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Nyíregyháza

I. Előzmények, előkészületek

A nyíregyházi Jósa András Múzeum pályázta meg a VIII. Országos és IV. Nemzetközi 
Múzeumandragógiai Konferencia, egyben szakmai továbbképzés megrendezésének 
lehetőségét. Az elbírálást és a megítélt támogatást követően elkezdődtek a konferencia 
előkészületei, melynek első lépései voltak egy munkacsoport létrehozása, az eredeti – 
pályázatban szereplő – helyszín újragondolása, főbb vezértémák, altémák kijelölése, 
határidők felállítása. Mindezt néhány újabb találkozó és már az operatív munkálatok 
követték. Az első találkozóra 2019. januárban került sor, melynek Budapesten a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum adott otthont. Az előkészítő munkacsoport tagjai, 
akik jelen voltak a megbeszélésen: Antal József, Babolcsi Andrea, Dr. Deme Péter, Dr. 
Kriston Vízi József, Kurta Mihály, Miszné Korenchy Anikó, Németh Ádám.
A témák kijelölése, az előzetes és vázlatos programterv, valamint a felhívás vázlata 
fogalmazódott meg, ebben az előző évek múzeumandragógiai konferenciának felépítése, 
szakmai irányvonalai is segítségünkre voltak, figyelembe vettük a hazai és nemzetközi 
trendeket is, melyekre alapozhattuk a tervezést.  Ekkor határoztuk meg, hogy a kultúra – 
tudomány – turizmus tengelyre fűzzük fel a témaköröket. A konferencia végleges címe a 
MÚZEUMOK HATÁROK NÉLÜL. Örökség – Tudomány – Turizmus lett. Az eredeti helyszínt 
illetően módosítanunk kellett a felmerült akadályok miatt, így Kárpátaljáról Nyíregyháza-Vaja 
páros került fókuszba. 

A második találkozóra szintén januárban került sor Nyíregyházán a Jósa András 
Múzeumban, illetve Vaján a MNM Vay Ádám Múzeumban. A szakmai találkozón jelen voltak: 
Babolcsi Andrea múzeumpedagógus, programvezető (JAM), Dr. Deme Péter PT-MME elnök 
(PT-MME, Budapest), Káldy Mária szakértő, főtanácsadó (SzNM-MOKK, PT-MME), Dr. 
Koltai Zsuzsa PhD adjunktus (PTE-BTK), Dr. Kriston Vízi József PT-MME tagozatvezető 
(Kecskemét), Kurta Mihály andragógus, PT-MME alapító tagozatvezető (Miskolc), Mészáros 
Balázs projektvezető, PT-MME irodavezető (MNM, Budapest), Dr. Rémiás Tibor történész, 
múzeumigazgató (JAM); időközben bekapcsolódtak: Dr. Cservenyák László igazgató 



(Szatmári Múzeum, Mátészalka), Dr. Szabó Sarolta etnográfus, múzeumvezető (Sóstói 
Múzeumfalu, Nyíregyháza), Dr. Ulrich Attila alpolgármester (Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal). Egyeztetésre kerültek a helyszínek, felvázolásra került, hogy miért 
kellett az ukrajnai helyszínről lemondani, milyen lehetőségeket tud Nyíregyháza, a Jósa 
András Múzeum, valamint együttműködő partnerek biztosítani. Elhangzott az NKA pályázati 
támogatásának összege is, mely bruttó 831 000 Ft volt, valamint az is, miszerint forrásokat 
kell keresni és biztosítani a részvételi díjak mellett, hogy a költségeket fedezni tudjuk. 
Megfogalmazódott a költségek újragondolásának szükségessége, a pályázat módosítása, a 
létszámkeret maximalizálása, ez utóbbi 120 főben került megállapításra. Felmerült a 
díjmentességre jogosultak köre és száma meghatározása, mely a korábbi évek gyakorlatát 
követte. 
A harmadik találkozóra, melyen Babolcsi Andrea és Kriston Vízi József vett részt, 
Nyíregyházán került sor márciusban. Helyszíni szemlét tartottunk a leendő plenáris és 
szekcióhelyszíneken, egyeztettünk szolgáltatókkal.
A negyedik találkozóra Budapesten került sor júniusban a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban, ahol Babolcsi Andrea, Káldy Mária, dr. Kriston Vízi József, 
Mészáros Balázs, Miszné Korenchy Anikó, Nagy Sándor Zsuzsa, Németh Ádám vett részt. 
Helyzetelemzést tartottunk, elosztottuk a feladatokat, ekkor véglegesítettük azt a döntést, 
mely szerint időmenedzselési szempontokat figyelembe véve a Vaján tervezett szekciót át 
kell helyeznünk nyíregyházi helyszínre.
Az ötödik találkozóra augusztusban Budapesten került sor a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban, melyen Antal József, Babolcsi Andrea, Graham Bell, Miszné 
Korenchy Anikó, vett részt. Egyeztettünk Graham Bell előadásaival (plenáris, szekció), 
költségeivel kapcsolatosan, a konferencia irányvonalát tekintve, valamint technikai 
kérdésekben. A Múzeumok és Látogatók Alapítvány elnökének, Miszné Korenchy Anikónak 
a közreműködésével sikerült elhívni Graham Bellt Angliából, aki többek között a Cultura 
Trust vezetője, építész, az Europeana Network Community egyik tagja, a 2018 European 
Year of Cultural Heritage-nek volt a brit koordinátora, a kulturális örökség és az 
örökségturizmus egyik meghatározó képviselője. 

A konferencia szervezésében az előkészületektől kezdve végig együttműködő partnerként 
volt jelen a Jósa András Múzeum mellett a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület. 
Szakmai partner volt a Múzeumok Országos Képzési és Módszertani Központja, valamint a 
Múzeumok és Látogatók Alapítvány. A konferencia előkészületeiben résztvevő 
együttműködők tanácsaikkal, meglátásaikkal segítették a közös munkát. 
A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Andragógiai Tagozatának vezetője dr. 
Kriston Vízi József kiemelt segítséget és támogatást nyújtott a szervezésben. 

A konferencia előzetes felhívása elsőként a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 
weboldalán és facebook oldalán jelent meg magyarul, ezt követően pedig angol nyelven is. 
http://pulszky.hu/news/muzeumandragogiai-konferencia-nyiregyhazan/
http://pulszky.hu/news/call_for_participation/

A konferencia témájának körvonalazódását tekintve fontos szempont volt, hogy az elmúlt 
években a múzeumok egyre szervesebben és hatékonyabban vállalnak szerepet a 
felnőttképzésben, felnőttoktatásban és a felnőttek tanulásában, melynek módszereit, 
gyakorlati kérdéseit még jobban előtérbe kell helyezni. Figyelembe vettük az Európai 
Bizottság által meghatározott intézkedések azon részt, melyek a kulturális örökség 
fontosságát hangsúlyozzák, kiemelten a kreativitást, innovációt, partnerséget, a speciális 
készségek és kompetenciák fejlesztését, valamint a tudásmenedzsmentet és a 
tudástranszfert, valamint az esélyegyenlőséget. A múzeumok olyan tudástárral, 
tudásbázissal, örökségértékekkel rendelkeznek, amelynek révén komplex ismeretekhez 
juthat az aktív és nyitott múzeumi látogató, azonban ennek széles spektrumon való 
megjelenését, más nézőpontok bevonását, összefogással és sokoldalú szakmai hálózat 
építésével lehet hatékonyabban megvalósítani. A témakörökben jelen volt a felelős felnőtt 
attitűdjének kérdése, mind fenntartói, intézményi, civil, közösségi, szinten, az örökség, érték, 

http://pulszky.hu/news/muzeumandragogiai-konferencia-nyiregyhazan/
http://pulszky.hu/news/call_for_participation/


fenntarthatóság, kérdésköre is. A „Múzeumok határok nélkül”: igen tág és provokatív 
értelmezési lehetőségeket adott, az országhatárok fizikai és szellemi értelmezésén túl, 
többek között a múzeumok gyűjteményei, szakemberei és más szakterületek közötti belső 
„határok” feloldására szerette volna felhívni a figyelmet, a generációk közötti határokra, az 
érdekek mentén felépülő határokra. Minderre vonatkozóan vártuk jó gyakorlatok 
bemutatását, problémafelvetéseket, melyek továbbgondolására és kritikai gondolkodásra, 
illetve cselekvésre ösztönöznek.

A konferencia célközönsége a hazai és nemzetközi muzeális közgyűjtemények szakemberei 
mellett, az egyetemi oktatásban tevékenykedő szakemberek, a jelenlegi vagy potenciális 
szakmai partner civil szervezetek, és a nemzetközi felnőttoktatás, felnőttképzés, turizmus és 
kulturális örökség területén működő aktív szakemberek voltak. 

Pályázati támogatással, valamint a helyszíneket néhányszor újragondolva tudtuk a 
költségeket a tavalyi (2018) kecskeméti múzeumandragógiai részvételi díj összegéhez 
viszonyítva megtartani. Ehhez azonban intézményi, civil és egyéni támogatásokra is szükség 
volt. A szakmai együttműködők és meghívott előadók költségeihez meghatározott mértékig 
hozzájárultunk. 

Együttműködő partnereink voltak: Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, SZNM 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Múzeumok és Látogatók Alapítvány, 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város, MTA PTB Andragógiai Albizottság, Felnőttkori Tanulás 
Elektronikus Európai Platformja (EPALE), Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, Kulturális 
Örökség Menedzserek Egyesülete, Sóstói Múzeumfalu, Váci Mihály Kulturális Központ, MNL 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. 

II. A konferencia megvalósítása

A konferencia két napján, 6 helyszínen, a plenáris ülést és a 10 szekciót tekintve, 56 előadás 
hangzott el. Emellett a jelen lévő részesei lehettek panel diskurzusnak, kerekasztal 
beszélgetésnek, kötetlen múzeumi diskurzusnak, könyvbemutatónak, kiadványbörzének és 
kiállításnak is. A két nap alatt 147 fő vett részt a programokon. A regisztrációkat tekintve 
történtek távolmaradások, illetve új résztvevők is, akik a helyszínen regisztráltak. 

A résztvevők között múzeumi szakemberek, egyetemi oktatók, örökségvédelmi és turisztikai 
szakemberek, levéltári és könyvtári szakemberek, építészek, képzőművészek, civil 
szervezetek képviselői és más területről érkező szakemberek is részt vettek.

