknak, intézményeknek. Különböző ren-

dezvényekre és versenyekre is adunk a kiadványainkból, ezzel segítve munkájukat. Ez 

által betekintést nyerhetnek a múzeum életébe. 

 

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesítés státu-

sza 

A füleki vár ásatásában való 

közreműködés 

Tóth Balázs 

Zandler Krisztián 

június 18-19 megvalósult 

 

 

 
2016. tény 2017. terv 2017. 

tény 

Kutatási témák száma 15 11 17 

Hazai és nemzetközi kutatási 

programokban történő részvételek 

és a résztvevők száma 

3/2 3/2 1/1 

A Múzeum által megrendezett tu-

dományos konferenciák száma 

3 1 1 

Konferencián tartott előadások 

száma 

18 10 2 

A Múzeum dolgozói által jegy-

zett, magyar és idegen nyelvű (kü-

lön feltüntetve a  nemzetiségi 

nyelveket) 

tudományos kiadványok száma 

(múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt) 

5 1  1 

A Múzeum dolgozói által jegy-

zett, magyar és idegen nyelvű (kü-

lön feltüntetve a  nemzetiségi 

nyelveket) 

publikációk száma (múzeumi ki-

adványban és külső kiadványban 

egyaránt) 

14  10 

Kiállítási forgatókönyvek száma 1 1 1 

 

V. Műtárgyvédelem 

 

Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2017. évi feladatok, valamint a tárgyévi raktárfej-

lesztési feladatok teljesülése (utóbbi esetében forrásmegjelöléssel) 
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Feladat 

Gyűjteményi raktárak és 

kiállítások műtárgykörnye-

zetének monitorozása, az 

adatok dokumentálása. 

 

Numizmatikai gyűjtemény 

papíralapú műtárgyainak 

áthelyezése savmentes 

mikrokörnyezetbe. 

 

16 mm-es filmtekercsek új 

tároló dobozokba való át-

helyezése 

Felelős 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

 

 

 

Gulyás Gábor res-

taurátor 

 

 

 

Fodor Andrea, 

Shah Timor 

 

Határidő 

2017. december 31. 

 

 

 

 

2017. június 30. 

 

 

 

 

2017. június 30. 

A teljesítés stá-

tusza 

teljesült 

 

 

 

teljesült 

 

 

 

 

teljesült 

 

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2017. évi feladatok 

 

Feladat 

 

Állandó kiállításon 

bemutatott műtárgyak 

tisztítása  

 

Numizmatikai gyűjte-

mény papíralapú mű-

tárgyainak tisztítása, 

konzerválása, restaurá-

lása. 

 

Kiállításokon bemuta-

tásra kerülő papíralapú 

műtárgyak tisztítása, 

konzerválása, restaurá-

lása. 

Felelős 

 

Gulyás Gábor 

 

 

 

Gulyás Gábor 

 

 

 

 

 

Gulyás Gábor 

Határidő A teljesítés 

státusza 

2017.03.31 

 

 

 

2017.06.30. 

 

 

 

 

 

2017.12.31. 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Restaurálásra, tisztításra, 

konzerválásra szoruló összes 

műtárgy becsült száma 

1196 810  448 

Tárgyévben állományvé-

delmi kezelésbe (restaurálás, 

konzerválás, tisztítás) vont 

összes műtárgy száma 

1196 810 448 db 
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VI. Pályázati tevékenység  

 

 

Hazai pályázatok megnevezése (új 

és folyamatban lévő) 

Pályázott összeg Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

NKA Képzőművészeti Kollégiuma, 

34. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat 

megrendezése és katalógusa 

1 059 000 800 000 K. Peák Ildikó 

NKA Népművészeti Kollégiuma 

„kivetkőzéstől beöltözésig” c. idő-

szaki néprajzi kiállítás megrende-

zésére 

1 925 780 800 000 Steib Janka 

NKA Neograd 2017. A DBM Év-

könyve XL. kötet. Tanulmányok a 

70 éves Praznovszky Mihály tiszte-

letére 

685 000 345 000 Balogh Zoltán 

NKA A világháború emléke 1914-

1918 Időszaki kiállítás megrende-

zése 

 

