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GERNER ANDRÁS 

A marketingkommunikáció kihívásai 

a Janus Pannonius Múzeumban  

Absztrakt: Közhely, mégis igaz, hogy manapság elsősorban a felszínes, hangzatos című sajtóhírek válnak 
könnyen népszerűvé, olvasottá, hallgatottá, nézetté a befogadók körében. Éppen ezért nehéz feladat 
hárul mindazokra, akik a kulturális értékközvetítés terén szeretnének maradandóbb eredményeket fel-
mutatni. Összetett, bonyolult feladatokat lát el a mindennapokban a Janus Pannonius Múzeum Kom-
munikációs és Marketing Osztálya is: a teljes körű sajtó-, kommunikáció, szervezői, adminisztratív, kap-
csolattartási teendők állandó kihívások elé állítják a munkatársakat. Milyen kihívást jelentenek e fel-
adatok a mindennapokban? Milyen eredménnyel járt 2011 óta a Kommunikációs Osztály tevékenysége? 
Mennyi lehetőség van korszerű marketingeszközök használatára, a sajtó- és közönségkapcsolatok bő-
vítésére? Mi a jövő útja? Milyen tervek állnak a megvalósítás előtt és alatt? Ezt próbálom főbb vona-
lakban körbejárni tanulmányomban. Kulcsszavak: kommunikáció, marketing, múzeumpedagógia, mú-
zeumandragógia, arculat. 

 

Hiába jön létre nagyszabású kiállítás vagy kitűnő múzeumpedagógiai programok sora, illetve 

kerül elő a szenzációs régészeti lelet, esetleg gazdagodik a helytörténeti, néprajzi vagy termé-

szettudományi gyűjtemény, ha a szakmai eredmények csak egy szűk szakmai közösség előtt 

válnak ismertté. 

A Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa-program finanszírozásában megvalósult Nagy Ki-

állítótér – Múzeum utca című projektben nyolc múzeumépületet újítottak fel, megvalósult a 

Káptalan utcai volt Vármegyeháza bővítése, az épületek kertjeinek újraparkosítása, a környező 

utcák, közterek teljes rekonstrukciója és az ezekhez kapcsolódó informatikai fejlesztések. A 

Régi Vármegyeháza épületébe költözött a Modern Magyar Képtár 20. századi gyűjteményének 

teljes kiállítási anyaga, megújult a Vasarely Múzeum, kibővült a Martyn Ferenc munkáiból 

álló Káptalan utcai állandó kiállítás. Azóta ugyanitt tekinthető meg a Janus Pannonius Múzeum 

nemzetközi modern gyűjteményéből – továbbá a Nemes Endre és Amerigo Tot munkáiból – 

rendezett tárlat. Nem csoda tehát, hogy e jelentős változások, a néhány év alatt elért jelentős 

eredmények széleskörű megismertetése, valamint az Európai Unió által támasztott, a projekt 

támogatásához kötődő folyamatos beszámolási kötelezettségek jogosan hívták életre 2011 -ben 

a JPM Kommunikációs és Marketing Osztályát. 

Korábban a kommunikáció és a marketing feladatát sosem kezelte önálló csoport vagy osz-

tály a JPM történetében, leszámítva az 1990-es években megszűntetett Közművelődési Osz-

tályt, amely – alapfeladatain túl – továbbította a VIP-listákra az események meghívóit, gon-

doskodott a sajtóval történő kapcsolattartásról, valamint programszervezési feladatokat is el-

látott. Emellett kiemelendő, hogy az elmúlt években, sőt évtizedekben az osztályok rákénysze-

rültek arra, hogy saját humán és anyagi erőforrásaikat is használva népszerűsítsék saját tevé-

kenységüket, programjaikat. Ez – mármint az osztályok önálló, egymástól független kommu-

nikációja – látszólag járható út, azonban pont ellentétes mindazzal, amit a Janus Pannonius 