Az első nap (hétfőn) Nyíregyháza szívében a Kossuth téren lévő Korona Hotel dísztermében 
indult útjára a konferencia köszöntőkkel és plenáris előadásokkal. Elsőként Dr. Ulrich Attila, 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere mondott köszöntőt, ezt követően Dr. 
Rémiás Tibor, az idén Év Múzeuma díjas Jósa András Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
igazgatója, és Dr. Bereczki Ibolya, a Pulszky Társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket és 
nyitotta meg a konferenciát.
A plenáris előadások levezető elnöke Dr. Németh Balázs Bánk, az MTA PTB Andragógiai 
Albizottság elnöke volt, aki felvetette, hogy milyen szerepe lehet a múzeumoknak a felnőtt 
tanulás során fontos kulcskompetenciák fejlesztésében. Graham Bell első előadóként 
érdekes és izgalmas, egyben nagyon elgondolkodtató és megoldásra váró felvetéseket 
fogalmazott meg. A kulturális fogyasztás, a turizmus növekedésével vajon mennyire őrizhető 
meg a környezet épsége, meddig lehet elmenni a növekedéssel, milyen hatásokra lehet 
számítani, mire nem gondolnak, milyen lehetséges megoldások vannak, milyen kreatív 
példák vannak? A digitalizáció pedig töretlenül halad előre, egyre több érdeklődőhöz 
eljuttatva a különböző gyűjtemények értékeit, tudásanyagát. Ezt követően Sághi Attila 
vezérigazgató-helyettes (Szépművészeti Múzeum) vázolta fel a budapesti Liget Projekt 
látogatóközpontú kulturális fejlesztéseinek már folyamatban lévő munkálatait és 
megvalósításra váró terveit. Dr. Kárpáti Andrea (ELTE TTK) újabb kutatási eredményeket 



osztott meg a fiatal felnőtteknek a múzeumokkal szemben támasztott elvárásaival 
kapcsolatosan. A plenáris előadásokat Nagy Magdolna mb. igazgató (SzNM MOKK) 
előadása zárta, melyben a minőségmenedzsment témáját járta körbe, megfogalmazva a 
bizonytalansági tényezőket, valamint a pozitív kimenetelt is, hangsúlyozva, hogy ma már 
kiemelten foglalkozni kell az igényfelmérésekkel, elégedettségi értékelésekkel. 
Ebédszünet következett, majd ezt követően egy panel diskurzus keretében vitatták meg az 
elmúlt tíz év múzeumandragógiai tapasztalatait, eredményeivel és nehézségeivel együtt, 
egyfajta számvetés volt. Résztvevők: Berényi Marianna, Dr. Koltai Zsuzsa, Dr. Kriston Vízi 
József, Kurta Mihály, Dr. Szabó József, Dr. Vásárhelyi Tamás

A panel diskurzust követően három helyszínen 7 szekció várta a részvevőket: Váci Mihály 
Kulturális Központ (3 szekció), Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (2 szekció) és 
az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára (2 szekció). A szekciókban felmerült 
témák igen változatosak voltak, néhol értékes párbeszédek és előremutató viták alakultak ki.
A témák a kulturális, szellemi, műszaki, ipari örökségtől kezdve a múzeumandragógiai 
módszertanon, képzésen, oktatáson, esélyegyenlőségen és akadálymentesítésen át a 
közösség- és közönségszolgálatig széles spektrumon mozogtak. 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban vándorkiállításként mutatkozott be a 
HUNGARICANA – Az NKA Közgyűjteményi Projektjei, 25 év támogatásaiból megvalósult 
értékmentés – a XXI. századi színvonalú Hungaricana virtuális közgyűjteményi portál 
digitalizálási eredményeinek bemutatásával. 

A szekciókat követően egy kötetlen hangvételű, kooperatív és interaktív múzeumi 
diskurzusra került sor, melynek a Jósa András Múzeum adott otthont. Ennek keretében öt 
program közül választhattak a résztvevők. Ezekben a programokban bemutatkoztak a Jósa 
András Múzeum együttműködő partnerei közül néhányan, valamint a múzeum tereit is fel 
lehetett fedezni. . Az alábbi lehetőségeket választhatták: 
A. Szinyeire hangolva (Szinyei impressziói c. időszaki kiállítás)
Topor Tünde művészettörténész, az Artmagazin főszerkesztője és Winkler Nóra 
műsorvezető, kulturális szakértő vezetésével, a velük való beszélgetés során lehetett 
közelebb jutni a képzőművészeti kiállítások olyan szegmenseihez, melyekkel a fiatal 
felnőtteket lehetne még jobban megszólítani. A festmények lévő tájak, alakok,kompozíciók, 
színek .stb. mögött lévő történetekre nagy hangsúlyt fektettek. A programot kortárs irodalmi 
reflexióval fűszerezte Nagy Zsuka nyíregyházi költő, aki Szinyei alkotásai által inspirálódva 
írta meg erre az alkalomra született verseit. 
.

B. „Titkos intézmény-átjáró” (MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára)
A Jósa András Múzeum hosszú évek óta szorosan együttműködik a szomszédban lévő 
Levéltárral. Az együttműködési lehetőségeket, izgalmas tereket, titkos zugokat lehetett 
felfedezni, Helyszín: MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
C. LEGO-KALAND – keverjük a kockát. (tekerd! csoport)
LEGO kockákba álmodott Szinyei kép, közös építés és kötetlen beszélgetés zajlott a terkerd! 
csoport tagjaival. Ez a csoport 15-18 éves kiemelten hátrányos helyzetű fiatalokból áll, 
akikkel pár éve kezdtük a közös munkálkodást, közös kiállítások tervezését és 
megvalósítását. A művészet és a játék, mint közös nyelv jelent meg.
D. Andris bácsi öröksége – „…megtettem saját emberségemből”
A Jósa András örökségét esszenciájában bemutató kiállítás felfedezésére, beszélgetésre és 
eszmecserére volt lehetőség a kiállítás kurátorával, Dr. Körösfői Zsolt, régészeti 
osztályvezetővel.
E. Válts nézőpontot – Tapintható-e a múzeum?
Ebben a programban partnereink voltak: Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz.-B. Megyei 
Egyesületétől Nemes-Nagy Tünde elnök, Révészné Petró Zsuzsa oktatási osztályvezető 
(Nyíregyházi Állatpark) és Boronkayné Kovács Ágnes botanikai szaktanácsadó (Nyíregyházi 
Állatpark). Örök aktuális kérdés a tapintható múzeum kérdése, mihez szabad és mihez nem 



hozzáérni, eredeti tárgyat vagy másolatot adjunk kézbe, kinek készítünk tapintható 
kiállításokat, ki olvas Barille-t és hasonló kérdéseket boncolgattak, bemutatóval egybekötve. 
Valamint az is kiderült, hogy milyen partneri kapcsolat lehet egy múzeum és állatpark között.
A kötetlen programokat még kötetlenebb vacsora követte, ahol folytatódhattak a 
beszélgetések, valamint a múzeum kiállításai is várták az érdeklődőket az est folyamán.

A második nap (kedd) a Sóstói Múzeumfaluban folytatódott tovább a program, ahol egy 
Könyvbemutatóval indult a konferencia. A Múzeumi iránytű sorozat legújabb kötetét - A 
szolgáltató múzeum címmel Dr. Bereczki Ibolya főigazgató-helyettes, (SZNM) ajánlotta a 
résztvevők figyelmébe. 
Ezt követően három szekcióval folytatódott a szakmai program, melyeknek témái: 
A szolgáltató múzeum kérdéseinek komplex megközelítésű paradigmái, Múzeumok a 
turisztikai desztinációban. Múzeum és az „idegen forgása”, Múzeum-közi kapcsolatok 
határokon innen és túl; tematikus utak; történelmi emlékezet muzealizációja; nemzeti 
évfordulók (pl. Rákóczi, Kossuth, Görgei) és a múzeumok. 
A szekciók után egy kerekasztal beszélgetés keretében feszegették Félelmek és 
lehetőségek a múzeumi minőségmenedzsmentben – a múzeumi örökség jelene és jövője 
kérdéskörét. Beszélgetőtársak voltak: Nagy Magdolna (SZNM, MOKK), Sz. Fejes Ildikó 
(MNM OMMIK), Márkus Marianna (Hatvany Lajos Múzeum), Gregász Tibor (Óbudai 
Egyetem, IDEACOM) és Fehér Miklós (Könyvtári Intézet), Mészáros Balázs (MNM).

A konferencia két napját röviden Dr. Kriston Vízi József tagozatvezető (Pulszky Társaság – 
MME Múzeumandragógiai Tagozat) összegezte, a zárszót pedig Kassai Hajnal 
főosztályvezető (EMMI Múzeumi Főosztály) mondta, majd egy közös ebédet követően 
búcsúztak a résztvevők. 

III. Eredmények, tanulságok

A konferencia mind a témákat, mind a részvételi arányt tekintve sokszínűnek és sikeresnek 
mondható. Megtiszteltetés volt Nyíregyháza és a Jósa András Múzeum számára 
házigazdaként megrendezni a múzeumandragógiai konferenciát, mellyel bemutatkozási 
lehetőséget is kapott, illetve ezzel a rendezvénnyel sikerült több múzeumi és más területről 
érkező szakembert az ország keleti végére „elhozni”. Az előadások során különböző 
projektekről, hazai és külföldi jó gyakorlatokról, tévutakról, felmerülő és megoldásra váró 
problémákról hallhattak a résztvevők. Sikerül ismét megmutatni, hogy mennyire összetett, 
milyen sokszínű és interdiszciplináris a múzeumi világ, illetve mennyi potenciál van benne. 
Kevesebb határon túlról érkező kolléga érkezett, így ezt a nemzetközi részvételi vonalat még 
erősíteni kell. Örökösen visszatérő probléma a konferenciák esetében a beszélgetésre szánt 
idők rövidsége, ezen a konferencián is csak részben sikerült megvalósítani, ezt is újra kell 
gondolni a jövőben. A SZNM – MOKK részéről Nagy Magdolna mb. igazgató felajánlásának 
köszönhetően együttműködésben elkészült egy elégedettségi kérdőív, melynek 
kiértékelését, elemzését elvégezték. Ennek eredménye, amint megjelenik, hasznos lehet az 
elkövetkezendő konferenciák szervezői számára. 
A ráfordításokat, költségeket tekintve, a nagyobb kiadásokat leginkább az étkezési és 
terembérleti díjak, valamint a szállásköltségek jelentették. Az NKA támogatása ennek 
finanszírozásához nagyobb mértékben hozzájárult. Bízunk benne, hogy a jövőben is 
bizalmat kapunk. 
A tervek szerint a konferencia előadásainak szerkesztett anyaga digitálisan, online, letölthető 
kötet formájában jelenik meg. 

