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I. Ismertetés 

A szakmai továbbképzés szervezését 2017. szeptemberében, a Petőfi Irodalmi Múzeumban lezajlott 

országos konferenciával egyidőben kezdtük meg. Az itt elhangzott szekció előadások, valamint a 

délutáni panelbeszélgetések vezetőinek összefoglalóit felhasználva, arra is támaszkodva kezdtük 

felépíteni rendezvényünket. Akkor már világos volt, hogy zászlót bont a Cselekvő Közösségek átfogó 

nemzeti kulturális projekt, valamint az Európai Kulturális Örökség Évének nemzetközi irányai is 

megjelentek a 2018. évet illetően. 2017. november 22-én egy munkacsoport téma- és munkarend 

egyeztető ülése zajlott Budapesten, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Itt – 

pályázó intézményünk szakmai felelőse mellett- egy előkészítő Szakmai Tanács jött össze, melynek 

tagjai: Deme Péter, Káldy Mária, Koltai Zsuzsa, Kriston Vízi József, Kurta Mihály, Miszné Korenchy 

Anikó, Vásárhelyi Tamás és Vedovatti Anildo voltak. Az ülésen megfogalmazott hazai és nemzetközi 

felhívás először a Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület platformján jelent meg, egyúttal 

annak delegátusa a múzeumi szakma nemzetközi szervezete, a NEMO éves konferenciáján adta át a 

meghívást és tett közzé angol nyelvű felhívást. A muzeális közgyűjtemények mellett az egyetemi 

oktatás, a szakmai civil szféra és a nemzetközi felnőttoktatás, -képzés, valamint a kulturális örökség 

területén működő aktív szakemberekből álló Előkészítő Munkacsoport 2018. január 31-én helyszíni 

látogatást tett Kecskeméten és a második napi örökség-helyszínen (Lakitelek-Szikra, Kultúrművek). A 

helyszíni tárgyalások, egyeztetések és tapasztalatok nyomán azonnal megkezdődött az operatív 

munka. A pályázó intézmény mint házigazda, valamint a témát (múzeumandragógia) kezdetektől 

felkaroló és mentoráló legjelentősebb hazai civil szakmai szervezet közösen küldte el konferencia és 

előadói felhívását a hazai és a határon túli magyar muzeális közgyűjtemények vezetői, illetve a 

témában korábban és folyamatosan aktív munkatársak több mint 200-as célzott listájára. Ebbe a 

fázisban már szövetségesünk volt az SzNM égisze alatt működő MOKK szakmai vezetése, akik 

országos hálózatuk révén mozgósítottak. A pályázati támogatás jelentősége itt vált igen fontossá, 

ugyanis ennek segítéségével tudtuk jelentősen csökkenteni a részvételi költségeket, amely az 

intézményi és egyéni – továbbra is meghatározó – ráfordítások egy részét kompenzálhatta. A közel 

20 főre duzzadt aktív szakmai együttműködő munkacsoporti stáb tagjai teljesen megérdemelten 

élvezhették a költség-hozzájárulást, amely 2009 óta második alkalommal volt két napos a tematikus 

szakmai továbbképzés-sorozatunk történetében. Együttműködőink mindegyike maga profilja, 

küldetése szerint nyújtotta mind az előkészítés, mind pedig a megvalósulás során maximális 

támogatását, ügy-szolgálatát. A nagy múltú és kiváló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 

Múzeumok és Látogatók  Alapítvány révén sikerült plenáris, valamint szekció  előadónak is 

megnyernünk a kulturális örökség és a múzeumi világ korszerű szemléletű neves missziósát: 

Margherita Sani-t. Az ez évi aktuális témakörben  érték és attraktivitás, felelős felnőtti (intézményi, 

civil, közösségi, fenntartói) attitüd, a múzeumi örökségközvetítés  és közösségfejlesztés új útjai 

kérdéskörök összpontosultak. A plenáris témafelvetésekhez  Németh Balázs (MTA, valamint PTE) az 

életen át tartó tanulás és az ehhez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésének múzeumi 



vonatkozásaival, valamint Kárpáti Andrea (ELTE TTK) a fiatal felnőtteknek a múzeumokkal szemben 

támasztott elvárásai elemzésével nyújtott valóban releváns probléma felvetéseket.  

A felhívást, illetve az azt is érintő szakmai és szakmaközi találkozókat követő érdeklődésre mi sem 

jellemzőbb, mint hogy április utolsó napjaiban 167 fő jelentkezőt regisztráltunk a Pulszky Társaság 

Irodájának jóvoltából megnyitott és folyamatosan gondozott platformon, hírlevelekben, amely 

létszámból végülis 142 fő volt jelen a konferenciává alakult szakmai továbbképzésen. (Természetesen 

most  is voltak kényszerű visszalépések, távolmaradások, miként új jelentkezők, illetve érdeklődő 

behallgatók is egyaránt.) A március közepén megnyitott önálló face book esemény-, valamint szakmai 

önkénteseink révén indított tagozati fb-csoport léte és annak mozgékony hírközlése szintén sokat 

segített a résztvevői közösség toborzásában és mai napig tartó tájékoztatásában 

(https://www.facebook.com/ptmandra/) . A helyi szervező és előkészítő munka mellett ezzel  igen 

nagy segítséget kaptunk tehát a Pulszky Társaságtól, annak választott vezetőségétől és önkénteseitől. 

