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Wosisnsky Mór Megyei Múzeum meglévő honlap fejlesztés 

TÉR-KÉP-LAP interaktív weboldal 

A fejlesztés célja: A honlapunk fejlesztése a „Szekszárd–Tér–Kép–Lap” alhonlap kiállításokon 

keresztüli kommunikáción alapuló feladatellátáson való túllépést kívánja elérni. Célja, hogy 

Szekszárd várostörténetének újszerű, korszerű technológiával megjelenített, digitalizált 

gyűjteményi tartalmakon alapuló hiteles forrása legyen. Szakmai szempontból garanciával 

rendelkező tartalomszolgáltatásával egyaránt segíti az oktatás újszerű formáit, ugyanakkor a 

turisztikai felhasználást is lehetővé teszi. 

A múzeumunk több kiállítása foglalkozik várostörténettel: Az első az 1996-ban létrehozott 

„Meglevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón” állandó kiállítás, mely megnyitásától 

kezdve nemcsak a helyi közönség, a városlakók, hanem az turisták elismerését is kivívta, és a 

város múltja iránti érdeklődést a mai napig fenn tudja tartani. Időbeli folytatásaként nyílik meg 

a Háborútól Háborúig Képes várostörténet 1918-1945 című időszaki kiállításunk 2018. június 

23-án. Időrendben kis hiátussal követi a Szekszárd Retro Azok a 60’-as, 70-es évek, (időszaki 

kiállítás 2014-2015-ben) mely a városkép 20. század második felében zajló átalakulásának 

döntő időszakát mutatta be. 

A „Szekszárd–Tér–Kép –Lap” elsőként e három kiállítás tudásbázisán alapuló várostörténetet 

kívánja újszerű formában a világhálón elérhetővé tenni. A fejlesztés ugyanakkor lehetővé teszi, 

hogy a későbbiekben Szekszárd régmúltjának története is megjelenjen az oldalon. 

A kiállítások alapkoncepciója, hogy a város kelet nyugati tengelyén futó utak mentén sétára 

invitáljuk a látogatót, olyan díszletek közé, amelyek Szekszárd 19. század végi és 20. századi 

világát idézik. Fényképek és képeslapok segítségével szeretnénk érzékeltetni a város 

hangulatát, mely a korabeli fejlesztések, az új impozáns középületek ellenére is megőrizte 

vidékies báját, megmaradt kisvárosnak. A honlap könnyen áttekinthetővé teszi a térbeli és 

időbeli változásokat, ugyanakkor kellő teret nyújt a sokrétű információ rétegzett és rendezett 

bemutatásának, mely alapján az érdeklődő látogató egyrészt rövid és gyors tájékoztatást kaphat 

egy-egy épületről, személyiségről vagy eseményről másrészt akár hosszabb „sétát” is tehet 

térben és időben egyaránt.   

Az 1960-as évek végéig a város őrizte a két világháború között kialakult képét, a modernizáció, 

mely sok 19. századi, illetve 20- század eleji épület és egész utcák bontásával ás átalakításával 

járt és döntően változtatta meg a város egyes részeinek arculatát. A városközponthoz közeli 

alsóváros földszintes utcáinak eltűnése, az egykori Selyemtenyésztési Felügyelőség 
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épületegyüttesének, az Iparos Székház és a Kaszinó Bazár a korban korszerűtlennek ítélt 

épületeinek bontása csak kiragadott példa a városkép átalakulására.  

A mai térképen alapuló alkalmazások a meglévő és eltűnt épületek helyének pontos jelölésével 

és az idővonalon való elhelyezésével egy-egy korszak virtuális városképét hozzák létre. A 

városkép változásai mellett ugyan olyan fontos a város lakóinak és a település életében fontos 

szerepet játszó személyek bemutatása is. 

