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DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

2017. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE 

 

Szakmai feladatok: 

     Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata 
múzeumi tevékenység ellátása – a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a 
gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása, feldolgozása, nyilvántartásba vétele, 
rendezése, gondozása, raktári megőrzése, megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és 
időszakos kiállítások szervezése. 

     Szakfeladatként ellátja a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény a múzeumi 
tevékenységet, a szórakozás, kultúra ágazatban is végez kisegítő tevékenységet gyermek, ifjúsági és 
felnőtt érdeklődők számára foglalkozások, előadások tartása, vetélkedők szervezése tekintetében. 

     Az intézmény 2013-ban átadta a „Pásztorművészet a sárréti Dévaványán” c. kiállítást, 
oktatótermet, a pályázat keretében, együttműködési szerződések alapján folyamatosan fogadjuk az 
osztályokat, ill. valamennyi érdeklődő, helyi ill. Dévaványára látogató csoportokat. 

Közgyűjteményi feladatok: 

     Az intézmény 2017. évre szóló közgyűjteményi feladata a gyűjteményegységek leltározása, 
állagmegóvása, a település értékeinek megőrzése, gyűjtése - és bemutatása. 

     2014. év végén történt szakfelügyeleti ellenőrzés után lezárt gyűjtőkörök esetében a még fenn 
maradt leltározások szakemberek bevonásával befejeződtek, illetve zajlanak. A levéltári, 
történettudományi gyűjtemény esetében 2017-ben várható a feldolgozás befejezése. 

LELTÁROZÁS 

Néprajzi tárgyak leltározása, számítógépes feldolgozása 

 Felelős: Örsi Zsolt - Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

Történettudomány (dokumentumok) 

 Felelős: Szalay Ágnes 

 Határidő: 2017. december 31.  

Adattári anyag leltározása 

 Felelős: Örsi Zsolt 

 Határidő: folyamatos 



 2 

Fényképek leltározása, üvegnegatívok, diák digitalizálása 

 Felelős: Örsi Zsolt - Csatári István 

 Határidő: folyamatos 

Könyvtári állomány leltározása 

 Felelős: Sándor Tünde – Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

ÁLLAGMEGÓVÁSI FELADATOK: 

A műtárgyak állagmegóvásának folytatása, az anyagi lehetőségek szerint. 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁS: 

Adományok fogadása, begyűjtése, vásárlása, anyagi lehetőségek szerint. 

 Felelős: Örsi Zsolt – Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos  

Folyamatos adatgyűjtés. 

 Felelős: Örsi Zsolt – Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

RAKTÁROZÁS: 

     A múzeum műtárgyai a Széchenyi utcai raktárban, a kiállítótermekben, illetve a Dr. Bereczki 
Imre Emlékházban megnyílt „Mesterségek Háza” kiállításaiban találhatók. A raktárban a leltározott 
és leltározatlan gyűjteményegységeket lehetőségeinkhez mérten külön, műtárgyvédelmi 
szempontból a számukra leginkább megfelelő körülmények között tároljuk. 

Régészet: a tetőtérben, csomagolva 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

Néprajz: A tárgyak a tetőtérben, polcokon elhelyezve. Textilanyag a restaurátor műhelyben, 
szekrényekben. 

 Felelős: Örsi Zsolt – Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 



 3 

Levéltári anyag, térképtár, adattár, történeti dokumentumanyag, fotóanyag: A földszinti 
raktárhelységben, dobozolva, szekrényben. 

 Felelős: Szalay Ágnes – Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

Könyvek, folyóiratok: a tudományos munkában felhasználható könyvtári állomány az iroda 
helységében szabad polcon. A különlegesen védett, régi könyvek, folyóiratok a raktárban elzárva. 

 Felelős: Szalay Ágnes - Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

KIÁLLÍTÁSOK: 

2017. február 14. - Bereczki Imre születésének évfordulója – Időszaki kiállítás Kádár Ferenc 
hangszergyűjteményéből 

2017. szeptember 13. - „Mi hír a ványai harcosokról?” - Időszaki kiállítás 

2017. október 18. - A református Dévaványa - Állandó kiállítás 

RENDEZVÉNYEK: 

2017. január 18. – Bereczki Imre Emlékév megnyitója /születésének 105., halálának 20. 
évfordulója/ - előadás - Váradi Andrásné 

2017. február 14. - Bereczki Imre születésének évfordulója 

2017. május 26. - Múzeumok éjszakája – „Múzeumkerti Est” 

2017. június 21. - Bereczki Imre Emlékév előadás - Ando György megyei múzeum igazgató 

2017. július 10-14. - Múzeumi gyermektábor 

2017. szeptember 13.  - Bereczki Imre Emlékév - előadás - Szalay Ágnes történész 

2017. december 12. - Bereczki Imre Emlékév lezárása - előadás - Cs. Schwalm Edit muzeológus 

 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK: 

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre rendezvényeinek szervezése. 

 Felelős: Hajdu Ildikó – Sándor Tünde 

Határidő: folyamatos 
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TÁBOR: 

Múzeumi gyermektáborok (július) 

 Felelős: Hajdu Ildikó – Sándor Tünde 

KÖZMŰVELŐDÉS: 

     A múzeum háttér intézménye a Dévaványai Múzeumbarátok Körének, a Múzeumpártoló 
Közhasznú Közalapítványnak, kézműves műhelyt működtet igény szerint. Segíti az alapítvány által 
meghirdetett pályázatok lebonyolítását, egyéb ügyeinek intézését.  

Felelős: Hajdu Ildikó - Sándor Tünde 

Határidő: folyamatos 

Csoportok fogadása, múzeumi órák tartása – kiemelten a Pásztorművészet c. kiállításhoz 
kapcsolódóan. 

 Felelős: Hajdu Ildikó  

 Határidő: folyamatos 

    A múzeum a székhelye 2001-től a Dévaványai Hírlap szerkesztőségének. Folyamatosan 
fogadjuk az információkat, híreket, cikkeket. Az újságot tartalmilag készre szerkesztjük, a technikai 
szerkesztés is a múzeumban történik 2005 februárjától. A készre szerkesztett újság nyomdai 
munkálatait Kovács Zsolt vállalkozó végzi.  

 Felelős: Csatári István kiadványszerkesztő – Hajdu Ildikó felelősszerkesztő 

 Határidő: folyamatos 

     Információkat, adatokat szolgáltatunk – amennyiben igényt tartanak rá - a médiák, az 
önkormányzat, turisztikai egyesületek, civilszervezetek, vállalkozások stb. részére. 

 

Dévaványa, 2016. november 22. 

 

 

                                                                         ………………………………. 
                                                                   Hajdu Ildikó 

                                                                  szakmai koordinátor 


