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A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 

2020. évi munkaterve 
 

2020. az az év, amelyre évek óta várunk: Reguly Antal születésének 200. évfordulóját 

ünnepeljük augusztus 23-ig, és terveink szerint végére érünk a teljes épületegyüttes 

felújításának. Addig azonban még nagyon sok munka vár ránk. 

Munkatervünk a 2019. december 2-án ismert adatokra épül. 
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Építkezés, felújítás 
2020-ban– mint 2018-ban és 2019-ben is – a Múzeum fő feladata a TOP pályázat keretében 

tervezett fejlesztések előkészítése és a fejlesztések szakmai feladatainak kivitelezése. Emellett 

természetesen fontos cél a felújítással nem érintett helyiségek, funkciók folyamatos 

működtetése. Bár a felújítás időbeli és térbeli ütemezése még nem ismert, az nyilvánvaló, 

hogy az intézmény működésében jelentős változások lesznek, ami a felújítás alatt szűkebb 

mozgásteret, utána új kihívásokat és lehetőségeket jelent. 

A TOP pályázat közbeszerzése jelenleg zajlik. Ez alapján nyilvánvaló, hogy Reguly Antal 

születésének 201. évfordulójára, július 11-re nem tud elkészülni az új állandó kiállítás. Ennek 

ellenére a lehető leggyorsabb megvalósításra törekszünk, és más tevékenységgel pótóljuk a 

megemlékezés lehetőségét. 

A kivitelezés ütemezésekor törekedni fogunk arra, hogy a lehető legtöbb lehetőségünk 

maradjon a Múzeum működtetésére. Az Alkotóház biztosan folyamatosan üzemel, és bízunk 

abban, hogy az időszakos kiállítóterem korábban elkészülhet, mint a főépület, így ott akár már 

az emlékévben megkezdődhetnek az események.  

Reguly emlékév 
Reguly Antal születésének 200. jubileumát Reguly Emlékévvel ünnepeljük, melyben több 

magyarországi és külföldi intézmény, szervezet is részt vesz. A kiemelt időszak 2019. július 

11-től 2020. augusztus 23-ig tart, a nyitódátum természetesen maga a 200. születésnap volt, a 

záró a halál dátuma, tehát augusztusig még számos lehetőségünk van Reguly életének, 

munkásságának közismertté tételére. 
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2020-ban is tervezünk Reguly Fesztivált július 10-11-re; már megkezdtük a szervezést és a 

pénzügyi források felkutatását (NKA pályázatból egyelőre 500e Ft áll e célra rendelkezésre), 

A fesztivál központi eleme obi-ugor folklór- és kézműves csoport részvétele, akik 

hagyományos medveünnepet mutatnak be, kézműves tevékenységük pedig az Alkotóház 

működéséhez csatlakozik. Ugyancsak a kézműves vonalat érinti Reguly palócföldi gyűjtései 

nyomán a palóc hagyományok bemutatása a Fesztivál keretében.  

Az emlékév további programjai saját és mások által szervezett, illetve közös rendezvényeket 

jelent, amelyben számítunk a városi intézmények, szervezetek közreműködésére is, hiszen 

Reguly Antal a város nagy szülötteként – legalábbis – zirci közügy. Programsorozatunkban 

felhasználjuk a Finnugor Kulturális Főváros pályázatra készített programterv elemeit, 

amelynek megvalósítására alapvető partnerünk a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület. 

Fontos elem a Reguly Antalról szóló vándorkiállítás bemutatásának megszervezése, amely 

országszerte hírnevet szerezhet a kutatónak (és a múzeumnak). Tervezett bemutatásai 

helyszínei: a Reguly iskolák (Szombathely, Baktalórándháza); a Reguly nevét viselő 

közterületek (Reguly tér Tatabányán, Reguly utca Budapesten); a Művészetek Völgye; partner 

Múzeumok. 

Az augusztus 23-i emlékév-zárás is kiemelt program lesz. A programsorozat részletes 

kidolgozása a partnerszervezetek közreműködésén és a pénzügyi lehetőségeken is múlik, így 

folyamatosan alakul, fejlődik. 

Az emlékév lezárta után, talán a Rokon Népek Napján (október 17.) remélhetőleg sor kerülhet 

a TOP projekt részeként létrehozandó új állandó kiállítás megnyitására.  

A múzeum működtetése a felújítás előtt és alatt: az Alkotóház, a 

rendszeres programok és házon kívüli tevékenység 
Mint fent utaltam rá, bármilyen felújítása munkák alatt a Népi Kézműves Alkotóház 

folyamatosan működni fog, tudja fogadni a látogatókat, tanfolyamokat, családi napokat. 

Ebben az értelemben a Múzeum folyamatos működtetésének az Alkotóház lesz az alapja. 

