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Jósa András Múzeum  

SÓSTÓI MÚZEUMFALU 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY    
„FÖLDI UTAM ELHAGYOM, TÁRGYAIMAT ITT HAGYOM” – A SÓ STÓI MÚZEUMFALU TANULÁST 
SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE 
 
A Jósa András Múzeum a „Múzeumi és levéltári intézm ényrendszer tanulást segít ő infrastrukturális 
fejlesztései” cím ű felhívásra benyújtott pályázatával 56,3 millió for int vissza nem térítend ő európai 
uniós támogatást nyert. A fejlesztés célja az oktat ást és ismeretterjesztést el ősegítő gyűjteményi 
raktár kialakítása a Sóstói Múzeumfaluban.  
 

A projekt azonosítója: EFOP-4.1.9-16-2017-00027 

A projekt címe: „Földi utam elhagyom, tárgyaimat itt hagyom” 
A projekt összköltsége: 56 300 000 Ft 

A projekt megvalósítása: 2018.01.02 – 2019. 03.31. 

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt közvetlen célja a gyűjteményi-raktár kialakítása 
úgy, hogy a földszinten látványraktár, az emeleti épületrészben 24 férőhelyes foglalkoztató alakuljon ki. 

Az 56,3 millió forint európai uniós támogatás segítségével a földszinten kialakításra kerül az akadálymentes 
bejárat, felújításra kerülnek a vizesblokkok, az emeleti rész megközelítéséhez akadálymentes lift kerül 
beépítésre, foglalkoztató lesz kialakítva, az elektromos rendszer felújítása és a tűzvédelmi rendszer 
kiépítése is megtörténik. A gyűjteményi tárgyak megfelelő elhelyezéséhez egyedi gyártású berendezési 
eszközök készülnek. Megvalósul a fotótár és a gyűjteményi modulok fejlesztése, oktatói felület kialakítása, 
online publikációs felület, Sóstói Múzeum interaktív mobil applikáció fejlesztése, interaktív virtuális 
látványraktár alkalmazás fejlesztése, tematikus oktató kisfilmek forgatása oktatási segédanyagként. Emellett 
a látványraktárba bekerülő műtárgyak tisztítása, szükség esetén restaurálása is megtörténik a pályázat 
jóvoltából, ami óriási jelentőséggel bír a Múzeumfalu gyűjteményi munkájára nézve. 

A fejlesztés által megvalósul a múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához kapcsolódó, csoportok 
befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas, megfelelően kiépített és közművesített 
oktató tér kialakítása. 

 
További információ kérhet ő: 
Baloghné Szűcs Zsuzsanna, projektmenedzser 

Elérhetőség (+36 30 676 8514, szzsuzsa.muzeumfalu@gmail.com) 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
„FÖLDI UTAM ELHAGYOM, TÁRGYAIMAT ITT HAGYOM” – A SÓSTÓI MÚZEUMFALU TANULÁST 
SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE 

 
A Jósa András Múzeum a „Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései” című felhívásra benyújtott pályázata keretében 56,3 millió forint vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás segítségével valósította meg az oktatást és ismeretterjesztést elősegítő 

gyűjteményi raktár kialakítását a Sóstói Múzeumfaluban.  

 
A projekt azonosítója: EFOP-4.1.9-16-2017-00027 
A projekt címe: „Földi utam elhagyom, tárgyaimat itt hagyom” 
A projekt összköltsége: 56 300 000 Ft 
A projekt megvalósítása: 2018.01.02 – 2019. 12.31. 
 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósított projekt célja tanulmányi raktár kialakítása volt, a 
földszinten látványraktár, az emeleti épületrészben 24 férőhelyes foglalkoztató létesült.  

Az 56,3 millió forint európai uniós támogatás segítségével az Újlétai Magtár épületének földszintjén 
akadálymentes bejáratot alakítottak ki, felújították a vizesblokkokat, az emeleti rész akadálymentes 
megközelítése érdekében liftet építettek be, az emeleten foglalkoztató létesült, megtörtént az elektromos 
rendszer felújítása és a tűzvédelmi rendszer kiépítése. A látványtárba kerülő műtárgyak megfelelő 
elhelyezéséhez egyedi gyártású berendezés készült. Megvalósult a fotótár és a gyűjteményi modulok 
fejlesztése, oktatói felület kialakítása, online publikációs felület, Sóstói Múzeum interaktív mobil applikáció 
fejlesztése, interaktív virtuális látványraktár alkalmazás fejlesztése, tematikus oktató kisfilmek forgatása 
oktatási segédanyagként. A pályázat keretében elvégezték a látványraktárba kerülő műtárgyak tisztítását, 
konzerválását, restaurálását, amely a műtárgyvédelem szempontjából óriási jelentőséggel bír.  

A fejlesztés eredményeként rendelkezésünkre áll a múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához 
szükséges, csoportok befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas, megfelelően 
kiépített és közművesített oktató tér. 

 
További információ kérhető: 

Dr. Szabó Sarolta, projektmenedzser 
Elérhetőség (+36 20 285 4818 , szabo.sostoimuzeumfalu@gmail.com) 
 



     

                                                                       

 

                                        

                                                                             