Nyíregyháza, 2019. november 7. 
Babolcsi Andrea

múzeumpedagógus, a konferencia nyíregyházi koordinátora
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MÚZEUMANDRAGÓGIAI KONFERENCIA 
NYÍREGYHÁZA

2019. szeptember 9-10.
MÚZEUMOK HATÁROK NÉLKÜL

Örökség – Tudomány – Turizmus
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia

KONFERENCIA PROGRAMJA

2019. szeptember 9. hétfő
Helyszín: Korona Hotel (Nyíregyháza, Dózsa György u. 1.)
08.30 – 10.30 Érkezés és regisztráció

10.30 – 10.50 Köszöntők, megnyitók
Dr. Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató, Jósa András Múzeum
Dr. Bereczki Ibolya elnök, Pulszky Társaság Magyar - Múzeumi Egyesület

11.00 – 13.00 Iránytű a konferenciához – Plenáris előadások
levezető elnök: Dr. Németh Balázs Bánk, MTA PTB Andragógiai Albizottság elnöke

11.00 – 11.25 Graham Bell igazgató (Cultura Trust, Magyar Reneszánsz Alapítvány): 
What defines museums, and who are the new curators? An emerging European perspective – Mi 
határozza meg a múzeumokat, és kik az új kurátorok? 
Egy újonnan megjelent európai nézet  (Az előadás fordítását a regisztrációkor mindenki kézhez kapja.)
11.30 – 11.55 Sághi Attila vezérigazgató-helyettes (Liget-projekt, Szépművészeti Múzeum): 
Látogatóközpontú kulturális fejlesztések megvalósítása – A budapesti Liget Projekt
12.00 – 12.25 Dr. Kárpáti Andrea egyetemi tanár (MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani 
Kutatócsoport, Budapesti Corvinus Egyetem): Múzeum használati szokások fiatal felnőttek körében: 
két országos kutatás eredményeinek összevetése
12.25 – 12.50 Nagy Magdolna mb. igazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ): Lehetőségek és félelmek a múzeumi minőségmenedzsmentben

12.50 – 13.00 Hozzászólások

13.00 – 14.00 Ebéd a Korona Hotelben

14.00 – 15.00 Panel diskurzus - moderátor: Berényi Marianna
A múzeumandragógiai konferenciák első évtizede eredményeinek/kudarcainak számvetése, közönség 
vitája.
Beszélgetőpartnerek: Dr. Koltai Zsuzsa, Dr. Kriston Vízi József, Kurta Mihály, 
Dr. Szabó József, Dr. Vásárhelyi Tamás

15.30 – 17.30 Szekciók 

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ II. em. (Szabadság tér 9.)
1. terem 15.30 – 17.30
1. Kulturális/Szellemi/Műszaki-Ipari Örökség 
vezeti: Antal József matematikus, természettudomány-kommunikációs szakember



Shah Gabriella múzeumigazgató (Dornyay Béla Múzeum): A salgótarjáni 
Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
Gróhné Illés Ildikó múzeumpedagógus (Duna Múzeum): A vízügy ipari örökségei, ékszerdobozai – 
Gőzüzemű belvízátemelő szivattyútelepek
Képes Gábor főmunkatárs (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság): 
A jövő múltja. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szerepe a múlt értékeinek 
megőrzésében
Dr. Zsigmond Gábor PhD főigazgató-helyettes (MMKM): A Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum újjászületése
Hegyi Katalin főosztályvezető-főmuzeológus (PIM): Ady Endre hagyatékának, szellemi örökségének 
bemutatási lehetőségei a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Kelemen Kristóf tárlatvezető történész-muzeológus (Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti 
Emlékpark): Az ipari örökség és a civil szervezetek kapcsolata Ózdon 

2. terem 15.30 – 17.30
6. A múzeumpedagógia/múzeumandragógia/múzeumgerontagógia elmélete, módszertana és jó 
gyakorlatai
vezeti: Németh Ádám múzeumpedagógus

Suba Eszter múzeumpedagógus (MNM): Szükséges-e a szemléletváltás?
Lakner Lajos PhD tudományos igazgatóhelyettes (Déri Múzeum): Az élménygyárak és a múzeumok. 
Lépéskényszer/kényszerlépés?
Farkas László Róbert igazgató (Koszta József Múzeum): A hazai múzeumandragógia létkérdései, és 
paradigmájának bemutatása egy szentesi esetpéldán keresztül
Czékmány Anna főosztályvezető (PIM): Hová lettél, hová levél. Oh lelkem ifjusága! avagy egy 
felnőtteknek szóló múzeumi programkínálat felépítése.
Dr. Dominek Dalma Lilla egyetemi adjunktus (NKE): Az élmény-centrikus tárlatvezetés, mint 
innovatív kommunikáció
Aranyi Fruzsina múzeumpedagógus (Déri Múzeum): 60-on túl a múzeumban - Egy múzeumi 
nyomozás tapasztalatai
Dergez-Rippl Dóra egyetemi adjunktus (PTE): A teremtő inspiráció szemléleti közege - A múzeumi 
élmény lélektani jelentősége a személyiségfejlődésben
Vásárhelyi Tamás ny. főmuzeológus (MTM): Környezeti nevelés lehetőségei a 
múzeumandragógiában

3. terem 15.30 – 17.30
7. Megörökölt épületek: fajsúlyos örökség és felelős védelem
vezeti: Dr. Cservenyák László múzeumigazgató

Kodolányi Judit múzeumpedagógus (PIM): A Tihanyi alkotók háza projekt bemutatása
Basics Beatrix művészettörténész (MNG-SZM): Műemlék múzeumépületek 20. és 
21. századi bővítései 
Dr. Horváth Nóra egyetemi adjunktus (SZIE Apáczai Csere János Kar): 
A franciaországi Culturespaces Alapítvány missziója az épített örökség értékeinek védelme és 
közvetítése terén
Dr. Mészáros Bernadett adjunktus (PTE MIK): Gondolatok műemlékek bemutatásáról

Helyszín: MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára (Széchenyi u. 4.)



15.30 – 16.45
2. Tudomány/Képzés/Intézményközi együttműködés
vezeti: Dr. Vásárhelyi Tamás ny. főmuzeológus
 
Hegedűs Anita PR-referens (Móra Ferenc Múzeum): Egyetemi kurzusok múzeumi lehetőségei - A 
múzeum, mint tanulási tér
Lovas Judit kommunikációs főosztályvezető, továbbá Koltay Erika és Bodnár Kata (Néprajzi 
Múzeum): Bárka, híd, pálya: a megújuló Néprajzi Múzeum felnőtt tanulás stratégiájának kidolgozása 
az Erasmus+ projekt keretében
Kujbusné Mecsei Éva igazgató (MNL Sz.Sz.B. Megyei Levéltára): e- és ó… - A Magyar Nemzeti 
Levéltár – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár valós és virtuális kapcsolata a múzeumokkal
Révészné Petró Zsuzsa oktatási osztályvezető (Nyíregyházi Állatpark): Oktatás 
a világ legnagyobb természetismereti tantermeiben, az állatkertekben - Formális és informális nevelési 
lehetőségek a Nyíregyházi Állatparkban
Pavlics Tamás börtönmúzeumi főelőadó (Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye): A 
Nagy háborúk nyomában Sátoraljaújhelyen

16.55 – 17.30
4. Felsőfokú oktatás, képzés és múzeumandragógia kérdései, jövője
vezeti: Dr. Koltai Zsuzsa adjunktus

Dr. Szabó József egyetemi docens (DE): A múzeumi kultúraközvetítés új lehetőségei
Magyar Erzsébet ny. tanár (ELTE PPK NI): A múzeumi kultúraközvetítés lehetőségei az egyetemi 
hallgatók képzésében
Kriston Vízi József múzeumi kultúraközvetítő (Kecskemét): Pályára kerülni. Pályán maradni.

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár II. em. (Szabadság tér 2.)
1. terem 15.30 – 17.30
3. A múzeumi akadálymentesítés helyzete, problémái, jó gyakorlatok és bizonytalansági tényezők 
(fizikális, mentális, infokommunikációs)
vezeti: Vedovatti Anildo szakreferens

Pravetz Beáta múzeumandragógus (MNM): Akadály. Mentes?
Dr. Somfay Örs marketingigazgató (Arcanum Adatbázis Kiadó): A Hungaricana és a köré 
szerveződő adatbázisok nyújtotta lehetőségekről
Babolcsi Andrea múzeumpedagógus-muzeológus, (Jósa András Múzeum) és 
Nemes-Nagy Tünde elnök (Vakok és Gyengénlátók Sz.Sz.B. Megyei Egyesülete): 
Válts nézőpontot! - Egy tapintható kiállítás margójára
Berta Erika múzeumandragógus (MNM): Közös Időnk 1989 - Közösségi kiállítás 
és projekt a Magyar Nemzeti Múzeumban
Biro Dávid múzeumandragógus (MNM): Így kell emlékeznünk Görgeire (?) – Tudós, nemzeti hős, 
áruló mind egy személyben. Mennyiben segít egy kiállítás a nemzeti emlékezet helyes értelmezésében?
Vedovatti Anildo szakreferens (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal): 
Az EPALE projekt szerepe az esélyegyenlőség biztosításában
Graham Bell igazgató (Cultura Trust, Magyar Reneszánsz Alapítvány): 
Sharing values by removing barriers to cultural tourism. 
Értékek megosztása a kulturális turizmusban megjelenő akadályok lebontásával



2. terem 15.30 – 17.30
5. Múzeumi közönség- és közösségszolgálat
vezeti: Merinu Éva múzeumpedagógus, koordinátor

Ruttkay Zsófia docens (MOME): Digitális technológiák a múzeumban
Bayer Árpád ügyvezető (Open History): Az ötlettől a mosolygó látogatókig. A programfejlesztés és 
lépései
Bencsik Orsolya múzeumpedagógus, és Sopronyi-Mikulás Kata múzeumpedagógus-
közönségszervező (Ráday Múzeum): Valóság és fikció. Tapasztalatok egy nyomozós játékról
Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész (Jósa András Múzeum): 
40 év a Jósa András Múzeum szolgálatában – Hogyan tovább?
Fókuszban a Jósa András Múzeum Baráti Köre.
Dr. Bihari Albertné alapító titkár (Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület-Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár): „A múlt a bennünk dobogó második szív” - Irodalmi hagyományápolás a 
közösség, az érték és az összefogás jegyében
Kertész Fruzsina történész, és Vécseiné Lakatos Bernadett múzeumpedagógiai csoportvezető (Jósa 
András Múzeum): Kopogtat a nyugat – oldschool szabadulószoba avagy egy kiállítás hasznosítása 
16+-tól a szenior korosztályig

Alkalmi tárlat: HUNGARICANA – Az NKA Közgyűjteményi Projektjei. 
25 év támogatásaiból megvalósult értékmentés – a XXI. századi színvonalú Hungaricana virtuális 
közgyűjteményi portál digitalizálási eredményeinek bemutatása – vándorkiállítás a Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtárban

10 éves a Múzeumandragógiai Tagozat – kiadvány börze, kedvezményes vásár, csere a 
múzeumandragógia és a múzeumi világ magyar és idegen nyelvű köteteiből. Témánkhoz illeszkedő 
múzeumi – és örökség projektek mobil poszteres/tablós bemutatás

18.00 – 19.15 Múzeumi Diskurzus – választható kötetlen programok

A. Szinyeire hangolva
Fiatal felnőttek vs. képzőművészeti kiállítások – Workshop és képzőművészeti akció
Közreműködnek: Topor Tünde művészettörténész, az Artmagazin főszerkesztője és Winkler Nóra 
műsorvezető, kulturális szakértő
A programot kortárs irodalmi reflexió fűszerezi Nagy Zsuka költő közreműködésével.
Helyszín: Jósa András Múzeum Szinyei Merse Pál időszaki kiállítása

B. „Titkos intézmény-átjáró”
Lámpás felfedező út, vezetéssel a JAM és a szomszédos Levéltár között, barangolás a Levéltár ismert 
és titkos zugaiban. Együttműködési lehetőségek feltérképezése.
Helyszín: MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

C. LEGO-KALAND – keverjük a kockát.
LEGO kockákba álmodott Szinyei kép, közös építés és kötetlen beszélgetés a 
terkerd! csoport tagjaival.
Helyszín: Jósa András Múzeum II. em. 220 terem



D. Andris bácsi öröksége – „…megtettem saját emberségemből”
A Jósa András örökségét esszenciájában bemutató kiállítás felfedezése, beszélgetés és eszmecsere a 
kiállítás kurátorával.
Vezetést tart: Dr. Körösfői Zsolt, régészeti osztályvezető
Helyszín: Jósa András Múzeum „…teli szeretettel az emberiség iránt” című kiállítása

E. Válts nézőpontot – Tapintható-e a múzeum?
Közreműködnek: Vakok és Gyengénlátók Sz.Sz.-B. Megyei Egyesülete,
Révészné Petró Zsuzsa oktatási osztályvezető és Boronkayné Kovács Ágnes botanikai 
szaktanácsadó, (Nyíregyházi Állatpark)
Helyszín: Jósa András Múzeum II. em. Tantárgyraktár

19.15 Vacsora
Helyszín: Jósa András Múzeum II. emeleti díszterme és előtere

21.00 – 22.30 Kötetlen beszélgetés a fanatikus muzeológusoknak 
és múzeumbarátoknak

2019. szeptember 10. kedd
Helyszín: Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1.)