 800 000 Fodor Miklós 

NKA Szécsénke 400 000 300 000 Zandler Krisztián 

NKA bányamúzeumi könyvszek-

rény restaurálás 

1 000 000 800 000 Gulyás Gábor 

NKA Múzeumok Éjszakája 400 000 120 000 Csatlós Noémi 

SZNM Múzeumok Őszi Fesztiválja 200 000 63 500 Csatlós Noémi 

EMMI Kubinyi Ágoston Program 

Bányászattörténeti Kiállítóhely 

felszíni állandó történeti kiállításá-

nak felújítása 2. ütem 

33 000 000 15 000 000 Shah Gabriella 

EMMI Járásszékhelyi múzeumok 

szakmai támogatása. Közvetlen 

műtárgykörnyezet feltételeinek 

javítása 

6 000 000 6 000 000 Gulyás Gábor 

ROM-RKT-17 Roma kulturális 

tartalmak elérhetővé tételének tá-

mogatása – Balázs János életmű-

vének népszerűsítése 

500 000 500 000 Shah Gabriella 

 

 

Széchenyi 2020 programhoz kap-

csolódó pályázatok megnevezése 

(EFOP, TOP, stb.) (új és folya-

matban lévő) 

Pályázott ösz-

szeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

 

Dornyay Béla Múzeum EFOP - 

múzeumpedagógiai célú infra-

strukturális fejlesztése 

59 936742 59 936742 Shah Gabriella 
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Egyéb, nem hazai forrásokra épü-

lő pályázatok megnevezése 

(új és folyamatban lévő) 

Pályázott ösz-

szeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

    

    

 

 

VII. Kommunikációs tevékenység 

 

Az intézmény 2017. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 

 A tárgyév kiemelt feladatának teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény küldetésé-

hez. 

2017-ben elkészült az intézmény Kommunikációs terve. Ügyelünk arra, hogy minél több he-

lyen megjelenjen a múzeum kínálata. A honlapunkat és facebook oldalunkat folyamatosan 

frissítjük. Nagy figyelmet fordítunk a köznevelési intézmények elérése; a salgótarjáni telepü-

lésrészeken élőkkel, az ott kialakult közösségek vezetőivel, a lokálpatrióta aktív lakosokkal, a 

civil szervezetekkel való személyes párbeszéd kialakítására, véleményük kikérésére, informá-

lására, tekintettel arra, hogy nem mindenki számára elérhetőek az infokommunikációs eszkö-

zök. 

 

Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések teljesülése 

  Arculatépítés  

A Bányászati Kiállítóhely felújítása kapcsán egy új, mai kornak megfelelő arculat kialakításán 

is dolgozunk. Az új kiállítás megrendezésekor új arculatot kap, új logóval, modern, stílusos 

megjelenéssel. 

 A honlap fejlesztése  

Honlapunkat folyamatosan fejlesztjük. A gyűjteményi adatbázissal és virtuális kiállítással 

egészítettük ki.  

  A külső kapcsolati háló fejlesztése  

 

A Múzeum 2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett a közönségkapcsolatra. Kiállításainkról, ren-

dezvényeinkről, egyéb eseményeinkről folyamatosan hírt adtunk a nagyközönségnek az írott 

sajtóban (országos, megyei és városi újságokban), honlapunkon, közösségi portálunkon, 

youtube csatornánkon át, illetve a helyi televízióban. A Megafon Rádió folyamatosan tájékoz-

tatja programjainkról a rádióhallgatókat. 

A facebookon folyamatosan jelen vagyunk, a honlapot folyamatosan frissítjük. Az idei évben 

figyeltünk arra, hogy a honlap és a facebook össze legyen kötve, vagyis a facebookon a hon-

lapon közzétett információt osszuk meg.  