A honlap célja, hogy ennek a képekben elbeszélhető várostörténeti érdeklődésnek autentikus 

forrásává váljon a „Szekszárd–Tér–Kép–Lap”. A múzeum várostörténeti kiállításain 

felhalmozott, tudományos kutatáson alapuló ismeretanyag korszerű formában való 

megörökítése: térben és időben rétegzett virtuális várostörténet létrehozása ad erre lehetőséget.. 

Online oktatási és turisztikai felhasználásokat segítő tartalomfejlesztés is egyben, mely a 

felhasználók minél szélesebb körű elérésére törekszik. Szem előtt tartja a múzeumban őrzött 

kulturális javak nyilvánosságának a digitalizálási stratégiában is meghatározott céljait és 

prioritásait: a nemzeti kulturális vagyon széleskörű társadalmi hasznosulását, ugyanakkor az 

analóg dokumentumok digitalizálása a gyűjtemény hosszútávon való megőrzését is biztosítja.  

A honlap szerkezetének vázlatos ismertetése: 

http://terkeplap.wmmm.hu/ 

A Szekszárd Tér-Kép-Lap: Az interaktív weboldal Szekszárd település épületeit és a 

hozzájuk tartozó történeteket mutatja be térképek, képeslapok, kutatási anyagok segítségével 

az elmúlt 150 évet felölelve. Interaktív TÉRKÉP modul mely az egymásra rétegezhető 

térképeken jeleníti meg a város változását. Interaktív IDŐVONAL: Szekszárd történetének 

1860-től napjainkig tartó időszakának legjelentősebb eseményeinek megjelenítése 

idővonalon. SZEMÉLYEK modul: Szekszárdhoz köthető neves személyeket megjelenítő 

modul. QR-KÓDÓS alkalmazás: mely a Tér Kép-Lap modulon alapulva az a város 

épületein teszi elérhetővé az adott épülethez kapcsolódó információkat, történeteket. 

 

TÉRKÉP modul Interaktív térkép, mely képes a több idősíkból/rétegből származó térképeket 

kezelni. A látogató Szekszárd település 1860-es évektől napjainkig fellelhető kilenc térkép 

között tud váltani egy idővonal segítségével. (1860; 1890; 1912; 1930; 1945; 1958; 1962; 

1974; 1988) A kiindulópontot pedig egy mai térkép adja. Az egyes térképeken az adott korhoz 

tartozó azon épületek pontjai jelennek meg. Adott épületről felelhető képeket egy galéria 

jeleníti meg, a könnyebb tájékozódás érdekében a mai állapotot bemutató kép is megjelenik. 

http://terkeplap.wmmm.hu/
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Az épületpontokra kattintva a korabeli ábrázolások mellett szöveges ismertetők érhetők el: 

épület megnevezése, funkciója, datálás, épülettípus, építészeti stílus kapcsolódó események, 

személyek. Az összesítő (jelenkori) térképen valamennyi épület szerepel, azokra kattintva 

valamennyi hozzá tartozó információ megjelenik. Lehetőség van adott évszám szerint szűrni 

az épületekhez rendelt datálások alapján, ezáltal konkrét időponthoz tartozó épületek 

listázódnak ki, és jelennek meg a térképen. A térképekbe bele lehet nagyítani, az épületpontok 

összesűrűsödése ily módon feloldható. Az a város kelet nyugati tengelyén futó utak mentén 

sétára invitáljuk a látogatót, olyan díszletek közé, amelyek Szekszárd 19. század végi és 20. 

századi világát idézik. A fejlesztés jelenleg 80 épület történetét adatait dolgozta fel és több 

mint 500 fénykép teszi láthatóvá a változásokat. Az ábrázolásokat 90 %-ban a múzeum 

gyűjteményéből válogattuk. 

 

Események modul  

Interaktív idővonal Szekszárd történetének 1860-tól napjainkig tartó időszakának 

legjelentősebb eseményeinek megjelenítése idővonalon. Az idővonalon jelölt dátumokra 

kattintva a látogató az adott eseményről olvashat, hozzá tartozó képeket nézhet meg. 