8.30 - 9.00 Érkezés és regisztráció

9.05 – 9.25 Könyvbemutató
Múzeumi iránytű sorozat legújabb kötete - A szolgáltató múzeum
Bemutatja: Dr. Bereczki Ibolya főigazgató-helyettes, (SZNM)

9.30 – 11.15 Szekciók

1. terem 9.30-11.15 
8. A szolgáltató múzeum kérdéseinek komplex megközelítésű paradigmái
vezeti: Bereczki Ibolya főigazgató-helyettes

Dr. Koltai Zsuzsa adjunktus (PTE BTK): Múzeumi szolgáltatások a társadalom szolgálatában
Dr. Szabó Sarolta területi múzeumigazgató (Sóstói Múzeumfalu): Múzeum 
és szolgáltatás, múzeumi szolgáltatásmunka
Merinu Éva múzeumpedagógus, koordinátor (Katona József Múzeum, MOKK): Szolgáltató 
múzeumok egy koordinátor szemével  –  Jó gyakorlatok bemutatása
Vass Nóra osztályvezető (Herman Ottó Múzeum): Marketing a múzeumban – múzeum a szolgáltatóvá 
válás útján
Hajagos Csaba osztályvezető történész-muzeológus (Katona József Múzeum): Múzeumi célok és a 
helyi média kapcsolata Kecskeméten - A Kecskeméti Katona József Múzeum partnerkapcsolatai: 
ismeretközvetítési csatornák a közoktatási és kulturális intézmények, illetve a média „színpadán”

2. terem 9.30-11.15
9. Múzeumok a turisztikai desztinációban. Múzeum és az „idegen forgása”
vezeti: Dr. Bácskainé Pristyák Erika főiskolai docens



Schultz Éva külsős oktató (BGE KVIK): A múzeumok szerepe Budapest turizmusában
Mester Sándor helytörténész-történelemtanár (Kiskunhalas): Ahol magyar-kun segítséggel monarchia 
született – lovagok terme és vinotéka Jedenspeigenben
Dr. Rosta Szabolcs múzeumigazgató (Katona József Múzeum): Kiskun Emlékhely Szank Vezér 
Szállásán
Demeter Zsuzsa kommunikációs menedzser (SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.): Középkori templomok útja 
- hogyan lehet élővé tenni egy 65 templomból álló tematikus utat?
Furkóné Szabó Marianna ügyvezető (Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft): Kulturális 
intézmények bekapcsolása Nyíregyháza turizmusába
Méhész Zsuzsa idegenforgalmi szakértő (Nyíregyháza): A jövő most kezdődik.

3. terem 9.30-11.15
10. Múzeum-közi kapcsolatok határokon innen és túl; tematikus utak; 
történelmi emlékezet muzealizációja; nemzeti évfordulók (pl. Rákóczi, Kossuth, Görgei) és a 
múzeumok
vezeti: Bőczén Árpád elnök

Lőrincz Andrea animátor (Mare Temporis Alapítvány): Árt vagy használ 
az „újrajátszás”?
Viszlay Gábor kulturális referens (Kassa Megyei önkormányzat hivatala): Múzeumok közötti 
nemzetközi kapcsolatok és a fenntartók lehetőségei Kassa Megyei Önkormányzat Hivatala példáján
Márkus Marianna igazgató (Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény): Integrált intézmény 
keretein belül működő múzeum kapcsolatrendszere földrajzi határokon belül és kívül
Dr. Tóth Arnold tudományos titkár (Herman Ottó Múzeum): Közös közgyűjteményi örökség - 
kihívások a könyvtárak, levéltárak, múzeumok társadalmi szerepvállalásában
Antal Ildikó muzeológus (MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény): Műszaki emlékeink megmentés 
itthon és külföldön
Bőczén Árpád elnök (Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete): Az emlékezés célja és eszköze – 
beszélgetés a kulturális szakemberek szerepéről

11.15 – 11.30 Szünet 

11.30 – 12.25 Kerekasztal beszélgetés
Félelmek és lehetőségek a múzeumi minőségmenedzsmentben – a múzeumi örökség jelene és 
jövője

A kerekasztal résztvevői:
- aki szervezi/tervezi/irányítja/oktatja: Nagy Magdolna mb. igazgató, (SZNM, MOKK)
- aki használja: Sz. Fejes Ildikó főosztályvezető, (MNM, OMMIK)
- aki teszteli: Márkus Marianna igazgató, (Hatvany Lajos Múzeum)
- aki kutatta, összefogja, és fejleszti (múzeumi terület): Gregász Tibor, (Óbudai Egyetem, 
IDEACOM)
- aki összefogja és fejleszti (könyvtári terület): Fehér Miklós igazgató, (Könyvtári Intézet)
moderátor: Mészáros Balázs (MNM)



12.30 – 12.45 Rövid összegzés: Dr. Kriston Vízi József tagozatvezető,  (Pulszky Társaság – 
MME Múzeumandragógiai Tagozat)

Zárszó: Kassai Hajnal főosztályvezető
(EMMI Múzeumi Főosztály)

13.00 Ebéd - Hazautazás

Köszönjük megtisztelő részvételüket!

Fotók

A képeket készítették: 
Dodó Ferenc, Szarka Lajos, Linzenbold Attila, Kriston Vízi József, Antal József, Babolcsi 
Andrea, MNL Sz-SZ-B Megyei Levéltár, OMMIK
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Iránytű a konferenciához – Plenáris előadások.
Levezető elnök: Dr. Németh Balázs Bánk, MTA PTB Andragógiai 
Albizottság elnöke

Helyszín: Korona Hotel (Dózsa György u. 1.), konferenciaterem
Idősáv: 2019. szept. 9. hétfő ,  11:00 - 13:00

What defines museums, and who are the new curators? An 
emerging European perspective
Mi határozza meg a múzeumokat, és kik az új kurátorok? Egy 
újonnan megjelent európai nézet
Graham Bell, Cultura Trust, Magyar Reneszánsz Alapítvány

It is said that travel broadens the mind. But what if travel was in the mind and did not require you to go 
anywhere? What if the museum came to you, or rather than you visiting a museum, you became part of it? We 
have fixed ideas of what a museum is, but what if all the conventions, assumptions and definitions could change? 
This presentation is about the museum of the mind – yourmind: challenging preconceptions, models and 
expectations, and opening your mind to new relationships and experiences. You are no longer a visitor but a co-
curator. If you think you know museums, think again! The presentation will draw upon a range of initiatives 
from across Europe and ask if this is a uniquely European perspective, a global awakening, or purely the dream 
of the individual.

Azt mondják, hogy az utazás gazdagítja az elmét. De mi lenne, ha az utazás a fejben történne, és nem kellene 
hozzá bárhova elmenni? Mi lenne, ha a múzeum hozzánk jönne, vagy ha egy múzeumlátogatás helyett a 
múzeum részévé válhatnánk? Határozott elképzeléseink vannak arról, hogy mi a múzeum, de mi lenne, ha 
minden konvenció, feltételezés és meghatározás megváltozna?
Ez az előadás az elme múzeumáról szól - a szelleméről: az előzetes elképzelések, modellek és elvárások 
viaskodásáról és az elme új kapcsolatokra és tapasztalatokra való megnyitásáról. Amikor a látogató már nem 
látogató, hanem társkurátor. Ha úgy gondolod, hogy ismered múzeumokat, gondold újra! Az előadás számos 
európai kezdeményezést mutat be, illetve hivatkozik rájuk, és felteszi a kérdést, hogy ez egyedülállóan európai 
perspektíva, globális ébredés vagy pusztán az egyén álma.

Látogatóközpontú kulturális fejlesztések megvalósítása – A 
budapesti Liget Projekt
Sághi Attila, Liget-projekt, Szépművészeti Múzeum

Az előadásban kitérnék a program alapkoncepciójának kialakítására, a beruházás kulturális turisztikai hatásaira, 
a múzeumi szektor 21. századi igényeire, a látogatóközpontú fejlesztések előkészítésére, egyeztetéseire. 
Bemutatnám a fejlesztési helyszín történeti hátterét, az egyes korok társadalmi igényeinek vázlatos 
bemutatásával. Röviden bemutatnám a fejlesztés menetét, a tervezési programtól a megvalósításig, kitérve a 
kiállítási koncepciókra és ezek jelenlegi státuszára.

Múzeum használati szokások fiatal felnőttek körében: két országos 
kutatás eredményeinek összevetése



Dr. Kárpáti Andrea, MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani 
Kutatócsoport, Budapesti Corvinus Egyetem

A MOKK 2007-2008-ban és 2017-ben két országos vizsgálatot végzett a múzeumi szakemberek közoktatási 
szerepvállalásáról. A két felmérés közötti időben nagyot fejlődött magyar múzeumpedagógia. Egy évtized alatt 
óriási lépéseket tettek az intézmények a látogatóbaráttá válás felé. A szolgáltató múzeum modelljét 
megvalósítva, a hagyományos programok (tárlatvezetés, előadás, szakkör) mellett egyre több társművészeti 
rendezvényt, a természettudományokat a humán tudományokkal és művészetekkel integráló program sorozatot, a 
tárlatokhoz kapcsolódó területeken dolgozó, „civil tárlatvezetést”, a múzeum belső tereibe vezető, a működést 
bemutató, „kulisszák mögötti” sétát kínálnak. A múzeumandragógia körébe tartozó foglalkozások az idősek 
mellett immár megszólítják a kamaszokat és a fiatal felnőtteket is, és figyelembe veszik az oktatási intézmények 
elvárásait éppúgy, mint a kortárs ifjúsági szubkultúrák sajátos érdeklődését és igényeit is. A programok tartalma 
ezért autentikus és vonzó a szervezett látogatásra érkezőkön kívül a fiataloknak és a családoknak egyaránt.
Röviden áttekintem a felmérések célját és a múzeumandragógia szempontjából fontos eredményeit, és a 
programszervezést 2007-ben és 2017-ben még mindig megnehezítő akadályokat. Végül összevetem a fiatal 
felnőttek múzeumi programjai témáit és műfajai szempontjából a magyar fejlődés irányait a nemzetközi 
trendekkel.