Nem sokkal a rendezvény előtt további  anyagi támogatással és szakmai kapcsolati hálózatával  a 

Nemzeti Felnőttképzési Intézet  - EPALE Műhely Magyarország szintén hozzájárult annak sikeres és 

zökkenőmentes lebonyolításához.  

II. A rendezvény megvalósulása 

A témakörök bővülése és a nagy fokú pozitív társszervezői hajlandóság révén a május 7-én (hétfőn) 

kezdődő és zajló szakmai ülések megvalósításába a  - korábban már oroszlánrészt vállalt KKJM és 

Cifrapalota Kiállítóhelyének kollektívája, a Ráday Múzeum és a Bozsó Gyűjtemény mellett – a Bács-

Kiskun megyei TIT, a Leskowsky Hangszergyűjtemény/Alapítvány, valamint a KKMM kötelékébe 

tartozó Katona József Emlékház is bekapcsolódott. Így végülis a két nap során a már említett plenáris 

előadások mellett  13 szekcióban 63 előadás hangzott el és 7 műhely jellegű munkaformában 

dolgoztak a kollégák. Néhány szekció – téma iránt oly nagy volt az érdeklődés, hogy a 

meghosszabbított hétfő délutáni időszakban két menetben is egymást követték a kapcsolódó 

előadások, prezentációk, munkabeszámolók (Felnőtt tanulás-közösségi tanulás; Együttműködés a 

kulturális és muzeális intézmények között;  A digitális technika és múzeumi gyakorlat). A szekciók és 

műhelyek munkájának résztvevői létszáma változó volt; legcsekélyebb 8-10, a legnépesebb 30 fő volt. 

Természetesen ez alkalommal is a szekció- és műhely munkát vezető személyiségek döntő 

befolyással voltak az ott lévők együttműködési készségén, meglévő beidegződésekre. A szervezők 

tudatosan készültek a kooperatív/interakció jellegű munkaformák előtérbe helyezésére, de ez 

érthető módon egyes esetekben csak szándék maradt,- még ha annak hasznával és közvetlenebb 

szellemével elvileg napjainkban a szakmatársak többsége  egyetért… Ennek ellenére, illetve ezzel 

együtt a frontális megoldást kiválóan oldották fel a műhelyek vezetőinek jóvoltából azok résztvevő 

tagjai. Szinte menetközben dúsultak színesebbé prezentációk, amelyhez akció is tartozott (Fekete 

Anetta: Rodolfo-hagyaték és élő bűvész bemutató) vagy a témát körüljáró szekció tagjainak 

művelődéstörténeti főhajtása (E. Csorba Csilla – Sz. Kőrösi Ilona és szekció társaik a Kéttemplomköz 

irodalomtörténeti emlékhelyeinél tett in situ látogatása). Az így is feszesre sikerült első napon 

további informális eszmecserére a konferencia étkező és szállás helyen adódott kiváló lehetőség, 

amikoris a vacsora után mintegy szakmai bónuszként a bugacmonostori ásatások, tárgyi 

örökségmentés és kulturisztikai projekt-fejlesztés témakörében a Pazirik Kft. által a Kecskeméti 

Katona József Múzeum régész-igazgatója  és munkatársainak eredményeiről készült film kapcsán az 

érintett település örökség-fejlesztési víziójáról folyt éjszakába nyúló beszélgetés, nagy számú 

érdeklődő jelenlétében (Balogh András, Deme Péter, Rosta Szabolcs, Szabó László).  

 

https://www.facebook.com/ptmandra/


A másnapi, május 8-án, kedden folytatódó szakmai program helyszín választását is siker koronázta. A 

sajátos, történeti-archeológiai objektum (templomrom és rekonstrukció) közvetlen közelében, 

valamint egy újfajta épített  örökség-vízió s tartalmilag hasznos vitákat generáló „mintha”-történelmi 

látványtár közegében igen jól kelt életre az egri Dobó István Vármúzeum munkatársaiból és 

önkénteseiből verbuválódott kosztümös játék-fűzér (vez.: Király Júlia-Zay Orsolya) , a korábban 

előadásokra alapozó, de a megvalósítás finisében műhelymunkává változott múzeumon kívüli 

örökség ismereti munkák disszeminációja (vez.: Koltai Zsuzsa-Pásztor Andrea) , illetve szintén a 

konferencia szervezés utolsó fázisában maguknak önálló  témacsoportot kiverekedő történelem és 

múzeumi jel-alkotás témakör avatott kutatóinak csoportja (vez.: Hajagos Csaba). A Harminczházas 

Pálinkaváros imitált, muzeális korú hiteles tárgyakra épülő, de sajátos megoldású történelmi kaland-

utcáin és enteriörjeiben (cca 1920-1940-es évek alföldi kisvárosa) nem csak vezetett szemlélőként, 

hanem kritikus és alkotó feldolgozó-elemző munka során tevékenykedtek a kollégák (vez.: Németh 

Ádám). A jó hangulatú, egyúttal szintén feszes tempójú második nap hosszú délelőttjének végét 

együttes beszámolók, mini-elemzések zárták.   