Amennyiben az esemény ismert épülethez kapcsolható a térképnézetre átváltva megtekintheti 

a helyét, és megnyithatja az épület adatlapját. Jelenleg 130 eseményt rögzítettünk az 

idővonalon. 

 

Személyek modul  

Szekszárdhoz köthető neves személyeket megjelenítő modul. Az adott személy adatlapján 

szöveges tartalom érhető el. Amennyiben a személy ismert épülethez kapcsolható, a 

térképnézetre átváltva megtekintheti a helyét, és megnyithatja az épület adatlapját. A 

fejlesztés jelen állapotában 47 személyiség adatlapja készült el. 

 

QR-kódós alkalmazás: mely a Tér Kép-Lap modulon alapulva az a város épületein teszi 

elérhetővé az adott épülethez kapcsolódó információkat, történeteket, mellyel turisztikai 

irányú kapcsolódási pontját jelenti a fejlesztésnek. Ugyanakkor oktatási célokat is szolgálhat, 

akár egy művészettörténeti-, helytörténeti séta.  A QR-kódok generálása megtörtént. Mivel a 

pályázat a táblák elkészítések költségeit nem tartalmazta, a megvalósításukhoz további 

partnereket és együttműködőket keresünk a jövőben 
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A fejlesztés eredményei:  

A Szekszárd Tér-Kép-Lap fejlesztést 2019 végén tudtuk beüzemelni, így még nem tudjuk 
számszerűsíteni az adatokat. A várostörténet, főként a vizuális, a képekben megörökített 
várostörténet iránti nagy érdeklődés, mely nem csak a várostörténeti kiállításaink sikerében 
mutatkozik meg, hanem a különböző közösségi oldalakon megjelenő „egykor és most” 
képpárokon alapuló albumok létrejöttében, illetve a város tradicionális, több évtizedes múlttal 
rendelkező egyesületeinek és közösségeinek a múlt feltárása iránti törekevéseiben, 
értékmegőrző tevékenységében és kiadványaikban. A várhatóan múzeum honlapjának 
látogatottsága megnő az új tartalomszolgáltatás révén. Új perspektívát ad a századfordulót 
bemutató állandó várostörténeti kiállításnak és felkelti az érdeklődést az időszaki kiállításaink 
iránt.  

Nő a múzeum helyi társadalmi beágyazottsága. A múzeum gyűjteményeinek és a felhalmozott 
tudásnak szélesebb körű hasznosulása valósul meg a „Szekszárd–Tér–Kép–Lap” fejlesztéssel.  

A beszerzett eszközök műszaki leírása, kiválasztásuk indoklása és hasznosításuk 

bemutatása 

1 db érintőképernyős terminál  

Gigabyte BrixGG-BKI5HA-7200 MiniPC Intel Core-i5-7200 Processor8GB DDR-

DODIMM/240GB M.2 SSD/WIN10 Home64b Hu;  

LG32LJ600V 32” 1920*1080px full HD dispaly, InfraLEDtouchscreen frame USB 

2.0 4mm antiVandal Glass   

Az eszköz a technikai paramétereit a térképek és a képek jó láthatósága, gyors 

működés, egyszerű kezelés, a megbízható működés indokolta. 

A terminál múzeum központi épületében a látogatók böngészhetik a weblap oldalait. 

Részletesebb, újabb információkat szerezhetnek „Megelevenedett képek. Egy kisváros a 

századfordulón” című állandó kiállításunk megtekintése után. A terminálon megjelenő 

információk segítségével hátra is előre is kalandozhatnak az időben. 