Lehetőségek és félelmek a múzeumi minőségmenedzsmentben
Nagy Magdolna, SZNM Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

A szolgáltató szemlélet, a minőség javítására törekvés egyre több hazai muzeális intézménynél megjelenik. A 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 2018-ban a hazai muzeális intézmények szolgáltató 
jellegének feltérképezésére irányuló országos kutatása rávilágít arra, hogy sok múzeum alkalmaz olyan 
eszközöket (pl. készítenek stratégiai és éves terveket, végeznek kockázatelemzést, belső szabályzatok szerint 
működnek, felmérik a látogatói igényeket, elégedettség vizsgálatokat végeznek, panaszkezelési és különféle 
ellenőrzési mechanizmusokat működtetnek), amelyek valójában minőségmenedzsment elemek is. A 
minőségmenedzsmenttől való idegenkedés egyik oka, hogy sokan nem tudják pontosan, mit jelent ez a kifejezés 
és ez a működési mód: a túlszabályozottság, a többletmunka és a költségnövekedés fogalmakat társítják hozzá és 
elutasítják anélkül, hogy ismernék a minőségirányítási rendszer múzeumi alkalmazásának előnyeit. Holott a 
minőségmenedzsment alkalmazásának számos pozitív hozadéka van kulturális intézményeknél is, amint az a 
MOKK egy másik 2018-as kutatásából is kiderül, amelyben a minőségmenedzsmentet használó külföldi 
múzeumok, továbbá hazai felsőoktatási és kulturális intézmények tapasztalatait mérte fel. A vizsgált 
intézmények többsége a látogatói elégedettség növekedésén kívül a belső munkafolyamatok átláthatóságát, a 
párhuzamos munkavégzés megszűnését, a vezetőség azonnali beavatkozási képességét emelte ki legnagyobb 
eredményként. Mindez hozzájárult a versenyképességük növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság 
eszközeként tekintenek a minőségmenedzsmentre.
Az előadásban összefoglalom a kutatások eredményeit, bemutatom a nehézségeket, amelyek egy 
minőségmenedzsment rendszer bevezetésekor felmerülhetnek és, hogy a felmért intézmények miként küzdötték 
le ezeket. Rávilágítok a rendszer előnyeire, valamint azokra a hazai trendekre, amelyek miatt a minőségközpontú 
működés lehet a múzeumok számára is a siker egyik záloga.



1. Kulturális/Szellemi/Műszaki-Ipari Örökség – vezeti: Antal József

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.), 
1.terem
Idősáv: 2019. szept. 9. hétfő ,  15:30 - 17:30

A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
Shah Gabriella, Dornyay Béla Múzeum

A földalatti bányamúzeumot az 1937-ben mélyített József-lejtősakna épségben megmaradt vágatrendszerében 
alakították ki. A múzeum 1965-ben nyílt meg a nagyközönség előtt, Európában a második, eredeti bányában 
kialakított múzeumként. 1986-ban a volt bányatiszti lakás épületében megnyílt a felszíni bányászati kiállítás. 
Ugyanebben az évben nyílt meg az épület mellett a bányaszállítást bemutató skanzen. A múzeum 1993-ig a 
Nógrádi Szénbányák fenntartásában működött, akkor Nógrád Megye Önkormányzatához került, és a Nógrádi 
Történeti Múzeum (ma Dornyay Béla Múzeum) kiállítóhelyeként működött tovább. 1995-ben megújult a 
külszíni géppark, és 2018-ban átadásra került az új felszíni történeti kiállítás, mely a nógrádi szénbányászat 
történetét dolgozza fel. 2005-ben februárjában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Alfa programjának 
támogatásával nyitották meg a hiteles műszaki és élményszerű elemek bevonásával felújított állandó földalatti 
kiállítóhelyet. 2012-től az intézmény fenntartója Salgótarján Megyei Jogú Város, és a Dornyay Béla Múzeum 
Kiállítóhelyeként működik.
A Bányászati Kiállítóhely országosan nagyon sok látogatót vonz. Számos múzeumpedagógiai és 
múzeumandragógiai programmal várjuk az érdeklődőket. Több civil szervezettel állunk szoros kapcsolatban.

A vízügy ipari örökségei, ékszerdobozai – Gőzüzemű belvízátemelő 
szivattyútelepek
Gróhné Illés Ildikó, Duna Múzeum

Az országban található számos vízügyi kiállítóhely és gyűjtemény a vízügyi igazgatóságok fenntartásában 
működik és a Duna Múzeum (Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum) szakmai felügyelete alá tartozik. 
2008-ban megjelent a 111 vízi emlék Magyarországon c. kötet, nem sokkal később egy kézbe vehető térkép, ma 
már egy GPS koordinátákkal, hasznos tudnivalókkal ellátott portál segít a vízügyi emlékeket, emlékhelyeket, 
örökségeket bekapcsolni a turisztika vérkeringésébe. Előadásom témája ezeknek az emlékeknek kiemelt 
színterei, múltunk érdekes ékszerdobozai, a gőzüzemű belvízátemelő szivattyútelepek.
Az ipari örökségek a kulturális örökség fontos elemei. A szivattyútelepek megalkotói a környező természeti tájba 
illeszkedő, funkciójában és megjelenítésében egységes műtárgyakat hoztak létre. A téma aktualitását két 
esemény is indokolja. 2019 októberében nyílik meg a nagyközönség előtt a Duna Múzeum (Magyar 
Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum) új állandó kiállítása, amelynek egyes tematikus egységeiben (belvíz, 
öntözés) a látogatók ismereteket kaphatnak ezekről a szivattyútelepekről. Ez idő tájt adják át a megújult Milléri 
szivattyútelepet (Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság), amelyet meglátogatva személyes benyomásokat, 
élményeket szerezhetnek. Kiket is érdekelhetnek ezek a különös, nyúlánk kéményű, sokszor nyerstégla 
homlokzatú, a termeiben hatalmas „csigákkal”, óriási kazánajtókkal, nagyméretű szerszámokkal felszerelt, 
olajszagú ipari örökségek? Reményeink szerint mindenkit, aki szép természeti környezetben, vizes élőhelyen 
szeretne járni akár biciklivel, akár vízi úton, aki értékeli egy letűnt kor míves alkotásait, aki kíváncsi hogyan 
változott meg örökre a magyar táj ebben az időszakban és miképp működtek a gőzgépek. S mindezek mögött ott 
az ember, aki megalkotta és működtette ezeket.

A jövő múltja. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
szerepe a múlt értékeinek megőrzésében
Képes Gábor, NJSZT



Kiemelten bemutatva az NJSZT Informatika Történeti Kiállítását és az állandó tárlathoz kapcsolódó időszaki 
kiállítások sorozatát.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum újjászületése
Dr. Zsigmond Gábor PhD, MMKM

A kormány 2017 decemberében döntött arról, hogy a Közlekedési Múzeum új telephelye Kőbányán, a MÁV 
egykori Északi Járműjavítójának mintegy 7 hektáros telkén épüljön meg. Az új múzeum létrejöttével az egész 
terület átfogó barnamezős kulturális fejlesztés és ipari örökségmenedzsment keretében újul meg. Az Északi 
Járműjavítóban 140 éven keresztül, egészen 2009-ig javítottak mozdonyokat. 1880-as években készült el az 
Eiffel-csarnok, 1962-ben adták át a Dízel-csarnokot, majd az 1970-es években kezdte meg működését a 
Forgóvázműhely. A hely szellemiségét ez az ipari örökség, az ország egyik legjelentősebb üzemének 
atmoszférája és páratlan terei adják. 
Az egész terület rehabilitációjának vezérelve, hogy megőrizze a Járműjavító műszaki és ipari örökségét és egy 
olyan releváns, befogadó és multigenerációs közösségi teret hozzon létre, amely bemutatja a magyar közlekedés 
történetének tudományos és műszaki örökségét. A Múzeum új kiállításai az ún. Dízel-csarnokban és egy 
hozzáépített új épületrészben több mint 10 000 nm-en fognak elhelyezkedni. Az új kiállítások megtervezése 
mind muzeológusi, mind interpretációs, mind kreatív munkát igényel, de ez itt tovább bővül a hazai ipari 
örökség egy másfél évszázados értékének megőrzésének és bemutatásának szándékával. A kiállításnak otthont 
adó örökségi épület és ezt kiegészítő kortárs tér összhangja teremti majd meg a narratíva alapjait. 
A Múzeum átfogó megújítása keretében – a kormánydöntés értelmében – az új helyszínen állandó és időszaki 
kiállítóterek, integrált könyvtár és archívum, korszerű műtárgyraktározási központ és egy jelentős restaurátor 
kompetenciaközpont jön létre. Ez a kiemelt jelentőségű ipari létesítmény önmagában izgalmas kulturális 
turisztikai attrakció megteremtésének lehetőségét kínálja, azonban a Múzeum minden funkciójának egy helyen 
elhelyezése olyan lehetőségeket teremt egy ipari örökség területen, mely Magyarországon és a Közép-Európában 
egyedülálló.

Ady Endre hagyatékának, szellemi örökségének bemutatási 
lehetőségei a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Hegyi Katalin, PIM

A múzeum kulturális örökségét azok a gyűjtemények biztosítják, amelyeket őriz. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
gyűjteményének egyik jelentős része Ady Endre hagyatéka. Ennek a kulturális örökség szempontjából rendkívül 
fontos hagyatéknak számtalan bemutatási formájáról beszélek, különösen A föltámadás szomorúsága című 
kamarakiállítás sajátosságairól, komplexitásáról.

Az ipari örökség és a civil szervezetek kapcsolata Ózdon
Kelemen Kristóf, Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark

Az előadásomban kitérek az Ózdi Muzeális Gyűjteményben elvégzett munkánkra. Az intézmény 2016-ban 
„újranyitotta” kapuit. Az elmúlt három évben a kollégáimmal szinte a nulláról kellett felépítenünk a 
programjainkat és a kapcsolati tőkét szereznünk. Az első két hónapban 14 foglalkozást alakítottunk ki, 
amelyeket felnőttekre is terveztünk. Előadássorozatot indítottam "Múltidéző címmel" ahol hajléktalanokat, 
hátrányos helyzetűeket, és fogyatékkal élőket is vendégül láttunk több alkalommal. Ipari Örökségvédelmi 
ankétokat szerveztem a helyi civilekkel, a helyi kohászati múlt széleskörű megismertetése érdekében. 
Turistacsoportoknak alakítottam ki gyártörténeti és várostörténeti sétát, amivel elő kívánjuk mozdítani az 
iparturizmus meglétét a városban. Az elvégzett munkáról rendszeres híradás van a város helyi médiumain 
keresztül és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület újságjában, amelynek magam is tagja 
vagyok. A szakmai munka elvégzése mellett fontos, hogy mind helyben mind a környéken jó kapcsolatot 
építsünk ki a civil szervezetekkel, az újságírókkal, múzeumokkal és örökségvédőkkel. Az elmúlt években 
rendszeresen tartottam előadást Ózd múltjáról és jelenéről főként egykori iparvárosokban, hogy megismertessem 
városunk igazi kincseit a minket ért negatív kampánnyal szemben. Főként ezeknek a gyakorlati ismereteknek a 
tapasztalatait kívánom megosztani Önökkel...
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Egyetemi kurzusok múzeumi lehetőségei - A múzeum mint tanulási 
tér
Hegedűs Anita, Móra Ferenc Múzeum

A múzeumok megfelelő tanulási teret jelentenek a felsőoktatás számára. Vonatkozik ez nem csak a 
hagyományosan múzeumokhoz kötődő szakokra (például: néprajz, régészet, történettudomány, stb.), hanem más, 
például társadalomtudományi képzésekre is.
A szegedi Móra Ferenc Múzeumban több éve zajlik a „Múzeumba-járás” című kurzus a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara hallgatóinak részvételével. A kurzus két 
legutóbbi alkalmán, 2017 és 2018 őszén készítettünk fókuszcsoportos kutatást a résztvevő hallgatókkal a félév 
kezdetén, majd a félév végén. A kutatás célja az volt, hogy megtudjuk, mennyiben változott a diákok 
múzeumképe a kurzus teljesítése után.
Az előadásban bemutatjuk a kurzus működését, valamint a fókuszcsoportos vizsgálat eredményeit, tanulságait. 
Összességében elmondható, hogy a kurzus pozitív irányba módosította a résztvevő hallgatók múzeumokról 
alkotott véleményét, melyet a kurzus előtt alapvetően a negatív általános iskolai élmények határoztak meg.

