
 

 

Ikt.sz.: 

Ügyintéző: Lukácsné Nagy Márta 

e-mail: igazgatohelyettes@josamuzeum.hu 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

A Jósa András Múzeum számára az Interreg V-A Romania-Hungary „A Cross-Border Open Model of a 

Digital Museum Database” elnevezésű, ROHU-297 azonosítószámú pályázatára vonatkozóan virtuális 

kiállítás elkészítése tevékenység ellátása tárgyában kíván Öntől árajánlatot kérni. 

 

A virtuális kiállítás az alábbi tételeket foglalja magában:  

 

A virtuális kiállítás a nyíregyházi Jósa András Múzeum legkorábbi gyűjteményére, Jósa András 

hagyatékára fókuszál. Az elvégzendő feladat egy olyan kiállításanyag megjelenítése, amely szabadon 

hozzáférhető és kereshető megadott szempontok szerint. A kiállítás anyagának forrásaiként a múzeum 

meglévő szöveges, képi és filmes anyagai szolgálnak. A források importálása meglévő adatbázisokból 

Excel importokon keresztül, illetve manuális módon egyaránt történik. A kiállítás anyaga elsősorban 

magyar nyelvű kisebb részben magyar és angol nyelvű. 

 

A virtuális kiállítás felépítése:  

 

I. Jósa András írásai: 

 a.) bibliográfia: 1 dokumentum, 230 tétel 

II. Jósa András emlékezete: 

 a.) Képzőművészet: 22 dokumentum, 22 darab fotó 

 b.) Írások Jósáról: 12 dokumentum 

 c.) Kiállítások Jósáról: 4 kiállítás anyaga: 4 dokumentum, 40 darab fotó 

III. Jósa András az orvos: 1 dokumentum, 21 darab fotó 

IV. Múzeum: 

 a.) gyűjtemény: 5 dokumentum 

  1.) tárgyfotók: 100 darab 

  2.) leírókartonok: 900 darab fotó 

  3.) gyarapodás: 1 dokumentum 

 b.) régészet: ásatások: 1 dokumentum, 1 darab fotó 



 

 

 c.) fénymásoló: 1 dokumentum, 9 darab fotó 

V. Levelezés: 10 dokumentum 

VI. Jósa András, mint magánember: 

 a.) életrajz: 1 dokumentum, 1 film 

 b.) fotók: 37 darab fotó, 1 dokumentum 

 c.) családfa: 12 dokumentum, 10 darab fotó, 1 film 

 d.) hobbik: 1 dokumentum 

VII. Barátok, kortársak: 36 dokumentum, 35 darab fotó/kép 

VIII. Hagyaték: 1 dokumentum, 47 darab fotó 

IX. Ahol élt…: 2 dokumentum, 32 darab fotó (Nagykálló, Nyíregyháza) 

X. Könyvtár:  

 a.) magánkönyvtár: 1 dokumentum (200 tétel), 2 tétel 

 b.) múzeumi könyvtár: 1 dokumentum (430 tétel), 2 tétel 

 

Ajánlattételi határidő: 

2020. július 20. (hétfő), 16 óra 

 

Ajánlat benyújtásának helye: 

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. 

Jósa András Múzeum 

 

Tájékoztatom, hogy árajánlatát cégszerűen aláírva – a fenti határidőig – az 

igazgatohelyettes@josamuzeum.hu email címre is megküldheti. 

 

Sikeres együttműködésünkben bízva,  

 

Nyíregyháza, 2020. július 16. 

 

Tisztelettel: 

   

 Lukácsné Nagy Márta 

  igazgatóhelyettes 
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