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Bevezetés 

 

Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy és ezen időszakában még nagyon nehéz 

megtervezni egy év szakmai tevékenységét, hiszen év közben (sőt néha néhány nap alatt) 

adódnak olyan lehetőségek, amelyek az intézmény tevékenységét befolyásolják. Tehát 

szakmai tervünk arra vonatkozik, amit már előre láthatunk, de reméljük az év programja - az 

előző évekhez hasonlóan – sokkal tartalmasabb és gazdagabb lesz.  

 

Általános elvek, célok  

 

A szerencsi Zempléni Múzeum és a szerencsi Cukormúzeum legfontosabb célkitűzései: 

 Őrizze és gyarapítsa a múzeum gyűjteményeit, gondoskodjon a megfelelő műtárgyi 

környezetről mind a kiállításokban, mind raktárakban elhelyezett tárgyak 

vonatkozásában. 

  Segítse Szerencs és környékének helytörténeti kutató munkáját és kollekciók 

tudományos feldolgozását.  

 Magas színvonalú, és a látogatók érdeklődését minél teljesebb mértékben kiszolgáló 

állandó és időszakos kiállítások megrendezése által szemléltesse az intézmény által 

őrzött kulturális hagyaték gazdagságát.  

 Kapcsolódjon be Szerencs közművelődési életébe, jó kapcsolatot ápoljon a kulturális 

és oktatási intézményekkel, gazdagítsa a város kulturális és turisztika célú 

programkínálatát.  

 Takarékos és költséghatékony működéssel biztosítsa a Szerencs város múzeumi 

intézményeinek: a Zempléni Múzeumnak és a Szerencsi Cukormúzeumnak a 

biztonságos és fenntartható működését és fejlődését.   
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Kiemelt feladatok 

    

A 2017. évben  továbbra is a legfontosabb feladat a Cukormúzeum fejlesztése lesz. Az év 

elején nyíltak meg újabb uniós pályázati lehetőségek, ezáltal szeretnénk biztosítani a 

fejlesztés forrását. 

Fontos célkitűzés 2017-re is a közmunkaprogram folytatása. Ennek keretében tovább 

folytatódik a gyűjtemények digitális feldolgozása. 

2017-ben nagy hangsúlyt helyezünk a múzeumpedagógiai tevékenységre is, hogy mindazon 

fejlesztések, amelyek 2015-16-ban megvalósultak, a város oktatási és közművelődési életében 

hasznosulhassanak. 

Tárgyi feltételek biztosítása 

 A Zempléni Múzeum műszaki fejlesztése  

Mivel a Rákóczi-várban a toronyszoba műszaki fejlesztése 2015-16-ban megtörtént, most már 

a legfontosabb feladat a lift cseréjének megoldása lesz, ugyanis ezzel a teherszállítást és az 

akadálymenetesítést is jelentősen megkönnyebbíthetjük.  

A Szerencsi Cukormúzeum műszaki fejlesztése 

Amennyiben pályázatunk sikeres lesz, az épület teljes műszaki felújítása megvalósulhat. 

A múzeumok műszaki felszerelésének fejlesztése 

A korábbi fejlesztések következtében mindkét intézmény műszaki ellátottsága kiváló, a napi 

karbantartási feladatokat biztosítjuk.   

Személyi feltételek biztosítása 

A Zempléni Múzeum és a Cukormúzeumban jelenleg 8 állandó munkatárs dolgozik, 2017 

januárjától új történész és múzeumi informatikus került alkalmazásra. Tervezzük egy újabb 

szakember: egy néprajzos-muzeológus kolléga alkalmazását is.   
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Szakmai tevékenység  

Gyűjteményi munka  

 

Gyűjteménygyarapítás 

Gyűjteményfejlesztési koncepciónk alapján nemcsak adományozás, hanem egyedi darabok 

vagy hagyatékok vásárlása révén is gyarapítani kívánjuk kollekcióinkat. Figyelemmel 

kísérjük az internetes árveréseket és ajánlatokat is, hiszen a korábbi időszakban több nagyon 

értékes tárgyat sikerült e módon megszereznünk.  

A Cukormúzeum vonatkozásában a cukorminta-gyűjtemény kibővítését tervezzük azáltal, 

hogy a világ még működő cukorgyáraiból termékmintákat szerzünk be. 

Gyűjteményrendezés 

A szakképzett foglalkoztatottakat alkalmazó közmunkaprogram keretében tovább folytatjuk a 

Zempléni Múzeum gyűjteményeinek rendezését.  

Nyilvántartás 

Folytatjuk a képeslap-gyűjtemény és az ex libris gyűjtemény darabjainak egyedi 

nyilvántartásúvá tételét. 

Beleltározzuk a Cukormúzeum azon tárgyait és dokumentumait, amelyek nincsenek még 

leltári könyvbe iktatva.    

Adattári munka 

Folytatjuk a Zempléni Múzeum és a Cukormúzeum adattárának digitális feldolgozását. 

Könyvtári munka 

Az adományokon kívül vásárlás útján is gyarapítjuk a gyűjteményt – elsősorban a 

helytörténettel és képeslappal kapcsolatos példányok beszerzésére törekszünk. 

Műtárgyvédelem 

Folytatjuk a tárgyi gyűjtemény darabjainak tisztítását.  
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Tudományos tevékenység 

2017 szeptemberében tudományos konferenciát szervezünk Rákóczi Zsigmond 

tevékenységéről, amelyre a téma legismertebb kutatóit kérjük fel előadásra. A konferencia 

anyagát kötetben tervezzük megjelentetni.  