Bárka, híd, pálya: a megújuló Néprajzi Múzeum felnőtt tanulás 
stratégiájának kidolgozása az Erasmus+ projekt keretében
Lovas Judit (továbbá Koltay Erika és Bodnár Kata), Néprajzi Múzeum

A budapesti Néprajzi Múzeum számos sikeres programmal, érzékenyítő és karitatív kezdeményezéssel volt és 
van jelen a felnőttkori tanulás, a non-formális helyszínű tudásátadás világában. Az intézmény átfogó megújulási 
folyamatában lehetőség nyílik arra, hogy a múzeumandragógiai szolgáltatások körét átgondolva stratégiai 
fejlesztésekre kerüljön sor a következő években. Ezt a törekvést támogatja az Erasmus+ mobilitási projekt, 
amelynek keretében külföldi tanulmányutakra kerül sor, és job shadowing módszerrel több jelentős walesi, észt 
és svéd közgyűjtemény tapasztalatait ismerhetik majd meg a szakemberek 2019-2020-ban. A múzeumi élmények 
a felnőttoktatásban olyan motivációs tőkét képeznek, amely tovább erősíti a szociokulturális kapcsolatokat, 
ösztönözi a kíváncsiságot, az aktív és reflexív tanulást, a múzeumi tudásokhoz, mint hiteles forrásokhoz való 
hozzáférés iránti igényt, a magabiztos, otthonos múzeumhasználatot, legyen szó az épített környezetről vagy a 
virtuális/digitális világokról. 
Milyen kihívásokkal néz szembe a jövő Néprajzi Múzeuma, hogyan építhet a látogatói visszajelzésekre és 
korábbi eredményeire, működési gyakorlatára? Milyen lehetőségeket nyújthat a korszerű infrastruktúra és a sok 
tekintetben új intézményi környezet? Gyorsan változó világunkban melyek a követhető, irányt mutató trendek? 
Az egyik leglényegesebb kérdés pedig az, hogy miként profitálhatnak majd más intézmények a projekt során 
szerzett tapasztalatokból.

e- és ó… - A Magyar Nemzeti Levéltár – Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltár valós és virtuális kapcsolata a múzeumokkal
Kujbusné Mecsei Éva, MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára



Ami ó az arról a múltról szól, aminek elsődleges forrásai közül az írott emlékeket a levéltárak, a tárgyi 
emlékeket pedig a múzeumok őrzik, így az elmúlt évszázadok feltárásában, rekonstruálásában és 
megismertetésében közös feladataink vannak. Az intézményspecifikus gyűjtőkör és feldolgozás tiszteletben 
tartásával összefűz bennünket a tudományos, közművelődési és pedagógiai tevékenység. Az ó-val a múltba 
nézünk, a történelmet őrizzük és kutatjuk, de hidat kell építenünk a múlt és a jövő közé, megtalálva egyenként és 
közösen is a válaszokat arra, miként illesszük be intézményeinket, gyűjteményeinket az e-világba.
Évtizedek óta jó szakmai kapcsolatunk van a Józsa András Múzeummal. A hagyományos szakmai 
együttműködés (előadások, kiállítások, múzeum-pedagógiai foglalkozások, egymás programjaiba való 
bekapcsolódás, helytörténeti pályázatok stb.) törekszünk a tudományos információcserére, sőt, néhány éve 
elindultunk közösen a virtuális világba is. 2010 óta böngészhető a nyíregyházi forrásválogatásunk, egy uniós 
pályázatnak köszönhetően szakkönyvtáraink közös portálon jelentek meg, sőt májustól megtekinthető a 
honlapunkon a Margócsy- próbaprojekt is, amely a különböző közgyűjteményekbe került hagyatékot egyesíti a 
világhálón.
A mátészalkai Szatmári Múzeummal és a szatmárnémeti Szatmár Múzeummal a Szatmári Tudástár-adatbázis 
létrehozására tettünk lépéseket, de személyes kontaktokat igénylő programot is tervezünk együtt. (Beszélgetés 
szatmáriakkal Szatmárról)
A muzeális gyűjtemények közül a nyíregyháziakkal (Kállay, Vízügyi, Görögkatolikus) voltak – és remélhetőleg 
lesznek is a múlt emlékeit bemutató közös kiállításaink, közművelődési programjaink.
A levéltári előadások történelmi szemléletformáló kiegészítői a témához kapcsolódó kiállítások. Ezek anyaga 
néha nem megyebeli gyűjteményben van, így kerültünk kapcsolatba az elmúlt évben a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeummal, az idén pedig a szerencsi Zemplén Múzeummal.
Elsődleges feladatunk továbbra is óvni az ó-t, ugyanakkor az e-k révén a világ minden táján elérhetővé, 
megismerhetővé tenni mindazt, amit őseink örökségeként tovább kell adni utódainknak.

Oktatás, a világ legnagyobb természetismereti tantermeiben, az 
állatkertekben - Formális és informális nevelési lehetőségek a 
Nyíregyházi Állatparkban
Révészné Petró Zsuzsa, Nyíregyházi Állatpark

Az állatkertek szerepe átértékelődött. Míg korábban csupán a szórakoztatás volt a főcél, a modern állatkertek 
napjainkban fajmegőrzéssel, kutatással és oktatással foglalkoznak.
Az állatkertek hatalmas látogató tömegeket vonzanak azzal, hogy az emberek számára a természettel való 
közvetlen találkozást biztosítják. A világ többezer állatkertjének évente több millió látogatója van, s így a világ 
legnagyobb természetismereti tantermei.
A Nyíregyházi Állatpark, mely egy természetes tölgyerdőben található, az itt élő 500faj, 5000 egyedével, 
páratlan tanulási lehetőséget nyújt, hisz nem csak a hazai állatvilágot, hanem valamennyi kontinens állatvilágát 
bemutatja, ezzel megteremtve a választható témák sokszínűségét.
Az ország leglátogatottabb vidéki turisztikai látványosságában az egész évet lefedő zoopedagógiai programok 
minden korosztály számára elérhetőek és hatékony,környezettudatos szemléletformáló szereppel bírnak.
A Nyíregyházi Állatpark fő feladata elsősorban az, hogy megmutassa az idelátogatóknak, milyen gazdag és 
sokszínű az állat és növényvilág . Az egész évben zajló rendezvények során a fő oktatási cél a látogatók 
természetképének, természet iránti attitűdjeinek, értékrendjének formálása, a természetre vonatkozó ismereteik 
bővítése. Számos program közül választhatnak az oktatási intézmények is, de a fogyatékkal élők számára is 
speciális foglalkozások várnak.
A tantervi keretekre épülő erdei iskola és a közkedvelt nyári tábor mellett – melyben több mint évi 3000 
gyermek vesz részt – , a „jeles napok” is (Madarak és fák napja, Környezetvédelmi Világnap stb.) nagy 
érdeklődéssel zajlanak. Ezeken sokszor partner intézmények: természetvédelmi szervezetek, helyi erdészetek 
vagy múzeumok is részt vesznek, társ-kiállítóként, előadóként.
Az Állatparknak komoly szemléletformáló szerepe van a látogatók környezeti világképének kialakításában, s a 
tanösvényeknek, információs paneleknek köszönhetően évi félmillió ember ismerkedik meg a minket körülvevő 
miliővel és ökológiai körfolyamatokkal.

A Nagy háborúk nyomában Sátoraljaújhelyen
Pavlics Tamás, A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye



A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye, a Börtönmúzeum, a szabadságvesztés- büntetés 
történetének bemutatásán túl, aktív szereplője a rendvédelmi szervek hagyományőrző tevékenységének, különös 
tekintettel a helytörténeti vonatkozásokra.
Ennek az önként vállalt feladatnak egy különleges színfoltja volt annak a történeti sétaútvonalnak a 
kezdeményezése, kijelölése, majd 2017-ben a Hadtörténeti Múzeum pályázatának segítségével a megvalósítása, 
mely a két világháború sátoraljaújhelyi helyszíneit és létesítményeit kapcsolja össze történelmi tanösvényként, 
24 információs táblán és prospektusban bemutatva az állomásokhoz kapcsolódó információkat.
A sétaútvonalnak nem volt „hivatalos átadója”, hanem az I. világháború befejezésének 100. évfordulóján, 2018. 
november11-én a nagy háború helyszíneit első alkalommal járhatták be sátoraljaújhelyiek. A 10 állomáshoz 
kapcsolódóan egy múzeumandragógiai programot állítottunk össze, életképek segítségével elevenítettük fel egy-
egy emléktábla történetét (a vasútállomáson pl. Svejkkel találkozhattunk). A nagy sikerrel megrendezett séta 
folytatásaként 2019-ben a II. világháborús helyszíneket mutatjuk be szervezett formában, abból az alkalomból, 
hogy 75 éve, 1944 decemberében fejeződött be a II. világháború Sátoraljaújhelyen. Ez alkalomból azonban, a 
tavalyi történelmi emléksétához hasonló túra megrendezésén túl, a középkorú és idősebb résztvevők mellett a 
diákok számára még izgalmasabbá szeretnénk tenni a részvétel lehetőségét azzal, hogy az egyes állomásokat egy 
geocaching játékkal kapcsoljuk össze, mely a kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva egyesíti a modern 
technikát (GPS, Internet) az ismeretterjesztéssel. Idén már a MOL Alapítvány helyi identitást elősegítő pályázata 
is támogatja ezt a programunkat, melyet a szakmai előkészítésen túl az intézményi partnerség megalapozottsága 
és a helyiek elszánt szimpátiaszavazása tett lehetővé.