Múzeum öt osztálya együttesen, egymásra hatva képvisel: a tudományterületek, szakmai ágak 
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szinergiáját, az időszakos és állandó kiállítások sokszínűségét. Így az intézményi kommuniká-

ciós és marketingfeladatok elvégzését nem csupán a sikeresen elvégzett EKF-beruházások ad-

minisztrációja indokolja, hanem sok más, egyéb, „hétköznapi” cél is. A JPM Kommunikációs 

és Marketing Osztályának feladata az intézmény teljes körű sajtó- és kommunikációs tevé-

kenysége, a kiállítások kísérőrendezvényeinek szervezése, marketing tevékenységének irányí-

tása, felügyelete, a JPM honlap gondozása, tartalommal való feltöltése, az idegenforgalmi cé-

gekkel, a civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel való kapcsolattartás. 

A 2011-ben megkezdett irányt folytatva 2013-ban komoly lépések történtek, amelyek az 

osztály szakmai eredményeit tovább javították. Megtörtént az újbóli kapcsolatfelvétel és -fris-

sítés a helyi sajtó munkatársaival, rendszeressé tettük az eseményeket, programokat megelőző 

sajtóközlemények kiadását, nagyszabású kiállítások esetén a kommunikációs kampányokat. 

Megtörtént az intézményi és más levelezőlisták rendszerezése – ezek javítása, bővítése állandó, 

napi feladatot jelent. Megerősítettük a JPM közösségi médiában való jelenlétét. A Facebook -

oldalnak a korábbinál nagyobb szerepet, szánva, annak tartalmát célirányosan töltve jelentősen 

megnőtt az oldal rajongótábora. Új eredményeket hozott a TÉDÉEM Nonprofit Kft.-vel történő 

kapcsolatfelvétel, az együttműködés keretében több alkalommal ingyenes felületeket kaptunk 

országos magazinokban, ezeken a JPM állandó és időszaki tárlatait népszerűsítettük. Szintén 

még 2013-ban a Múzeumok Éjszaka és a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatához 

kommunikációs kampányt szerveztünk, az utóbbi esetében a sajtóközleményt, a Facebook-

kampány, a plakátok, szórólapok gyártatása mellett memóriajátékot szerveztünk. Ennek első 

állomása október 2-ától a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ aulája volt, 

majd az akció következő állomásai között további pécsi általános iskolák és ismert  közterek 

szerepeltek. 

Tavaly tehát az eredmények elégedettségre adtak okot: 2013-ban több mint 70 sajtóközle-

ményt, rövidhírt, programajánlót tettünk közzé, a JPM Facebook-oldalának rajongótáborát 

(nem egészen kilenc hónap alatt) megkétszereztük. 

Leonardo, a reneszánsz zseni 

2014 szintén kihívások elé állította a JPM Kommunikációs és Marketing Osztályát: Leonardo 

da Vinci születésnapján, 2014. április 15-én minden idők legnagyobb Leonardo-tárlata nyitotta 

meg kapuit a Modern Magyar Képtárban és a Martyn Múzeumban. A közel 1500 négyzetméter 

kiállítási területen a zseniális reneszánsz alkotó elme közel 60 méret - és korhű találmányát 

csodálhatták meg az érdeklődők, valamint betekintést kaptak Leonardo rajzaiba, kézirataiba, 

és a polihisztor kortársainak mérnöki munkásságába is. A tárlatot tematikus kisfilmek és a 21. 

századi technika multimédiás eszközei gazdagították. Leonardo életművének, így a kiállítás-

nak is szerves részét képezte a Széchenyi téren elhelyezett figyelemfelkeltő szobor, a Leonardo 

által megálmodott Kolosszus. 

Nem túlzás azt állítani, hogy idén e kiállítás volt a legnagyobb vállalkozás a Janus Panno-

nius Múzeum életében, s ez igényelte a legtöbb szakmai előkészítő és lebonyolító munkát. 