 

A fejlesztés tapasztalatai, várható eredményei, a továbblépés irányai 

A fejlesztés tapasztalatai: a pályázat beadása és a megvalósítási időszak között eltelt időben a 

múzeum személyi állományában jelentős változások történtek így a honlap tartalmi 

fejlesztésére, az épületeket és a személyiségeket ismertető szövegek megírásához, a képek 

kiválasztáshoz szükséges aprólékos munkához tervezett csapat négy főről kettőre csökkent, 
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nagy felelősséget és terhet róva a közreműködő muzeológusokra. Ez magyarázza, az időbeli 

csúszást, a honlapot csak 2019 év végén tudtuk elindítani.  

Az ilyenfajta „várostörténetírás” aprólékos kutatómunkát igényel és szükség van városlakók 

„kollektív és egyéni emlékezetének beágyazására is. Ennek formája a közösségi oldalakra 

való kilépés illetve az ott aktívan működő várostörténet iránt érdeklődő személyek bevonása a 

munkába. A TÉR-KÉP_LAP blog elindítása és működtetése új lendületet adhat a programnak. 

A honlap tartalmai bővíthetők és tervezzük a további épületek bemutatását és megörökítését 

most már kissé eltávolodva a centrumtól, melyre annál is inkább szükség lesz, mert 2000-es 

évektől felgyorsult a város észak-déli tengelyén elhelyezkedő 19. századi. épületek eróziója, 

több épület került bontásra és helyén új épületek emelése, ami jelentősen változtatja meg a 

város arculatát.  

A fejlesztés segíti a gyűjteményben őrzött anyagok szélesebb közönség számára való 

hozzáférését is. Az elmúlt években több 20. századi fotóriporter anyaga került a múzeumba, 

tavaly pedig egy képeslapgyűjtemény a 20. század elejéről, digitalizálásuk hatalmas munka 

ugyanakkor ezek a gyűjtemény részek fontos forrásai a honlap tovább fejlesztésének, a honlap 

pedig lehetőséget biztosít ezen anyagok speciálisan Szekszárdhoz kötődő képeinek 

bemutatására. 

Továbbá együttműködő partnereket keresünk a QR-kódos táblák megvalósítása és 

kihelyezése. Évek óta szerepel a múzeum főként őszi programjainak a tematikus túrák 

szervezése, a TÉR-KÉP-LAP alkalmazásban megjelenő információk ezeknek a túráknak a 

lehetőségeit is bővítik.  

A kiemelt célunk továbbra is, hogy a „Szekszárd–Tér–Kép–Lap”. is, hogy közösségi 

oldalakon megjelent, folyamatosan jelenlevő és erősödő várostörténeti érdeklődésnek 

autentikus forrásává váljon. A múzeum várostörténeti kiállításain felhalmozott, tudományos 

kutatáson alapuló ismeretanyag és gyűjteményeiben felelhető dokumentumok, képek korszerű 

formában való megörökítése: térben és időben rétegzett virtuális várostörténetet építsen fel. 

A TÉR-KÉP-LAP oktatási és turisztikai felhasználásokat segítő tartalomfejlesztés is egyben, 

mely a felhasználók minél szélesebb körű elérésére törekszik. Szem előtt tartja a múzeumban 

őrzött kulturális javak nyilvánosságának a digitalizálási stratégiában is meghatározott céljait 

és prioritásait: a nemzeti kulturális vagyon széleskörű társadalmi hasznosulását, ugyanakkor 

az analóg dokumentumok digitalizálása a gyűjtemény hosszútávon való megőrzését is 

biztosítja. 
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Támogatói szerződés ügyiratszáma: 34635-2/2018/MUZEUM 
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Támogatás végfelhasználója: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
Támogatás összege: 2.500.000.- Ft 
Cél: Modellértékű jó gyakorlatok kialakítását és terjesztését célzó, a kulturális 
javakhoz való korszerű hozzáférést és a látogatói igények kiszolgálását biztosító, 
online szolgáltatásokat nyújtó, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény előírásainak megfelelő 
meglévő honlap fejlesztése. 