A Múzeum honlapján a honlap látogatások száma: 37715. 

Intézményünket és annak szolgáltatásait, programjait igyekszünk több rendezvényen (pl. me-

gyenap) és internetes fórumon is népszerűsíteni pl. artkalauz.hu, kulturpontok.hu, museum.hu, 

3100.hu. 2017-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a szallas.hu internetes oldallal. 

Minden kiállításunkról, tudományos és ismeretterjesztő rendezvényünkről kollégánk video-

felvételt készített, melyet a honlapunkon, a saját youtube-csatornánkon és a városi televízió-

ban folyamatosan látni lehetett. A fogadótérben elhelyezett képernyőn (amely a múzeumon 

kívül is jól látható) folyamatosan mennek a múzeum programajánlói, gyűjteményeket bemuta-

tó slideshow-k, egyéb közérdekű információk. A kiemelt kiállításainkhoz óriásmolinókat ké-

szíttettünk, melyeket a múzeum homlokzatán helyeztünk el. Múzeumi adatrögzítőnk, 2017-

ben készített minden kiállításhoz slide show-t, ezenfelül felvételeket a kiállítás megnyitókról.  

Dokumentumfilm készítések: 
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Az Utazó múzeum projekthez a Múzeumról és Bányászati Kiállítóhelyről egy 10 perces film 

készült. Az alábbi linken elérhető: 

https://www.youtube.com/watch?v=LN5JrWRwMCg&t=10s 

Elkészült A csillag-igazgató vén remete - Balázs János művészete című 48 perces dokumen-

tumfilm. Az év során egy hiánypótló filmet készítünk az Árpád-kori műemlékek Nógrád me-

gyében címmel. Egyidejűleg album is készül majd ebből.  Az alábbi helyszíneken forgattunk: 

Várak: Salgó, Somos, Hollókő, Szanda, Nógrád, Buják, Nógrád 

Templomok: Mátraverebély, Bátonyterenye (Maconka), Zagyvaróna, Herencsény, Egyházas-

dengeleg, Horpács, Szécsény, Tereske, Csesztve, Nógrádsáp. Az utómunka folyamatban van. 

 

 

 2016. tény 2017. terv 2017. tény 

TV megjelenés (fizetett hirde-

tések nélkül) 

57 40 30 

Rádió megjelenés (fizetett hir-

detések nélkül) 

15  8 

Írott sajtó megjelenés (fizetett 

hirdetések nélkül) 

46  77 

E-sajtó  468  184 

Fizetett hirdetések száma (mé-

diumtól függetlenül, becsült 

érték) 

434   

 

 

VIII. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztései forrásmegjelöléssel, a 

fenntarthatósági hatások bemutatásával 

 

 

A Múzeum főépülete: Képtár mennyezeti világításának kiépítése. 

Bejárati részen a világító lámpatestek energiatakarékos izzókra cserélése. - Valamennyi költ-

ségvetési forrásból.  

 

 

Bányászati Kiállítóhely:  

A Kubinyi Ágoston Program 2016. évi sikeres pályázatának köszönhetően a Bányászati Kiál-

lítóhely teljes belső építészeti felújításon ment keresztül. A pályázat I. üteme során a régi ve-

zetékrendszer és szerelvények (lámpatestek, dugaljak, kapcsolók, elosztószekrények) lebon-

tásra kerültek és az új vezetéket kerültek kiépítésre. A biztonsági vezetékrendszert, azaz a 

füstérzékelőt és a mozgásérzékelőt szintén kiépítette a kivitelező, és felszerelte az új kismeg-

szakító szekrényeket is. A pályázatból megtörtént a szerelvényezés is: a dugaljak, kapcsolók, 

menekülést jelző lámpatestek, ledes mennyezeti lámpák és sínes mennyezeti lámpák bekötése, 

felszerelése. A régi 120 literes villanybojler helyére egy újat szereltettünk fel. Két érintésvé-

delmi relét építettünk be. A gázkazánt rádióvezérlésű termosztáttal szereltük fel. Az érintés-

védelmi mérésről jegyzőkönyv készült. A régi típusú bányai csillárok felújítása is megtörtént. 