Kezdetektől a Well PR Ügynökséggel dolgoztunk együtt. Médiafelületek (televíziós és rádiós, 

illetve újsághirdetések) vásárlására egyáltalán nem állt rendelkezésre forrás, minden megjele-

nést, hírt önállóan generáltunk, a sajtómegjelenésekért nem fizettünk. Az együttműködés már 

kiterjedt a kiállítás megnyitása előtti időszakra, a Sforza-ló felállításának apropójából az ügy-

nökséggel közösen sajtóutat szerveztünk. Ez is eredményesnek bizonyult, azonban az áttörő 

(kommunikációs) sikert a kiállítás megnyitására szervezett sajtóút hozta. A helyi nyomtatott 
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és elektronikus médiumokon (Dunántúli Napló, Pannon TV, Pécs TV, Pécsiújság.hu, Rádió 1 

stb.) kívül a tárlat híre valamennyi jelentős országos médiumot bejárta, így szerepelt – sok más 

mellett – az ATV, a Duna TV, az Echo TV, a Hír TV, a Magyar Televízió, az RTL Klub és a  

TV2 műsoraiban. 

Az ügynökség közreműködésével – sokszor az ő javaslataikat is befogadva – emellett szá-

mos eszközzel igyekeztünk a kiállítást népszerűsíteni: folyamatosan közleményeket adtunk ki 

a kiállítással kapcsolatban (szeptember végéig 28 sajtóközleményt juttattunk el a médiumok-

hoz is). Ezek nemcsak aktuális híreket, újdonságokat tartalmaztak, hanem Leonardo da Vinci 

életével, munkásságával kapcsolatos érdekességeket is. E sajtóközlemények országos szinten 

több száz megjelenést hoztak. A kiállításról angol és német nyelvű ajánlót is összeállítottunk, 

amelyeket a környező országok médiumaihoz juttattunk el. A tárlatnak önálló, kétnyelvű hon-

lapot és Facebook-oldalt indítottunk. Utóbbihoz 2014 szeptemberéig 3500 rajongó csatlako-

zott, valamint sikeresnek bizonyult a Google Adwords kampány, amely a Leonardo-honlap 

kedvezőbb találati arányát célozta meg. A kampány 1 hónapos ideje alatt 90 000 alkalommal 

jelent meg a hirdetés, ami 1200 kattintást eredményezett a Leonardo-kiállítás weboldalára. 

A kiállításnak az ország több pontján kitelepülésekkel hoztunk nagyobb ismertséget. E 

célra olyan fesztiválokat, eseményeket választottunk, ahol a célközönséget hatékonyan elér-

hetjük. A standokon dolgozó hostessek nemcsak szóróanyagokkal, hanem játékkal, kisebb 

ajándéktárgyakkal kedveskedtek az érdeklődőknek, akik a helyszínen felállított Vitruvius -fo-

tófalnál fényképezkedhettek. A Leonardo-kiállításról így körülbelül 10 000 embert értünk el 

közvetlenül is a budapesti Falk Art Fórumon (május 17.), a Múzeumok Éjszakája egyik  frek-

ventált budapesti helyszínén (június 21.), a VinCE Balaton borfesztiválon (július 10 -13.), a 

Harkányi Fürdőfesztiválon (július 12-13.), emellett a Kreatív Ipari Klaszterhez való idei csat-

lakozásunk eredményeként a Pécs Expo rendezvénysorozatán (június  5-8.), illetve a Pécs-Ba-

ranyai Kereskedelmi és Iparkamara kerti partiján (június 20.). 

A kiállítás népszerűsítése során egy különleges eszközt is bevetettünk, ugyanis minden 

idők legnagyobb Leonardo-tárlatát négykerekű mozgó bicikliken hirdettük, az ország tizenegy 

városában 2014. július elsejétől egy hónapon át. A bicilight kampány különlegessége az volt, 

hogy a kerékpárhoz hasonló négykerekű járműveket Leonardo da Vinci repülő embere mintá-

jára tervezték. A kampány során a nyári turistaszezont kihasználva  a kiállítást hirdető mozgó 

plakát eljutott a népszerűbb hazai üdülővárosokba (Balatonlelle, Keszthely, Siófok, Balaton-

boglár, Balatonalmádi, Gárdony, Velence, Agárd és Harkány), valamint Veszprémbe és Buda-

pest belvárosába. 

