Az intézményi átalakulásban éritett közgyűjtemények új arculatának intézményi imázsának
kialakulását szolgáló projektek megvalósításának támogatása
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Honlapfejlesztés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság weblapjának átalakítása a megyei
szervezet 2013-as évben történt átszervezése, fenntartóváltása és belső strukturális átalakulása miatt
vált szükségessé.
Mivel a szervezeti átalakulás az intézményi struktúra nagy részét érinti, ezért a webes megjelenítést
is gyökeresen át kellett alakítani, hogy a múzeum honlapját felkeresők naprakész információkkal
találkozzanak mind a kiállítási, gyűjteményi, mind a dolgozói változásokat illetően.
A Herman Ottó Múzeum 2013-tól megyei hatókörű városi múzeumként folytatja működését, ezért
fontos a megyében található többi intézmény honlapjának összefogása, egy közös pontból való
elérésének biztosítása. Tekintettel arra, hogy a megyei intézményrendszerben a miskolci
intézményeken kívül még 14 vidéki múzeum ill. kiállítóhely is volt, de a fenntartóváltás során a
vidéki intézmények átkerültek a helyi önkormányzatokhoz, szükségessé vált ezen intézmények
weblapjaira mutató hivatkozások létrehozása az alapinformációk megtartásával és a jelenlegi
struktúrában lévő lapok eltávolítása menüikkel ill. egyéb kiegészítő moduljaikkal együtt.
Fontos még a városi múzeumként tovább működő miskolci kiállítóhelyek és múzeumi tárak a
Herman Ottó Múzeum arculati elemeivel történő öszekapcsolása és az eddig teljesen különálló
weblappal rendelkező szervezeti részek beintegrálása a múzeum honlapjába, ezzel megteremtve a
miskolci Herman Ottó Múzeum egyedi megjelenését az interneten.
Az aktuális információk minél gyorsabb és korrektebb webes publikálása érdekében a Herman Ottó
Múzeum minden interneten megjelenő szervezeti egységéhez az ott dolgozóknak szükséges
hozzáférés biztosítása, a hozzáférési szintek egyénre szabott kialakításával.
A Herman Ottó Múzeum weblapján a következő átalakítások történtek:
-

Nézőképek mentése a régi struktúráról (főbb elemek, menűrendszer)
A fő képváltóból (főmenü alat) a vidéki intézmények eltávolítása
Múzeumaink és kiállításaink c. főmenüpont almenüpontjainak átalakítása (megyei le, városi az
első szintre) új menü és menüszerkezet kialakításával
A fő képváltó linkjeinek aktualizálása a Múzeumaink és kiállításaink c. főmenüpont
almenüpontjaihoz
A megyei intézmények lapjainak, menüinek és egyéb összetevőinek visszavonása, eltávolítása

-

A virtuálís túrák közül a megyei rész törlése és a linkek aktualizálása
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉSE” című TIOP
pályázatának megvalósulása Rudabányán rész törlése a főoldalról
Gyűjteményeink c. főmenüpont almenüpontjainak átalakítása (megyei le, városi az első szintre)
Munkatársak lap, a vidéki rész eltávolítása,lebontása
A megyei intézmények gyűjteményi lapjainak, menüinek és egyéb összetevőinek visszavonása,
eltávolítása
A megyei intézmények munkatársak adatainak visszavonása, eltávolítása
Logónál (főcím) a BAZ Megyei Múz. Ig. helyett Herman Ottó Múzeum
Facebook hivatkozás lértrehozása
Társintézmények elhelyezése a Partnereink menüpont alá

Új arculat megvalósítása
Az egységes arculatot elsősorban intézményeink külső homlokzati felületein valósítottuk meg.
Ennek első lépése volt az intézmények homlokfalán egy 700*500mm méretű mészkő tábla
elhelyezése vésett, angolvörös színnel festett betűkkel. A felirítok a következők voltak:
Herman Ottó Emlékház
Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete
Herman Ottó Múzeum Ásványtára
A Herman Ottó Múzeum új épületének a Pannon-tenger Földtörténeti és Természetrajzi Tárának
keleti, közterületi járda felőli homlokzatára kerültek a múzeum tárainak és osztályainak feliratai,
mely a látogató tájékoztatását szolgálja. Az épületre kikerülő felíratok:
A hengeres épülettől délre lévő épülethomlokzatra kerülő feliratok:
Herman Ottó Múzeum
A hengeres épülettömegtől északra lévő épülethomlokzatra kerülő feliratok:
Ásványtár
Pannon-tenger Földtörténeti és Természetrajzi tár
Régészeti Tár
Történeti Tár
Néprajzi Tár
Képtára
Könyvtár
Fotó és negatívtár
A feliratok 209db, 100mm magasságú habosított műanyagból kivágott betűkből készült el. A
kivágott betűket bronz akril spray festékkel kezeltettük. A betűk kőfelületre ragasztása univerzális
szerelő ragasztóval történt meg.
Herman Ottó Múzeum központi épületének keleti főbejárati oszlopai közötti tartószerkezetre
feszítendő Mesh háló készíttetése (széláteresztő) történt meg, mely az épületben lévő kiállítások
népszerűsítését szolgálja, és a múzeummal kapcsolatos információkat tartmazza (nyitva tartás,
honlapcím.). Az 5 oszlopközhöz 1,80x7,60m méretű molinók készültek el.
Herman Ottó Múzeum központi épületének keleti homlokzata előtti előkertben, a buszmegálló és az
épület közé egy 120,00x80,00cm méretű információs dobozt helyeztünk el, mely acélcső lábakra
szerelve világítással, alkonykapcsolóval van ellátva. A tartólábakat bebetonozással rögzítettük.

A Herman Ottó Múzeum Kiállítási épületének keleti homlokzatára az emeleti korlát
oszlopközeiben, a fa korlátelemekre tömbbetűs felirat (MÚZEUM) készítése történt meg, mely
10,00cm vtg 50,00cm magas betűk habosított műanyagból, a fa korlátelemekhez lett rögzítve.
Papszeri állandó kiállítási épület északi homlokzatára 450-500gr. súlyú kültéri nyomtatással,
riglizett széllel, falba süllyesztett rögzítő kampókkal, 3,00x2,00m-es felülettel egy ponyva lett
kihelyezve. Ez az úttest felé néző falfelület, melyet az arra utazók jól láthatnak. Erre a felelütre az
aktuális kiállítások, programok lesznek kihelyezve, mintegy folyamatos tájékoztatást adva ezzel a
múzeum látogatóinak.
A Papszer utcai állandó kiállítási épület keleti homlokzata előtt lévő 3db zászlórúdra egy
5,00x2,00m méretű, 450-500gr súlyú molinó lett kihelyezve, ez is a látogató tájékoztatására
szolgáló felület.

