
Pályázati beszámoló  

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár honlapjának fejlesztéséről  
 

Intézményünk az NKA 204122/580-as számú pályázatán 891.487 Ft-ot nyert el honlapunk 

felújítására, fordítására.  

 

Intézményünk, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár honlapja a www.milev.hu címen elérhető. Ezen 

az oldalon keresztül érhetőek el az intézmény praktikus adatai mellett (nyitva tartás, térkép, stb.) a 

különböző gyűjteményi nyilvántartásaink, online gyűjteményünk, digitalizált irataink, és különböző 

projekt-honlapjaink is. Ugyancsak ezen az oldalon keresztül osztunk meg kutatási eredményeket, 

illetve olyan tartalmakat, melyek a kutatást, irataink és a zsidó történelem és kultúra megértését 

szolgálják. Az oldal tartalmaiból rendszeresen teszünk közzé érdekességeket a közösségi média 

felületeinken keresztül is, melynek visszahatnak honlapunk látogatottságára is.  

2021-2022-első felében a járvány idején az online tartalmaink iránti megnövekedett érdeklődést 

tapasztalatai alapján újítottuk meg honlapunkat.  

Intézményi honlapunk a Weebly rendszerével készül, melynek Pro csomagjával, és a különböző, 

modulárisan alkalmazható applikációival biztosítani tudjuk a megfelelő működést, valamint a 

többféle felületen (desktop / mobile) való reszponzív megjelenést is.  

A pályázati támogatás segítségével honlapunk alábbi elemeit oldottuk meg:  

Webes fejlesztések:  

Weebly business pro csomag két éves időtartamra (ebben a konstrukcióban elérhetőek azok a 

beépített elemek, amelyeket használunk). Ugyancsak ez a platform biztosítja a hírlevél-küldő 

rendszerünk működtetését.  

Multilanguage editor: ezzel a beépített applikációval tudjuk a honlapon belüli nyelvváltást 

biztosítani – a fordításokat a feltöltéssel párhuzamosan, belső munkatársaink készítik el.  

Social media stream: honlapunk kezdőoldalán ezzel az applikációval a tudományos 

ismeretterjesztés platformjai és a közösségi média felületeink (facebook, instagram, youtube 

csatorna, twitter) híreit tudjuk a weblap kezdőoldalára integrálni. Ez azért szükséges, mert az egyes 

projektek, benne a közösségi iratgyűjtés kampánya így minden alkalommal frissülő tartalommal 

jelenik meg. A social media streamben megjelenő tartalmaink vizuális részének kidolgozását a 

PicsArt programmal végezzük.  

Időszalag: Ugyancsak az intézmény honlapjának címoldalán jelenik meg intézményünk történeti 

időszalagja, melyet a Webalon eszközével készítünk. Az időszalagba integrálhatóak a honlap egyes 

oldalai, oktatási anyagok, fényképek, videók vagy akár virtuális kiállítások is, így ezzel az eszözzel 

történeti intézményünk több, mint egy évszázada végzett tevékenységét tudjuk a jelen 

kontextusában bemutatni.  



Az online tartalomgyűjtés nem szerepelt eredeti terveink között, de a közönségünk igényei alapján 

létrehoztunk egy olyan platformot, melyen a családokban megőrzött, a zsidó közösségi 

emlékezethez tartozó fényképek és történetek oszthatóak meg. A legyresze.hu domain néven futó 

platformunk üzemeltetője a DigitalOcean.  

Ugyancsak a közönségünk igényei alapján hoztuk létre azt az oldalt, mellyel az intézmény 

kiállításaiban online vezetéseket tudunk tartani. A PnB Photo Kft által üzemeltetett platformon 

egyidejűleg 20-25 fő részére tudunk tárlatvezetést, történeti előadást vagy akár speciális 

konzultációt tartani. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy tudatosítani tudjuk, hogy a 

történelmi múlt általunk őrzött elemei az egész közösség számára értékek és megőrzendők.  

Az elvégzett fejlesztések eredményeit a honlap statisztikáiból látjuk – illetve tapasztaljuk a 

hírlevelünkre vagy közösségi média csatornáinkra feliratkozottak számai és aktivitása alapján.  

Ezek alapján úgy érezzük, hogy az online felületeinken 2021-2022-ben elvégzett fejlesztések 

eredményesek voltak, s köszönjük az NKA ehhez nyújtott támogatását, s egyben kérjük a pályázati 

beszámoló elfogadását. 
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