A Leonardo-kiállítással kapcsolatos helyi és országos sajtómegjelenések száma a zárás 

előtt másfél hónappal meghaladta a 600-at, ami kiemelkedő eredménynek számít, más országos 

érdeklődésre számot tartó tárlatok nyilvánosságával vetekszik. Ismert tény, hogy a Leonardo -

tárlatra irányuló figyelem – és persze sajtó kiemelt érdeklődése – miatt reflektorfénybe került 

a Janus Pannonius Múzeum többi (pl. Csontváry, Vasarely, Zsolnay) kiállítása is, ezek 

jegyárbevétele a 2013-as év hasonló időszakéhoz képest 30-40%-kal nőtt. Ez a pozitív előremoz-

dulás érezhető a sajtókommunikáció területén: ebben az időszakban számos új kapcsolatot, 

együttműködést sikerült kialakítanunk, amelyek a jövőben is kitűnően gyümölcsöztethetők. 

Intenzív(ebb) kapcsolat a Pécsi Tudományegyetemmel 

2015-ben a tavaly megvalósult elv – tehát az ernyőkommunikáció – alapján folytatódott a ki-
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emelkedő időszaki tárlatok szervezése. A Janus Pannonius Múzeum az országos kommuniká-

ciót ebben az évben három eseményre építette fel. Az Álom ihlette művészet című tárlat (2015. 

április 28 – október 31.) a XX. század egyik legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb világhírű kép-

zőművésze, Marc Chagall (1887-1985) életművének állít emléket, a Vasarely nyomában – 

Yvaral című tárlat pedig (2015. május 22 – 2015. szeptember 20.) Victor Vasarely fia, Jean-

Pierre Vasarhelyi munkásságából ad érdekes, izgalmas válogatást. A harmadik kiemelt prog-

ram a 2015 májusában megnyílt Sopianae – Baranya római kori leletei című állandó kiállítás, 

amely a JPM országos jelentőségű, sőt világhírű leletegyütteséből kínál  ízelítőt az interaktivi-

tás korszerű eszközeivel élve. 

További fontos előrelépést jelent, hogy új dimenziók nyíltak a JPM és a Pécsi Tudomány-

egyetem szakmai kapcsolatában. Az elmúlt években a Janus Pannonius Múzeum kiegyensú-

lyozott partneri kapcsolatot ápolt a baranyai megyeszékhely legnagyobb foglalkoztatójával, 

mely egyben hazánk legkorábbi alapítású felsőoktatási intézménye. Mindkét fél részéről már 

többször felmerült az igény, hogy az egyszeri, általában egy meghatározott projekthez kapcso-

lódó, szűkebb területen megvalósuló közös programok helyett – pontosabban mellett – átfogó, 

stratégiai együttműködésre lenne szükség a jövőben. A JPM kezdeményezését a PTE vezetése 

proaktívan, támogatóan fogadta, ezért az eredmények hamar megmutatkoztak.  

A Janus Pannonius Múzeum felajánlotta, hogy a PTE jogviszonyban álló munkatársai a 

Chagall-, valamint az Yvaral-kiállítást 750 forintért, tehát az eredeti árnál több mint 60%-kal 

olcsóbban tekinthetik meg. 

Ezen akciónál is jelentősebb azonban az a kezdeményezés, amelyet szintén kedvező, támo-

gató fogadtatásban részesített az egyetem vezetése. Megkezdtük a tárgyalásokat egy olyan kur-

zus elindításáról, amelynek során a hallgatók meglátogatják az állandó és időszaki múzeumi 

kiállításokat. A május 13-án megrendezett IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia 

megnyitásán jelentette be köszöntőbeszédében dr. Berke Gyula, a PTE oktatási 

rektorhelyettese, hogy a felsőoktatási intézmény szenátusa zöld utat adott az ötlet megvalósí-

tásának. Így a hivatalos eljárás lefolytatása után a múzeumlátogatás bekerül a Campus Credit 

programba, azaz minden egyetemi hallgató számára választható tantárgyként felvehető,  kredi-

tet érő kurzusok közé. 

