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DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

2021. 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, de a szórakozás, kultúra ágazatban is végez kisegítő tevékenységet gyermek, ifjúsági 
és felnőtt érdeklődők számára foglalkozások, előadások tartása, vetélkedők szervezése tekintetében. 

 A 2021-es év első felében - a felújítások, kiállítások átrendezése után - újból megnyitásra 
kerül a Bereczki Imre emlékház Mesterségek Háza kiállítóhely. 

     Közgyűjteményi feladatok: 

     Az intézmény 2021. évre szóló közgyűjteményi feladata a gyűjteményegységek leltározása, 
állagmegóvása, a település értékeinek megőrzése, gyűjtése - és bemutatása. 

     A néprajzi szakmai anyag leltározása a gyarapodás mértékének megfelelően folyamatosan zajlik. 
A lezárt levéltári, történettudományi gyűjtemény esetében is folyamatos a feldolgozás, befejezése 
előzetes becslés alapján néhány éven belül megtörténik.  

     Városunkra vonatkozó néprajzi jellegű források tematikus gyűjtésére igyekszünk még nagyobb 
hangsúlyt fektetni.  

 

LELTÁROZÁS 

Néprajzi tárgyak leltározása, számítógépes feldolgozása 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

Történettudomány (dokumentumok) 

 Felelős: Szalay Ágnes (mb. szerz. szerint) - Szöllösi Bálint (szerz. 2021.02.28-ig) 

 Határidő: 2021. december 31.  
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Adattári anyag leltározása 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

Fényképek leltározása, üvegnegatívok, diák digitalizálása 

 Felelős: Hajdu Ildikó - Csatári István 

 Határidő: folyamatos 

Könyvtári állomány leltározása 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

ÁLLAGMEGÓVÁSI FELADATOK: 

A műtárgyak állagmegóvásának folytatása, az anyagi lehetőségek szerint, kiállítások rendezéséhez 
kapcsolódóan. 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁS: 

Adományok fogadása, és gyűjtés útján, valamint vásárlás anyagi lehetőségek szerint. 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos  

Folyamatos adatgyűjtés. 

 Felelős: 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. 
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Régészet: a tetőtérben, karton dobozokba csomagolva. 

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 

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

 Felelős: Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

 

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

 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 raktár levéltári 
részében, szekrényben elzárva. 

 Felelős: Szalay Ágnes - Hajdu Ildikó 

 Határidő: folyamatos 

 

KIÁLLÍTÁSOK, RENDEZVÉNYEK: 

2021. február 10. Bereczki Imre születésének évfordulója 

2021. május 19. A felújított Bereczki Imre Emlékház megnyitása 

2021. június 24. Szép tárgyak dicsérete - válogatás a gyűjtemény 20 éve alatt gyűjtött anyagából 

2021. augusztus 8.  A Dévaványai Hírlap, mint helytörténeti forrás - helytörténeti kutatók 
találkozója 

2021. szeptember 2.  Eszmélet - fotókiállítás Ványai Kovács Sándor emlékére. 

2021. november.17. „Eltört már a mázas csésze… - Túri kerámiák c. kiállítás 
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EGYÉB RENDEZVÉNYEK: 

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre rendezvények szervezésének segítése. 

 Felelős: Balogh Aranka (munkaviszony: 2021.03.31-ig), Berczi Boglárka (szerz.: 2020.12. 
31-ig, tervek szerint meghosszabbításra kerül) 

Határidő: folyamatos 

TÁBOR: 

Barátság Tábor - az élesdi gyerekek vendégül látása (június /egyeztetés alatt) 

 Felelős: Hajdu Ildikó - Berczi Boglárka 

A Dévaványai Múzeumbarátok Köre gyermektáborának segítése (július) 

 Felelős: Tóbiás Gáborné - Hajdu Ildikó, Berczi Boglárka 

KÖZMŰVELŐDÉS: 

     A múzeum háttérintézménye a Dévaványai Múzeumbarátok Körének, a Múzeumpártoló 
Közhasznú Közalapítványnak, kézműves műhelyt működtet igény szerint. Segíti civil szervezet, az 
alapítvány ügyeinek intézését.  

Felelős: Hajdu Ildikó - Balogh Aranka (2021.03.31-ig), Berczi Boglárka 

Határidő: folyamatos 

Csoportok fogadása, múzeumi órák tartása – az aktuális kiállításokhoz kapcsolódóan. 

    Felelős: Hajdu Ildikó - Berczi Boglárka 

    Határidő: folyamatos 

    A múzeum a székhelye 2001-től a Dévaványai Hírlap szerkesztőségének. 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, 2020. november 20. 

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

                                                                  szakmai koordinátor 