Szakmai rendezvényünk természetesen nem kerülte el Kecskemét város és Bács-Kiskun megye 

vezetésének figyelmét; mind a megnyitó délelőttön, mind pedig a második nap szakmai program 

indítója alkalmával személyes képviseletet biztosítottak. Programunk szakmai és társadalmi súlyát 

kellőképpen reprezentálta az a tény is, hogy rendezvényünk csaknem a kezdetektől regisztrált 

eseménye volt az Európai Kulturális Örökség Évének és a Cselekvő Közösségek országos programnak; 

ez utóbbi szakmai hálózatnak továbbra is alkotó részesei vagyunk kollégáink révén. 

Rendezvényünkről az alábbi közösségi és szakmai linkek, válogatott média megjelenések    

tanúskodnak: 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/vii-orszagos-es-iii-nemzetkozi-muzeumandragogiai-konferencia-

kecskemeten  

http://montazsmagazin.hu/pec-events/az-irodalmi-orokseg-attraktiv-bemutatasa-katona-

hazban/1525705200/  

kecskemetitv.hu – Híróra. május 7., hétfő 2:35-4:30  

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/regi-ertekek-ujszeru-bemutatasa-a-mai-muzeumok-

feladata-1305417/  

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/beszamolo-a-2018-as-muzeumandragogiai-konferenciarol 

 

III. Végezetül 

A hazai jó példák, gyakorlatok, projekt megvalósítások közbeni dilemmák, kérdésfelvetések és az 

azokra keresett válaszok bemutatása mellett majd’ minden szekcióban – a műhelyekében 

egyértelműen – tapasztalati szinten megjelentek a különböző külföldi példák, párhuzamok. Így 

konferenciánk nemzetközi volta nem, illetve nem csak úgy teljesült, hogy a plenáris előadó 

személyében (M. Sani)  és egy önálló angol nyelvű panelben (Múzeumok nemzetközi 

kapcsolatépítése és rendszerük; Bozsó Gyűjtemény) volt tetten érhető, hanem a sok helyütt immár 

egy-másfél évtized óta zajló szakmai folyamatok, közös megvalósítások bemutatásai nyújtották azt 

meggyőzően. Öröm volt tapasztalni, hogy a múzeumi középgeneráció mellett igen szép számban 

voltak jelen fiatal, a pályát elszánással, most vagy néhány éve kezdő szakember, többen már jelentős 

teljesítménnyel háta mögött. Közülük is kiemelkedett Németh Ádám (MKVM) és Oláh Róbert (Arany 

János Kulturális Központ, Könyvtár és  Múzeum), akik több előadással, kerekasztal beszélgetés és 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/vii-orszagos-es-iii-nemzetkozi-muzeumandragogiai-konferencia-kecskemeten
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/vii-orszagos-es-iii-nemzetkozi-muzeumandragogiai-konferencia-kecskemeten
http://montazsmagazin.hu/pec-events/az-irodalmi-orokseg-attraktiv-bemutatasa-katona-hazban/1525705200/
http://montazsmagazin.hu/pec-events/az-irodalmi-orokseg-attraktiv-bemutatasa-katona-hazban/1525705200/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/regi-ertekek-ujszeru-bemutatasa-a-mai-muzeumok-feladata-1305417/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/regi-ertekek-ujszeru-bemutatasa-a-mai-muzeumok-feladata-1305417/
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/beszamolo-a-2018-as-muzeumandragogiai-konferenciarol


műhelymunka vezetéssel, moderálással felkészülten, figyelemre méltó rugalmassággal és témához 

illő humorral (!) teljesítették magas fokon az általuk vállaltakat. 

Előadóink jó része, jelenleg mintegy 80 százaléka megküldte előadásának – sok esetben gazdagon 

illusztrált – szöveges változatát, valamint szép számmal érkeztek be prezentációk, műhely 

összefoglalók. Ezeket szeretnénk még az év folyamán szerkesztett módon tudományos előadás-

sorozatunkban elektronikus és kedvező lehetőség szerint nyomtatott formában is közreadni. 

Keressük a további forrást és helyszínt az újabb múzeumandragógiai konferenciára és a témát 

művelők hálózatépítésének folytatására, amelyhez reményeink szerint bírhatjuk később is az NKA 

illetve szakkollégiumának támogatását, bizalmát. 

 

Kecskemét, 2018. 07. 13. 

 

Merinu Éva pályázati felelős 
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