3. A múzeumi akadálymentesítés helyzete, problémái, jó gyakorlatok 
és bizonytalansági tényezők (fizikális, mentális, infokommunikációs) 
– vezeti: Vedovatti Anildo

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
(Szabadság tér 2.), 1. terem
Idősáv: 2019. szept. 9. hétfő ,  15:30 - 17:30

Akadály. Mentes?
Pravetz Beáta, MNM

Az élethosszig tartó tanulás felértékelődésével a múzeumoknak folyamatosan újabb kihívásokkal kell szembe 
nézniük, hogy minden korosztály és korcsoport számára megfelelő, élményben gazdag, interaktív programokat 
tudjanak kínálni a tudás és az ismeretek bővítése, kiegészítése céljából. Emellett kiemelten fontos feladatnak 
tekinthető a hátrányos helyzetűek – a mozgáskorlátozottak, a szellemi fogyatékossággal élők, a hallás- és 
látássérültek – vagy hajléktalanok számára biztosított minőségi múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai 
programok. A múzeum állandó- és időszaki kiállításainak megtervezésénél szintén fontos szempont, hogy ezen 
csoportok számára is látogathatóak, befogadhatóak legyenek. 
A tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások során mi is tapasztaljuk, mekkora nehézséget jelenthet a 
tárlókban lévő tárgyak megtekintése, az azokon lévő szövegek elolvasása az ő számukra, bizonyos esetekben 
pedig ezeknek a tereknek a megközelítése, bejárása. Mennyire felelnek meg a múzeumi épületek az új 
elvárásoknak? Milyen módon lehet az ő számukra is élvezhető kiállításokat, programokat kialakítani? 
Előadásom során az európai múzeumok akadálymentesítési lehetőségeire, nehézségeire, és a megvalósult jó 
gyakorlatok bemutatására helyeződik a hangsúly.

„A Hungaricana és a köré szerveződő adatbázisok nyújtotta 
lehetőségekről”
Dr. Somfay Örs, Arcanum Adatbázis Kiadó

„Kulcsszavak: múzeumi adatbázisok, önképzés, továbbképzés, lifelong learning, digitális gyűjtemény, 
digitalizálási projektek.”

Válts nézőpontot! - Egy tapintható kiállítás margójára
Babolcsi Andrea, Jósa András Múzeum és Nemes-Nagy Tünde, Vakok és 
Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Milyen létjogosultsága van egy tapintható kiállításnak 2019-ben? Milyen tárgyak, alkotások szerepelhetnek és 
mutatkozhatnak be egy ilyen kiállításban? Miből merítenek ihletet a kiállítás készítői, milyen együttműködőkkel 
és milyen útvonalakon haladnak, mennyi nézetletérést kell feloldani útközben, milyen módszerek jutnak 
szerephez? Sok kiindulási pont, sok szál, melyek kerek egésszé kell, hogy formálódjanak az út végére. 
Statisztikai adatok, célcsoport jellemzők, sztereotípiák, tutira megmondott igazságok, közben mi a valóság? A 
vakokkal és gyengénlátókkal foglalkozó gyógypedagógusok, múzeumpedagógusok és múzeumandragógusok 
között is vannak olyanok, akik egyéni utakkal próbálkoznak a közös metszéspontok mellett. Tény, hogy igazi 
kihívás és hatalmas felelősség egy tapintható kiállítás megalkotása. A Jósa András Múzeumban bemutatkozó 
többszereplős kiállítás tapasztalatait szeretnénk megosztani egy látó múzeumpedagógus és egy aliglátó 
múzeumbarát önkéntes nézőpontjából. A „Tapintható világ – Válts nézőpontot!” című kiállítás egy csapatmunka 
eredményeként valósult meg, melyben sokféle tudással és háttérrel rendelkező alkotók, művésztanárok, tanárok, 
múzeumi szakemberek, látássérültekért  tevékenykedő alapítvány és egyesület, valamint középiskolás diákok 



vettek részt. A kiállítás egyik fő célja volt a világ sokszínűségéből néhány szeletet felvillantva megmutatni, 
milyen sokrétű a művészet, annak értelmezése, befogadása, mennyi különböző alkotó és alkotás fér meg egymás 
mellett, mégis harmóniában egymással, valamint, hogy az önkifejezés számtalan formája hordozhat művészetet. 
Az alkotók saját látásmódjuk szűrőjén keresztül mutatták meg a valóságot, ezzel érzéseket és meggyőződéseket 
közvetítettek, valamint szerettünk volna rávilágítani arra is, hogy a művészet segítségünkre lehet abban, hogy 
jobban megértsük a világot, amiben élünk. A kiállításban változatos formák, felületek, anyagok invitáltak 
felfedezésre, tapintás útján még közelebb kerülve az alkotásokhoz, a művészekhez, önmagunkhoz, s egymástól 
tanulva – látók a látássérültektől, látássérültek a látóktól -, újabb nézőpontokkal, érzésekkel, élményekkel 
gazdagodhattunk. Mottónk egy csillagász tollából merítve üzente mindenkinek, hogy ezen a „napsugárban függő 
porszemcsén” mindannyian elférünk, csak rajtunk múlik, hogy milyen módon.

Közös Időnk 1989 - Közösségi kiállítás és projekt a Magyar Nemzeti 
Múzeumban
Berta Erika, MNM

Az egy kultúrához tartozó személyek számára a közös emlékezet, a közösen megélt múlt identitásképző és 
összetartó erőként jelentkező fogalmak. Nagyon fontos tehát, hogy egy-egy évforduló kapcsán a kulturális 
intézmények, így a múzeumok is ezekre reflektáljanak, részt vegyenek a történeti emlékezet formálásában. 2019-
ben a rendszerváltoztatás 30. évfordulója kapcsán a Magyar Nemzeti Múzeum újfajta kezdeményezésként 
indította útjára Közös időnk 1989 címmel közösségépítő projektjét.

Mindez egy programsorozattal egybekötött közösségi projekt, mely során a múzeum 1989-hez kötődő tárgyakat, 
emlékeket és történeteket is gyűjt. Céljaink között szerepel, hogy ennek a kulcsfontosságú történeti eseménynek 
a mindennapi vonatkozásait, illetve közösségépítő hatásait feltárjuk, összegyűjtsük. A projekt záró momentuma 
egy olyan nagyszabású, közösségi kiállítás lesz, mely így a közös nemzeti és történeti emlékezethez hozzájárul, 
valamint ezt erősíti. A Magyar Nemzeti Múzeum Közös időnk-1989 projektje ezáltal a generációkon átívelő, 
kortárs emlékezet helyszínévé is válik, melynek során a múzeum kiállításának kitágításával a legújabb történeti 
eseményekre is reflektál.

Vajon milyen tárgyak érkeznek be egy hasonló felhívás alkalmával? Milyen történetek kapcsolódnak hozzájuk? 
Milyen formában tud egy kulturális intézmény részt vállalni a kortárs történelmi emlékezet alakításában? 
Előadásom során, többek között ezen kérdésekre is kitérek.

Így kell emlékeznünk Görgeire (?) – Tudós, nemzeti hős, áruló mind 
egy személyben. Mennyiben segít egy kiállítás a nemzeti emlékezet 
helyes értelmezésében?
Biro Dávid, MNM

A Magyar Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása arra tett kísérletet, hogy Görgei Artúr (1818-1916) valós alakját, 
pályafutását, majd megítélését, s annak változásait napjainkig bemutassa. Az egyén és a társadalom elsősorban 
jelentős és meghatározó eseményekről, személyekről emlékezik meg. Egy kiállítás kiváló táptalaja lehet annak, 
hogy a történészek és muzeológusok együttes erővel bemutassák, hogy jelen pillanatban miként vélekedik a 
szakma – ebben az esetben – Görgei Artúrról. A történelmi fordulatok nyomán létrejött hatalmi rendszerek 
legitimációjuk kiépítésekor meghatározták a maguk sajátos álláspontjukat egy-egy történelmi személy és 
esemény kapcsán. A marxizmus, történelmi materializmus – azaz marxista történetírás – a társadalom 
tudatformálását is jelentette. Ez a folyamat rányomta a bélyegét Görgei Artúr alakjára is.
Miként él az idősebb generáció emlékezetében az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőse és miképp 
tekint erre a kérdésre az ún. Z generáció gyermeke? Az ismeretlen Görgei c. kiállítás kapcsán a tárlatvezetések és 
a szakmai programok során sokszor találkoztunk azzal a problémával, hogy nem egységesen gondolkodunk a 
közös múltunkról és annak meghatározó szereplőiről. Milyen gondolatokkal érkezett a látogató a kiállításba és 
milyen tudás birtokában távozott egy tárlatvezetés után? A prezentációm során többek között ezen kérdések is 
kibontásra kerülnek.



Az EPALE projekt szerepe az esélyegyenlőség biztosításában
Vedovatti Anildo, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Kulcsszavak: online tudásközpont, tanulási környezet, fogyatékossággal élők, digitális lehetőségek, társadalmi 
befogadás.
Az EPALE „A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja”, egy online felület, ami mindenki számára 
nyitva áll, aki a felnőtt korosztály tudásának gyarapításában tevékenykedik. Célja a területen működő 
szakemberek, szervezetek összefogása nemzeti és nemzetközi szinten, továbbá egy online tudásközpont 
létrehozása tele releváns tartalmakkal, hírekkel, eseményekkel a felnőttkori tanulás témaköréből.
A múzeum, mint a tanulási környezet, egyre meghatározóbb szerepet tölt be a felnőttek körében a gyermekek és 
fiatalok korosztálya mellett. Ezzel a folyton bővülő szereppel az informális tanulásnak nyújtanak sokszínű 
lehetőséget, melynek megvalósítására minden múzeum saját egyediségére építő megoldással él. Akár a 
múzeumok közönségének elérésére (közösségi média) gondolunk, akár a múzeumi virtuális túrákra (de még 
számos lehetőséget felsorolhatnánk) látnunk kell, hogy a digitális világban a múzeumok igen jelentős aktivitási 
lehetőségekkel rendelkeznek, melyet saját elképzeléseik és lehetőségeik szerint igyekeznek kiaknázni. Ennek a 
változásnak része ugyanakkor a személyes élmény megélésének támogatása, tehát nemcsak az elektronikus világ 
technikai lehetőségeire érdemes gondolni, hanem a múzeumok által kínált foglalkoztató programok varázsára is.
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a fogyatékossággal élők felnőttkori tanulásba történő aktív bevonására a 
digitális lehetőségek újabb formákat és hangsúlyokat adnak. Az EPALE online platform több oldalról is 
lehetőséget ad a fogyatékkal élők integrációjának. Egyfelől lehetőséget nyílik, hogy a mozgáskorlátozottak 
digitális készségeiket felhasználva becsatlakozzanak a felületen folyó szakmai munkákba (részvétel online 
diszkurzusokban, tudásmegosztásban, illetve szakmai kapcsolatok építésében). Másfelől a Vitatémák 
menüpontban a Tanulói támogatás témakör témái között szerepel, mind a Fogyatékossággal élők, mind a 
Társadalmi befogadás kérdésköre. A weblap lehetőséget nyújt a felület temérdek tartalmainak ezen két témára 
történő leszűrésére, így könnyen elérhetők és olvashatók a releváns hírek, blogok, események, szakmai 
dokumentumok. A szakmai diszkurzust a témáról tovább erősítette, hogy 2017-ben nemzetközi vita folyt az 
EPALE-n „Hogyan lehetne javítani a fogyatékossággal élő személyek felnőttoktatásán?” témában, melynek 
megállapításai is ismertetésre kerülnek. Mindezeken felül az EPALE igyekszik a felnőttkori tanuláshoz 
kapcsolódó rendezvényeken – mint például az „Adj esélyt…!” jelszóval májusban szervezett Közösségek Hete 
rendezvénysorozaton, vagy a múzeumandragógia nagy, éves seregszemléjén –megjelenésével felhívni a 
figyelmet az általa nyújtott lehetőségekre.

