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A nyíregyházi Jósa András Múzeum 2013 augusztusában iskolabarát infrastruktúrafejlesztési
projektet indított el. A pályázat az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós forrásból valósul
meg. Köszönet érte.
A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kelet-Magyarország legrégibb, 1868-ban alapított közművelődési és
tudományos intézménye, az 1918 óta Jósa András nevét viselő múzeum. A megyei múzeum európai hírű
régészeti gyűjteményét Dr. Jósa András (1834-1918), Szabolcs vármegye egykori tiszti főorvosa alapozta
meg. Állandó kiállításaink között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító emlékszobája és
a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett kiemelkedő
értéket és látványosságot képvisel a múzeum numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem.
A 16 hónapos Tantárgyraktár projekt során olyan tanulmányi raktárakat, oktatótereket és virtuális pontokat
alakítunk ki, és rendezünk be, amelyek bemutató raktárként a Jósa András Múzeum gyűjteményének
segítségével, az új NAT műveltségi területekhez kapcsolódó tantárgyak ismeretanyagát illusztrálják és
bővítik, valamint lehetővé teszik a kreatív iparágakhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozások
sikeres megvalósítását nyíregyházi és megyei közoktatási résztvevők, valamint az egész életen át tartó
tanulás jegyében felnőttek számára. Kialakítjuk a képzőművészeti (Piktotár), a helytörténeti (Helyi
értéktár) és a megye híres szülötteinek tárgyait felsorakoztató (Ereklyetár) gyűjteményeinket bemutató
tanulmányi raktárakat, egyidejűleg nyilvánossá téve az eltérő tárgytípusokat három, egymáshoz
kapcsolódó, átjárható teremben. Modern, QR-kód leolvasó rendszert tartalmazó információs környezetet
alakítunk ki a művelődéstörténeti és műtárgyvédelmi háttér-adatok közvetítéséhez. 30 fő iskolás egyidejű
foglalkoztatására alkalmas Kreatív tanműhelyt és 6 fős Kreatív terminált hozunk létre, 15 fő óvodás és
kisiskolás nevelését biztosító Kreatív kuckót, valamint 5 fő kreatív iparági fejlesztését támogató Kreatív
stúdiót. A TANTÁRGYRAKTÁR helyiségeiben 6 db virtuális pontot helyezünk el.
Kiszolgáló helyiségek fejlesztése nélkül az épületrész nem lenne alkalmas a tervezett szerep ellátására,
ezért akadálymentes mosdót, ruhatárat és oktatói tároló helyiségeket alakítunk ki. A múzeumi terek
átjárhatóságának, tanulói terek, manipulációs helyiségek kialakításának, konvertálhatóságának céljából,
valamint az oktatóterek és virtuális pontok tanuló-központú („iskolabarát”) rendszerbe integrálásához és a
kreatív eszközrendszer és korszerű megoldások kialakításához, egyenlő hozzáférést biztosító
múzeumpedagógiai tanuló-tájékoztató és -irányító rendszert tervezünk meg. A múzeumpedagógiai
célcsoportok igényeihez illeszkedően infokommunikációs akadálymentesítéssel alakítjuk ki egyedi
tanulóirányítási és tájékoztatási rendszerünket. A projekt eredményeként 74,59 m2-en bemutató, összesen
70 fő befogadóképességű tanulmányi raktárakat hozunk létre. A Kreatív tanműhelyben, a Kreatív
kuckóban, a Kreatív stúdióban és a Kreatív terminálnál összesen 56 fő befogadására alkalmas, 50,21 m2nyi oktatóteret alakítunk ki korszerű bútorokkal, kreatív eszközökkel, s a múzeum gyűjteményeihez és
kiállításaihoz kapcsolódó tartalommal. A Tantárgyraktárban 6 db virtuális pontot helyezünk el.
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