Energiahatékonyság miatt az egész épületben csak ledes fénycsöveket, lámpatesteket haszná-

lunk. Az épület tűzvédelmi főkapcsolóval lett ellátva. 

A nyílászárók is teljesen megújultak a pályázatnak köszönhetően: a régi ablakokat kibontot-

tuk, új műanyag nyílászárókat építtettünk be, melyek biztonsági fóliával és automata szellő-

zőkkel rendelkeznek. A sérült falrészek újravakolása, festése megtörtént. A két  bejárati  ajtót 
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 modernebbre cseréltük. A bejárathoz egy rámpát építettünk, hogy a mozgáskorlátozottak is 

könnyen bejuthassanak az épületbe.  

Az épületben a régi járófelület és a parketta bontását és aljzatkiegyenlítését követően bézs 

színű gres járólappal burkolta a kivitelező. A falak újravakolása, teljes körű javítása, festése 

megtörtént. A vizesblokkok is felújításra kerültek: két látogatói és egy személyzeti fürdő tel-

jesen megújult, új burkolatot, új szanitereket kapott. A személyzeti fürdőnél a kádat zuhany-

fülkére cseréltettük. A beltéri ajtókat, ajtótokokat, a falvédő lambériát, a radiátorokat és a csö-

veket lefestettük. A fogadótér, a múzeumpedagógiai foglalkoztatótér az irodák és a vendég-

szoba is teljeskörű felújításon esett át. Az épület felújítása során (burkolás, szigetelés, ablak-

csere) elsődleges szempontunk a műtárgyvédelmi előírások betartása volt.  

Az egykori SKB Rt. tulajdonában lévő gyászhintó tárolására kocsiszín kivitelezése is Kubinyi 

Ágoston Program keretében valósult meg a Bányászati Kiállítóhely külszíni gépparkjában. 

 

IX. Intézményi (saját) bevételek megoszlása 

 

 2016. tény (eFt) 2017. terv (eFt) 2017. tény (eFt) 

Jegybevétel 5019 5500 5407 

Közművelődési progra-

mok bevétele 

- - - 

Múzeumpedagógiai prog-

ramok bevétele 

332 350 210 

Kiadványok értékesítése, 

múzeumi bolt bevétele 

450 450 613 

Intézményi terek haszno-

sítása 

125 130 423 

Régészetből származó 

bevétel 

885 10 000 11 508 

Szponzoráció 10 15 92 

Egyéb (fénymásolás, 

szkennelés, tárgyi eszköz 

értékesítés, pályázatok) 

4793 4800 3924 

Összesen: 11 613 21 245 22 177 

 

A saját bevételek egyes tételeinél a tervezés és a 2017. évi tényadatok jelentősen eltérnek. 

Ennek oka az, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások esetében – ahogy már fentebb írtuk is 

– inkább az ingyenesen kínált programokra jöttek a gyerekek. A jegybevételnél majdnem elér-

tük a tervezettet, de sajnos mégis alatta maradt. Kiadványaink értékesítésében azonban jelen-

tős javulás történt, ugyanúgy, ahogy az intézményi terek hasznosítása is magasan van a terve-

zett felett. Ez köszönhető annak, hogy a sokévi munka eredményeként szívesen veszik bérbe 

termeinket a különböző szervezetek. A régészeti bevételeink is jobban alakultak a vártnál. A 

szponzoráció tekintetében is jobban teljesített a Múzeum. Összességében elmondható, hogy a 

2016. évhez képest erősebb évet zártunk, bár a tervezett számok alatt maradtunk. 

 

Salgótarján, 2018. február 22. 

 

 

Shah Gabriella s. k. 

igazgató 


