




Hogyan keletkezik a múzeumi adat?
• Alaptábor – gyűjteményi adatok létrehozása
• Csúcstámadás – társadalmilag releváns feladatok kijelölése/kutatás
• Megoldás – kiállítás/rendezvények
• Ki válogatja ki a felszerelést? Ki viszi/cipeli a felszerelést?/Ki vehet 

részt a döntésekben?
• Hegymászók – serpák

• Van egy tudományos hagyomány, helyi szakmuzeológus konszenzus 
arról mi a használható adat

• Digitalizálással eltűnik a muzeológiai leírás műfaja, leírókarton
•  néma adatok a múzeumban – gyermek világra jön, van neve és 

személyi száma, de beszélni sokára fog
• Megszólalnak az adatok – kutatás
• Társadalmasítás – kiállítások / rendezvények
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• DigiTár
• Interreg E-documenta 

Pannonica
• Répcelak
• Szent Márton Plébániatemplom, 

Domonkos kolostor



Kulturális örökség digitalizálása 
(Manda, DigiTár)

• Eredeti (analóg) forrásanyag 
digitalizálása

• Kulturális örökség egyedi 
darabjainak másolása (pl. 3D 
szkenner - nyomtató)

• Mozgatható kulturális 
örökség digitalizálása

• Nem mozgatható kulturális örökség digitalizálása (pl. 
épületek – AC alapú PhotoPlan 3D-es felmérése)

• Nagy mennyiségű forrásanyag digitalizálása
• Digitalizálás minősége  



• Kulturális örökségünk 
hozzáférhetősége, 
nyilvánossá tétele

• Nyilvános használat és annak 
jogi hátterének 
megteremtése = szerzői jog 
kérdésköre

• Különböző tudományos 
diszciplinák 
együttműködése, feladatok 
felosztása 

 











A kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a 
kutatási alkalmak száma 2017-ben: 86 fő/173 

alkalom

• Régészeti témában – 34 kutató
• Történettudomány és helytörténet – 24 kutató
• Néprajz témában – 18 kutató
• Természettudomány – 6 kutató
• Képzőművészet – 4 kutató







Látogatottság
év összes látogató
2012.   19.591    
2017.   53.754    

Múzeumpedagógia
év foglalkozás résztvevő
2012.374   7.356    
2017. 747   17.618    

Sajtómegjelenések
2012.   164    
2017.   855    

Közművelődési rendezvények
év rendezvény
2012. 18  
2017. 39  
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