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JÓSA ANDRÁS MÚZEUM  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

„TANTÁRGYRAKTÁR” A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM OKTATÁSI-KÉPZÉSI SZEREPÉNEK 

INFRASTRUKTURÁLIS ERŐSÍTÉSE  

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 82 175 805 Ft-os támogatásával 

sikeresen befejeződött a Jósa András Múzeum iskolabarát fejlesztésének és oktatási-képzési 

szerepének infrastrukturális hátterét tovább bővítő, TIOP-1.2.2-11/1-2012-0052 azonosítószámú, 

TANTÁRGYRAKTÁR című projekt. A 2013 augusztusában induló TANTÁRGYRAKTÁR projekttel 

olyan tanulmányi raktárakat, oktatótereket és virtuális pontokat alakítottunk ki, és rendeztünk be, 

amelyek bemutató raktárként a múzeum gyűjteményének segítségével, az új NAT műveltségi 

területekhez kapcsolódó tantárgyak ismeretanyagát illusztrálják és bővítik. Egyúttal lehetővé teszik a 

kreatív iparágakhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozások sikeres megvalósítását 

nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közoktatási résztvevők, valamint az egész életen át 

tartó tanulás jegyében felnőttek számára.  

A Jósa András Múzeum 2008-ban kapta meg a múzeumépülettel összeépített lakóház lakásrészeit, amelyet 

oktatási-nevelési funkciónak megfelelően alakítottunk át oktatóterekké és tanulmányi raktárakká 

energiahatékony, környezetbarát és innovatív megoldásokat felhasználva, megteremtve a közönségfogadás 

és akadálymentes közlekedés, térhasznált feltételeit. A Piktotárban, a Helyi értéktárban, és az 

Ereklyetárban, a múzeum képzőművészeti, történeti, iparművészeti és irodalomtörténeti gyűjteményét 74,59 

m
2
-en bemutató, összesen 70 fő befogadóképességű tanulmányi raktárakat hoztunk létre. A nem-formális és 

informális tanulás támogatásához olyan gyűjteményi anyagot tettünk közzé, amelyre eddigi kiállításainkban 

nem volt lehetőségünk: a képzőművészeti, az iparművészeti, az irodalomtörténeti és a helytörténeti 

gyűjtemények darabjai segítik az oktatási hasznosulás, a fizikai közelség és tanulmányozhatóság 

lehetőségeinek megteremtését. A műtárgyakat korszerű állományvédelmi eszközrendszert alkalmazva 

helyeztük el, modern, QR-kód leolvasó rendszert tartalmazó információs környezetet alakítottunk ki a 

művelődéstörténeti és műtárgyvédelmi háttér-adatok közvetítéséhez. 30 fő iskolás egyidejű 

foglalkoztatására alkalmas Kreatív tanműhelyt és 6 fős Kreatív terminált hoztunk létre, 15 fő óvodás és 

kisiskolás nevelését biztosító Kreatív kuckót, valamint 5 fő kreatív iparági fejlesztését támogató Kreatív 

stúdiót, összesen, 50,21 m
2
-nyi alapterületen. A különböző korcsoportok elhelyezéséhez szükséges 

bútorzattal láttuk el a termeket, amelyek alkalmasak a különböző módszertanok, oktatási formák 

megvalósításához. Biztonságos, jogtiszta és fenntartható szoftvereket szereztünk be, gyerekek által is 

könnyen megtanulható, korszerű felhasználói felületekkel. Az oktatótereket a diákok alkotókészségét, 

kreativitását fejlesztő eszközökkel, oktatási célú bemutatást szolgáló kisléptékű tárolókkal, dekorációs 

elemekkel, interaktív táblákkal, speciális számítógépes terminálokkal, valamint a diákok múzeumi 

foglalkozásainak kényelmét, biztonságát biztosító berendezésekkel, és a fogyatékos diákok 

múzeumhasználatát segítő speciális kiseszközökkel szereltük fel. A kialakított 6 db virtuális ponton játékos 

tanulást biztosítva segítjük a helyi, egyedi, digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést. A 

múzeumpedagógiai célcsoportok igényeihez illeszkedően infokommunikációs akadálymentesítéssel 

alakítottuk ki az egyedi látogatóirányítási és tájékoztatási rendszerünket. 