A két fél együttműködése terén szintén ugyanilyen jelentős eredménynek számít a Képzők 

Képzése Műhely, amely 2015. február 4-étől március 25-éig hat alkalommal kínált színvonalas 

elfoglaltságot a múzeumpedagógia és -andragógia iránt érdeklődők számára. Szó esett a mú-

zeumi felnőttoktatás trendjeiről, eredményeiről éppúgy, mint a felsőoktatás és a múzeumok 

partnerségéről vagy a speciális tanulási igényű diákok múzeumi foglalkoztatásának lehetősé-

geiről. A foglalkozások rendre interaktívak voltak, az előadásokat komoly eszmecserék, 

ötletelések, a valóságról, a problémákról való őszinte párbeszéd követte. Minden műhely-

munka után elkészült egy-egy összefoglaló, amely a legfontosabb megállapításokat, felvetése-

ket tartalmazta, ezzel nagyban segítve a JPM különböző szakmai osztályainak munkáját, min-

dennapi feladatainak ellátását. 

Új tartalomhoz új forma 

Komoly előrelépés a JPM arculatának teljes megújulása, amelyet önálló kézikönyv szabályoz. 

A dokumentum előírásai kiterjednek a levélpapírra, a névjegyre, a borítékok megjelenítésére 

éppúgy, mint az elvont geometriai elemekből építkező JPM-logócsaládra, amely végre egysé-

ges egészként jeleníti meg a múzeumigazgatósághoz tartozó szakmai osztályokat.  
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A JPM új arculati koncepciója kettős célnak kíván megfelelni: úgy igyekszik egy – struk-

turális felépítésében – alapvetően „ernyőrendszerű” több, karakteres lábon álló intézménynek 

jól felismerhető és könnyen beazonosítható önálló arculatot adni, hogy közben „vizuális áthal-

lást” is biztosít az intézmény fenntartója, Pécs városa által megfogalmazott „Pécs a kultúra 

városa” szlogenhez kapcsolódó imázshoz. 

A JPM arculata elvont geometriai formákon alapszik (háromszög, illetve izometrikus tér-

alkotás vonalai), ugyanis számos állandó kiállítása nem foglalható össze csak egyetlen jelben. 

Ebből fakadóan a logócsalád megalkotásakor a figurális ábrázolás nem vezetne (vezetett volna) 

eredményre. A felépített szimbólumrendszer részben tipográfiai jelként is képes működni, de 

nem feltétlenül a 100%-os betűfelismerés szintjén. Az új arculat jól kifejezi a Janus Pannonius 

Múzeum sokszínű, hagyományokat és innovációt ötvöző szellemiségét, valamint  legjelentő-

sebb gyűjteményeinek jellegét. 

Jövőkép – a tervek és a valóság 

A JPM Kommunikációs és Marketing osztályát egyszerre jellemzi a gazdagság és a szegény-

ség. Ötletekben, fantáziában, tenni akarásban nincs hiány, az ezekre fordítható pénzügyi keret 

viszont minimális, az – egy-egy sikeres pályázat nyomán – sok esetben csak a hagyományos 

papíralapú információs- és reklámanyagok előállítására elegendő. A múzeumi szervezeti egy-

ségek városon belüli földrajzi tagoltsága miatt kiemelten fontos szerephez jut a belső kommu-

nikáció fejlesztése is. 

Ennek ellenére és épp emiatt tovább kell haladnunk az eddig megkezdett úton. Tovább 

fejlesztendő a JPM honlapja, kívánatos cél lehet a kép- és videogalériák számának növelése, a 

háromdimenziós képnézegetés lehetőségének létrehozása, webáruház üzemeltetése éppúgy, 

mint az okostelefonos alkalmazások minél szélesebb körű kihasználása.  

 



 

275 

 

VII. A múzeumok növekvő szerepvállalása 

a felnőttek számára szervezett 

múzeumi programok tükrében. 

Specifikus célcsoportok és társadalmi feladatok  

 

 