Szabadtéri programok tervezése nehézkesebb, hiszen nem tudjuk, a TOP projekt milyen 

építési területtel, milyen ütemezéssel fog zajlani, de a beltéri alkotás lehetőségei folyamatosan 

rendelkezésre állnak. 

Rendszeres programjainkat, családi napjainkat igyekszünk megtartani.  

Szabadtéri rendezvényhelyszínünk kialakításaként is felfogható a városi piac fedett, de nyitott 

épületének kialakítása a Múzeum udvarának hátsó felén. Reményeink szerint nem piaci 

napokon ezt a lehetőséget is tudjuk majd a Múzeum céljaira használni. 

Előzetes programnaptárunkat – melyet a Békefi Antal Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió 

KB-val egyeztettünk – a mellékletben találják. 

2019-ben a TTM Bakonyi Természettudományi Múzeumával közösen elindítottuk a Zirci 

Zöld előadássorozatot. A kéthetente pénteken tartott, környezetvédelmi témájú sorozatot 

2020-ban is folytatjuk, havi egy rendezvénnyel. 
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Tudományos kutatás 
2020-ban a kutatás fókusza is Reguly munkásságára irányul. 2018. szeptember 1-től 4 évre a 

Múzeum Ruttkay-Miklián Eszter vezetésével elnyert egy 48 milliós kutatási támogatást 

Reguly Antal hagyatékának feldolgozására. Az MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek 

Gyűjteménye és a Néprajzi Múzeum közreműködésével zajló projekt célja egy többnyelvű 

honlapon közzétenni Reguly kéziratos hagyatékát. A honlap a tervezett új állandó kiállítás 

részét képezi. Kivitelezésében részt vesz dr. Gulyás Zoltán térképész, aki a projekt terhére a 

Múzeum munkatársa erre az időszakra. 

A Múzeumban zajló, elsősorban dr. Vida Beáta nevéhez köthető várostörténeti kutatás 2020-

ban valószínűleg folytatódik. Az eddig elkészült két kötet kézirata szakmai lektorálás és 

korrektúra után nyomdai előkészítésre kerül, pályázati forrás esetén a Múzeum ki is tudja 

adni. 

 

Személyi feltételek 
Személyi állományunk 2020-ra egyelőre bizonytalan összetételű. Két GINOP pályázat 

keretében foglalkoztatott munkatársunk, Marton Károly és Szőnyegi Zsófia határozott idejű 

szerződése lejár (2020. jan. 31., illetve ápr. 30. dátummal), dr. Vida Beáta pedig alighanem 

visszatér a gyermekgondozási segélyről. A költségvetés kialakításakor a múzeumi feladatok 

elvégzésére alkalmas szakmai csapat összeállítása a cél. 2019-ben a munkatársi gárda 

hatékonyan és szakszerűen el tudta látni feladatait; ez alapot ad a jövő évi létszám 

kialakításához. 

 

Zirc, 2019. december 4.  

      Ruttkay-Miklián Eszter 

         múzeumigazgató 
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A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 

programterve a 2020. évre 
 

2020. program társszervező, közreműködő 

január január 17. 17 óra: Magyar Kultúra Napja. 

dr. Pálffy Géza: Új felfedezések a Szent 

Koronáról és külföldi útjairól 

 

február február 7. Zirci Zöld TTM BTM 

 február 22. Reguly200 előadás   

március március 6. Zirci Zöld TTM BTM  

 március 7. Reguly-túra Ösvénytaposó Baráti Társaság 

 március 21. Reguly200 előadás  

április  április 3. Zirci Zöld: növénybörzével TTM BTM 

 április 3-4. Alkotóházak hétvégéje és tavaszi 

családi nap 

 

 április 25. Reguly200 előadás  

május május 8. Zirci Zöld TTM BTM 

június  június 5. Zirci Zöld TTM BTM 

 június 27. Múzeumok Éjszakája  

július július 3.  Zirci Zöld TTM BTM 

 július 10-11. Reguly Fesztivál  

 nyári táborok   

augusztus augusztus 8. Betyárnap: Kézműves udvar A Békefi Antal Könyvtár… 

 augusztus 23. Reguly Emlékév zárása  

szeptember szeptember 4.  Zirci Zöld TTM BTM 

 szeptember 19. Értékőrző nap – Kulturális 

Örökség Napjai 

 

október október 2. Zirci Zöld TTM BTM 

 október 17. Rokon Népek Napja  

november november 6. Zirci Zöld TTM BTM 

 november 14. Márton-nap Bakonyi Finnbarátok Köre 

december december 4. Borbála-nap / Zirci Zöld Öreg-Bakony Barátai Egyesület / 

TTM BTM 

 december 5. Mézeskalács-falu megnyitó  

 december 11-12. Adventi programok: 

ajándékkészítés, koncertek, előadások 

 


