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gyűjtünk, 
tehát
vagyunk



Mikó-vár  – Csíki Székely Múzeum





gyűjjtemeynyeink



törrteynelem



reygeyszet



neyprajz



Keypzöjműjveyszet, 
egyhayzműjveyszet



termeyszettűdömaynyök



szabadteyri gyűjjtemeyny



              123 öjsnyömtatvayny



Zsörgördi Nagy Imre eyletműj



Csíyki festeykesek



Haynald pűrspörk herbayriűma, 1860



Műyzeűmalapíytöyk , 1929



Dömökös Payl Peyter



Nagy Imre



Vaymszer Geyza



Gyarapíytays-törrteynet
Első néprajzi kiállítás, 1929





szöcialista Csíyk













• Dák fegyverek, Decebal plaket



• Szocreál festmények, szobrok



• Zsuzsi és Andris babák



• Régi könyvek











Műjtayrgygyarapíytaysi prögram – 
aytvayteli fölyamat

1. a gyűjtés tematikus megszervezése egyeztetések alapján 

(gyűjtések alkamával – várostörténeti, tematikus rendezvények)

2. a gyűjtés meghirdetése (sajtó, Origo, honlap, facebook)

3. a tárgyak múzeumba szállítása (személyesen az adományozó 

által vagy kiszállunk terepre)

4. a tárgyakról átvételi lapot készítünk, ezáltal ideiglenes leltárba 

kerülnek. Az adományozás formáli: adományozás vagy digitális 

másolat. Vásárlás esetén adás-vételi szerődés.

5. az adományozó szóban közli a tárgyak törénetét. 



Hanganyag vagy jegyzet formában rögzítjük ezt.

6. restaurálás vagy tisztítás

7. Fényképezés

8. A tárgy adatlapot kap /részletes leírás datálás/

9. A tárgy ideiglenes raktárba / polcra kerül/

10. Ideiglenes adatbázist készítünk, ami tartalmazza a tárgyak 

listáját, valamint azok tárolási helyét.
11. A gyűjtás során behozot tárgyak leltározása. Végleges leltári 
szám, iktatás.





kömműnikayciöy



tematikűs  gyűjjteys















vaysayrlays



• DPP székely nadrágja





















Öccsi eyrtekezlet











vaysayrlays







Tavalyi szerzemeynyek







Ide kerűrl a tayrgy

















Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket.

gyarmatizsolt@csikimuzeum.ro
www.csikimuzeum.ro


	Gyarmati Zsolt, Kecskemét, Csíki Székely Múzeum 2017. március 30.
	Mikó-vár – Csíki Székely Múzeum
	Slide 3
	gyűjteményeink
	történelem
	régészet
	néprajz
	Képzőművészet, egyházművészet
	természettudományok
	szabadtéri gyűjtemény
	123 ősnyomtatvány
	Zsögödi Nagy Imre életmű
	Csíki festékesek
	Haynald püspök herbáriuma, 1860
	Múzeumalapítók , 1929
	Domokos Pál Péter
	Nagy Imre
	Vámszer Géza
	Gyarapítás-történet
	Slide 20
	szocialista Csík
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Műtárgygyarapítási program – átváteli folyamat
	Slide 36
	Slide 37
	kommunikáció
	tematikus gyűjtés
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	vásárlás
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Öcsi értekezlet
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Dia 62
	Slide 63
	Slide 64
	Tavalyi szerzemények
	Slide 66
	Slide 67
	Ide kerül a tárgy
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	