Fazekas Lászlóné elkészíti a múzeum új kiállításainak forgatókönyvét, valamint megjelenteti 

a kiállítási vezetőt. Megírja a Rákóczi Zsigmond életét bemutató kiadvány szövegét. 

Bodor Mária elkészíti a következő tanulmányokat:  

1. A magyarországi ruszisztika eredményei recenziók tükrében. 

    /4 korábban már megjelent recenzióm lát napvilágot a tematikus kötetben/ 

    Szerk.: Bebesi György 

    Megjelenés helye, várható ideje: 2017 tavasz 

 

2. Disszertáció: Orosz-nápolyi-szicíliai diplomáciai kapcsolatok I. Sándor (1801-1825) 

uralkodása idején publikált orosz külügyi dokumentumok tükrében. 

    Leadás: 2017 májusáig 

 

3. Rákóczi Zsigmond és a reformáció 

 

4. A Zempléni Múzeum képeslapgyűjteményére alapozható ikonográfiai kutatások 

lehetőségeiről 

 

5. Fejezetek a képeslapkiadás történetéből - A millenniumi képes levelezőlapok 

 

Részvétel a szakági továbbképzésben  

Fazekas Lászlóné és Bodor Mária részt vesz a Magyar Múzeumi Történész Társulat és a 

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett továbbképzéseken. 

Kutatószolgálat 

Tovább fejlesztjük a kutatószolgálat rendszerét a honlapunkon közvetlenül elérhető 

szolgáltatások alkalmazásával. 

Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység 

A tárlatvezetéseket és a múzeumpedagógiai foglalkozásainkat az idén is megtartjuk. Ebben az 

esztendőben kiemelten foglakozunk Szerencs régészeti emlékeivel, valamint a szerencsi 
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cukor- csokoládégyártás múltjával. Továbbra is tartunk Szerencs helytörténetével és a képes 

levelezőlap történetével kapcsolatos foglalkozásokat is. 

Kiállítások   

 Megrendezzük a Cukormúzeum új állandó kiállítását (sikeres pályázat esetén) 

Felelős: Fazekas Lászlóné 

Határidő: 2017. augusztus 

 2017 augusztusában ismét bemutatjuk „A szerencsi csoki” című időszakos 

kiállításunkat az Országos Csokoládéfesztivál keretében 

Felelős: Fazekas Lászlóné 

Határidő: 2017. aug. 

 Válogatás Kass János legszebb irodalmi illusztrációiból (munkacím) 

Felelős: Fazekas Lászlóné 

Határidő: 2017. augusztus. 

Látogatószám 

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

érdekében fejlesztjük múzeumpedagógiai kínálatunkat. Ismét részt veszünk a „Mozaik 

Múzeumtúra” nevű országos kampányban, és a Múzeumok Őszi Fesztiválja című 

programsorozatban is.  

Rendezvények  

2017. évben is több rendezvény lebonyolítását tervezzük. A régészeti kiállításhoz 

kapcsolódóan a megyében dolgozó régészek által megtartott tudományos előadás-sorozatot 

bonyolítunk le különböző korosztályok számára. Nyári programként  - ha az Erzsébet-

program támogatását ismét elnyerjük – több turnusban is múzeumi tábor szervezését 

tervezzük. 
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Kiemelt rendezvények: 

Szerencs Város Napja 

A Zempléni Múzeum minden évben kiemelt fontosságúnak tartja a megemlékezést a Bocskait 

fejedelemmé választó országgyűlésről, és Szerencs Város Napjának megünneplését.  

Múzeumok Éjszakája 

2016-ben már nyolcadik alkalommal csatlakozik a Zempléni Múzeum az országos 

rendezvénysorozathoz. A programkínálat szervezése még folyamatban van, a téma a 

hagyományőrzéssel lesz kapcsolatos.  Az NKA-tól pályázati úton igényelünk támogatást a 

rendezvény lebonyolítására. 

Megemlékezés dr. Petrikovits Lászlóra 

A múzeumalapító születésnapján minden esztendőben megemlékezünk dr. Petrikovits 

Lászlóról a Rákóczi utcai emlékplakettnél. 

Országos Csokoládéfesztivál 

A Zempléni Múzeum a kezdetektől részt vesz a csokoládéfesztiválok programjában, a 

szerencsi csokoládégyártás történetét bemutató kiállításunkat 2016-ban is bemutatjuk.  

Egyházi és nemzeti ünnepek 

Folytatjuk sorozatunkat, ez esztendőben is az alkalomnak megfelelő, a múzeum képeslap 

kollekciójából rendezett „minigaléria” fogadja a látogatókat a recepción, illetve a múzeum 

bejáratánál. 

 

Médiakapcsolatok 

A Zempléni Múzeum kiváló kapcsolatot ápol a helyi és az országos sajtóval, 

munkatársunknak állandó helytörténeti rovata van a Szerencsi Hírekben. Ezt a későbbiekben 

is fenn kívánjuk tartani. 

Szakmai és társadalmi kapcsolatok 
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A Múzeum munkatársai továbbra is részt vesznek a szakmai szervezetek, a Pulszky Társaság 

és a Magyar Múzeumi Történészek Társulata munkájában. 

Gazdálkodás, pályázatok 

 

Az intézmény a költségvetési előirányzatnak megfelelően, szigorú takarékosság mellett 

gazdálkodik.  

A korábbi gyakorlatunknak megfelelően ez évben is minden olyan pályázaton részt veszünk, 

ahol támogatást nyerhetünk a szakmai működéshez. Kiemelten kezeljük az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának pályázatait, de tervezzük további uniós források bevonását is.   

   

 

Szerencs, 2017. 01.09. 

 

 

Fazekas Lászlóné 

igazgató 


