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A Tokaji Múzeum kutatási stratégiai terve 

2020 – 2025. 

 

A Tokaji Múzeum legfőbb feladatának tartja Tokaj – Hegyalja ezen belül is kiemelt módon Tokaj Város 
értékeinek őrzését, bemutatását, népszerűsítését. Feladata a terület történetét, népének 
életmódváltozását, anyagi és szellemi kultúráját, műveltségét dokumentálja, felkutassa, feldolgozza és 
bemutassa. Intézményünk területi múzeum. Földrajzi értelemben elsősorban Tokaj – Hegyalja részéről 
gyűjti a műtárgyakat, dokumentumokat. Rendelkezik régészeti, néprajzi, történeti, szintén 
helytörténeti jelentőséggel bíró (bár már lezárt) képzőművészeti gyűjteménnyel. 

A Tokaji Múzeum küldetése: a tokaji öntudat formálása, a lokálpatriotizmus erősítése mellett a 
múzeumi közművelődés biztosítása minél szélesebb társadalmi körben. 

A Tokaji Múzeum gyűjteményeivel, kiállításaival, programjaival a helyi identitástudatot erősíti, a 
hegyaljai öntudatot fejleszti.  A helyben kialakult, létrejött kulturális értékeket, és a Hegyaljából 
elszármazott alkotók produktumait (alkotásait, gyűjteményeit, tárgyait) összegyűjtve azokat az 
utókorra hagyományozza, az itt élőknek, az innen elszármazottaknak és a hozzánk érkező 
vendégeknek összegyűjti, megmenti, megóvja, feldolgozza és megmutatja.  

 

I. Rövid távú terve  
 

       Gyűjteménygyarapítás  

• Folytatjuk az állandó kiállításhoz kapcsolódó gyűjteménygyarapítást, a település életéhez 
kapcsolódó dokumentumok, fotók, tárgyak gyűjtését.  

• Folytatjuk az egyéb intézményekkel (Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár, 
városunk oktatási intézményei) való együttműködést. 

• Kiemelkedő tárgy-együttes: a Béres Béla - hagyaték.  
 

 



Gyűjtemény gondozás- nyilvántartás-revízió 

• A Tokaji Múzeum valamennyi gyűjteményében a revízió felgyorsítása: 5 éves ciklus végére a 
műtárgyak 90-%-át tervezzük revízió alá vonni. A revízióval egyidőben folyik a gyűjtemény digitális 
fotó készítése és tárgytisztítása is. A revízió után a tárgyak helyrajzi számmal ellátott helyre 
kerülnek.  
 

Pályázatokkal kapcsolatos szakmai munkák 

• Szervezett múzeumi foglalkozás-sorozatokkal, tematikus foglalkozások és hozzájuk kapcsolódó 
múzeumpedagógiai segédanyagokkal igyekszünk felhívni a figyelmet gyűjteményünkre, 
kiállításunkra. 

• Már lezárt, de a fenntartási idő alatt is az EFOP 3 „Tudd meg, amit én tudok!”projektünk, lehetővé 
teszi a térség  települései számára utazó kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, 
múzeumandragógiai programsorozatok, családi múzeumi délutánok, múzeumi élményprogramok 
és tábor szervezését a múzeum szakmai közreműködésével. 
 

Konferenciák, szakmai napok, tanácskozások  

• Igyekszünk 2-3 éves ciklusokban tudományos konferenciákat szervezni éves váltásokban. 
Törekvésünk, hogy a konferenciákhoz tudományos igényű köteteket is megjelentessünk, ezzel 
is segítve a további kutatásokat 

• A Tokaji Múzeum Bethlen G. utcai épületében évi szinten 4-5 alkalommal mindenki számára 
nyitott előadásokat, beszélgető esteket szervezünk”Szalonestek” elnevezéssel. 

 

II. Hosszú távú tervek 
 

Célunk:  

• Folytatjuk a Tokaj és gyűjtőkörzetére vonatkozó dokumentumok (archív fotók, sajtótermékek) 
felkutatását más közgyűjteményekben, a Topotéka program közreműködésével (internetes fotó 
archívum fejlesztése). 

• Múzeumpedagógiai foglalkozásaink kínálatának bővítése.  
• Az felsőoktatási intézmények hallgatóival szorosabb együttműködés kialakítása, gyakorlati 

helyszín, önkéntes munkával jobban bevonni őket a múzeum mindennapi tevékenységébe.  
• Tovább folytatni műtárgyaink megismertetését a múzeum iránt érdeklődőkkel 
• Műtárgyvédelem terén jelentős előrelépéseket szeretnénk tenni, megfelelő raktári 

körülményeket teremtve.  
• Tervezzük állandó kiállításaink felújítását, újragondolását. 
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Kelt. Tokaj, 2020. november 19. 