Sharing values by removing barriers to cultural tourism
Értékek megosztása a kulturális turizmusban megjelenő akadályok 
lebontásával
Graham Bell, Cultura Trust, Magyar Reneszánsz Alapítvány

Tourism is the exploitation of culture; true or false? Who decides? Is tourism entertainment or education? Who 
knows? Tourism is a value-based economy: it creates economic value out of cultural value. When both thrive 
together, there is success, but too often the balance is not healthy: Venice is suffocating from overheated 
tourism, but many parts of Europe, especially rural areas or marginal urban fringes, see none of the benefits. 
How can cultural tourism be sustainable in a world increasingly having a conscience about the environment? The 
presentation will use examples of how tradition is the most authentic form of sustainability, and how cultural 
tourism can be the most effective means of breaking down social, inter-generational and inter-cultural barriers.

A turizmus a kultúra kizsákmányolása, vagy nem? Ki dönti el? Szórakozás vagy oktatás? Ki tudja?A turizmus 
értékalapú gazdaság: gazdasági értéket teremt a kulturális értékekből. Ha ez a két tényező együtt mozog és 
gyarapszik, az siker, de gyakran felborul az egyensúly és az nem vezet jóra. Például Velencét fojtogatja az egyre 
felhevülő turizmus, a túlturistásodás, de Európa sok más részén is ez a helyzet, különösen a vidéki területeken; 
ekkor már nem látszanak a kulturális turizmus előnyei. Miképp válhat fenntarthatóvá a kulturális turizmus egy 
olyan világban, melyben egyre inkább lelkiismerettel fordulunk a környezet felé?
Az előadás példákon keresztül világítja meg, hogy a hagyomány a fenntarthatóság leghitelesebb formája lehet, és 
hogyan válhat a kulturális turizmus a társadalmi, generációk és kultúrák közötti akadályok lebontásának 
leghatékonyabb eszközévé.



4. Felsőfokú oktatás, képzés és múzeumandragógia kérdései, jövője – 
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A múzeumi kultúraközvetítés új lehetőségei
Dr. Szabó József, DE

Az elmúlt években a múzeumok és a helyi társadalom viszonya is jelentősen megváltozott. Napjaink 
globalizálódó világában a múzeumok bekapcsolódnak a lokális közösségek építésébe, a helyi tradíciók 
megőrzésébe, a lokális identitás erősítésébe. Ebből a szempontból különösen fontos lehet a múzeum 
kapcsolatrendszerének, ezen belül is a közművelődési tevékenység működtetésének újragondolása.
Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk a posztmodern múzeum megjelöléssel, a múzeum közösségszervező 
és szélesebb értelemben vett kultúraközvetítő funkciójával. Ezek az elgondolások a múzeum új működési 
koncepciót vázolnak fel, keresik a választ arra, hogy kinek és hogyan szóljon a modern múzeum. Az új 
megközelítések középpontjában a látogató, pontosabban a múzeum és a látogató viszonya áll. A múzeumi 
kultúraközvetítés napjainkban felmerülő aktuális kérdése az, hogyan lehet a látogatókat együttműködésre 
késztetve olyan aktivitást kiváltani, aminek során a közönség számára igényként fogalmazódik meg az új tudás 
megszerzése. 
A Debreceni Egyetem a kulturális közösségszervező és a kulturális mediátor szak indításával azt is felvállalta, 
hogy olyan szakembereket képez, akik a modern eszközök felhasználásával új lehetőségeket tudnak felmutatni 
többek között a múzeumok számára is. A képzés során megtanulják a tréningek szervezését, tréning programok 
összeállítását és valós helyzetben szakképzett trénerek és coachok vezetésével végzik a gyakorlataikat. Az egyik 
terület lehet a múzeumi frontszemélyzet felkészítése, amiben részt vehetnek a közösségszervezők. Itt elsősorban 
a múzeumi szolgáltatások megújítását tartjuk szem előtt. A másik, talán ennél is érdekesebb új megoldás, amikor 
vállalatok, szervezetek számára szervezhetünk tréninget a múzeumban. A résztvevők fejlesztése a múzeumban 
egy-egy műalkotás elemzésével, felkészült tréner segítségével a tréning céljaihoz igazodva történik.

A múzeumi kultúraközvetítés lehetőségei az egyetemi hallgatók 
képzésében
Magyar Erzsébet, ELTE PPK NI

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, a Neveléstudományi Intézetben dolgozom – jelenleg óraadóként – 
ahol, többek között múzeumi kurzust is vezetek immár 15 éve.
Ennek az időszaknak a tapasztalatairól, a tartalmi és módszertani változásairól, a megújulásokról, és a kurzusnak 
más kurzusokra, valamint az egyes személyekre gyakorolt hatásairól szeretnék beszámolni.
Mindenekelőtt a Múzeumok mindenkinek kurzust szeretném kiemelni.
Mivel a hallgatók összetétele rendkívül heterogén, a tematika kialakításakor a sokszínűség, a változatosság, a 
különböző érdeklődési irányok összehangolása volt a fő szempont.
A kurzus elsődleges célja, hogy elindítsa az aktív múzeumlátogatóvá válás folyamatát, segítve a hallgatókat 
abban, hogy a külső, szemlélő, alkalmi múzeumlátogató perspektívából a múzeumi gyűjteményeket kulturális 
értékként kezelő, és azt rendszeresen, aktívan használó nézőpont felé elmozduljanak. (attitűd változása)
A képzés során, a hallgatók reflektálnak a múzeumokhoz kapcsolódó tapasztalataikra és nézeteikre, a 
múzeumlátogatásról és a múzeumlátogatókról alkotott képükre, és megtanulják ezeket összevetni az alapvető 
múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai ismeretekkel, a feldolgozott szakirodalom segítségével. (ismeretek 
átadása)
A kurzus további célja, hogy a hallgatók a múzeumi kultúraközvetítésre alkalmas módszereket megismerjenek és 
kipróbáljanak. (készségek fejlesztése)



Fontos, hogy a hallgatók komplex módon legyenek képesek gondolkodni a múzeumi gyűjteményekről, azok 
használatáról, valamint felismerjék, értékeljék a múzeumok egyéni sajátosságait, az intézmények közötti 
eltérésekben rejlő lehetőségeket.
Előadásomban az eddigi tapasztalatokat összegezném, bemutatnám, egy megvalósult múzeumpedagógiai projekt 
eredményeit, valamint azt, hogyan tudtam alkalmazni a múzeumot, mint intézményt, és a múzeumi 
kultúraközvetítést, mint ismeretátadási folyamatot más kurzusaimban.

Pályára kerülni. Pályán maradni.
Kriston Vízi József, múzeumi kultúraközvetítő, Kecskemét

A csekélyke írott, inkább csak szóbeszéd útján, alkalmi fehér (vagy pecsétes) abroszok fölött összehajló 
„sztorizgatások”-ból a ma múzeumi derékhad tagjainak számára mindezekből egyfajta aranykorként tűnik fel az 
1960-as és 1970/80-as évek muzeológusainak szocializációja. Hogy ma miként zajlik a (szak)múzeológiai 
pályára állítás processziója, illetve a belenevelődés, arról az egyetemi katedrák, intézetek oktatói és a kezük alatt 
végzett hallgatók tudnának, tudnak, olykor akarnak is nyilatkozni ilyen-olyan szélességű plénumokon. Jelen 
előadás egy mozaikszerű énkép, egy lezárulóban lévő muzeológusi pálya számvetése, amely igyekszik a 
lehetőségekhez képest távolság tartó maradni. Plasztikus példákkal számba veszi az egyetemi hallgatói lét 
véletlenszerű és tudatosan alakult vonatkozásait, a gyakorlat orientált múzeumi szakágak kívánalmait sugalló és 
megtestesítő idősebb vagy ambíciózus pályatársak segítő vagy gátló tevékenységét, a múzeumi karrier és 
karrierizmus mindenkori buktatóit, kultúrpolitikai kis- és nagyhatások szirén énekét, az alkalmi vagy végleges 
pályafeladás okait, következményeit, valamint a – sokat emlegetett, várt és óhajtott –„szakmai megbecsülés” 
formáit, az elismerés és el nem ismerés pálya-értéket formáló motivációit.
Az előadás - tíz évvel Széphalom után ismét – arra sarkall, hogy ezt a kérdéskört ismét, akár egy külön szakmai 
munkaülés keretében később szakmai közösségünk újra fókuszába állítsa.



5. Múzeumi közönség- és közösségszolgálat – vezeti: Merinu Éva

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
(Szabadság tér 2.), 2. terem
Idősáv: 2019. szept. 9. hétfő ,  15:30 - 17:30

Digitális technológiák a múzeumban
Ruttkay Zsófia, MOME

Ma egyre több múzeum, kulturális örökség intézmény alkalmaz digitális eszközöket egy-egy kiállításban. Ezek 
jelenlétét mintha eleve pozitívumnak könyvelnénk el, mintegy a korral való haladás jeleként, a fiatal 
(potenciális) látogatók bevonzásának hatásos eszközeként. Egy-egy digitális alkalmazás megvalósítása nagy 
szellemi és anyagi befektetést igényel. Kinek lenne érdeke azon gondolkozni, hogy megérte-e a ráfordítás, mit is 
hozott a befektetés? Pedig mind a múzeumi szakma, mind a tervezők számára igen hasznos lenne tudni, hogy 
használnak-e a látogatók egy-egy installációt, alkalmazást, miként és milyen eredménnyel. Mit ad hozzá a 
digitális technológia jelenléte a korábbi múzeumlátogatáshoz: élményt, motivációt, tudást, attitűd változást, 
távhasználat lehetőségét, új látogatói csoportok bevonását, jegyeladás növekedést? Ám a hatás negatív is lehet, 
mint például a gyors és felületes benyomások szerzése, a játék dominanciája az üzenetek és ismeretek ellenében, 
vagy éppen unalmasnak ítélt zsáner alkalmazások jelenléte.
Ahhoz, hogy képet kapjunk egy kiállítási térben elhelyezett digitális alkalmazások hatásáról, számtalan új 
kérdésre kell választ kapjunk: Milyen tényezők játszanak szerepet, a technológiai részletektől a tartalmakon át a 
fizikai megjelenésig és térbeli elhelyezésig? Milyen metodológia szerint lehet képet kapni a rövid és hosszabb 
távú hatásokról? Ki végezze el az utókövetést? Ezekre a dilemmákra a műfaji és tartalmi sokszínűség, valamint a 
múzeumi alkalmazások új és részben kísérleti jellege miatt is nincsenek még kész válaszok, csak néhány bátor 
múzeum kezdeményezése külföldön az (ön-)kritikára.
Továbbá olyan praktikus kérdések is ide tartoznak, hogy hogyan lehet a működés során fellépő hibákat gyorsan 
észlelni és kiküszöbölni, vagy éppen a használati tapasztalatok fényében újabb, jobb verziót készíttetni.
Az előadásban – példákkal illusztráltan – egy kiértékelési keretrendszert vázolok fel. Egyúttal remélem, hogy ez 
alapot is ad ahhoz, hogy itthon is meghonosodjon a kiállítások digitális installációinak szakmai értékelése.

Az ötlettől a mosolygó látogatókig. A programfejlesztés és lépései
Bayer Árpád, Open History

„Megvalósult, pipa.” - gondolhatjuk egy program lezárultával. Pedig a látogató hazatérésével nincs vége a jó 
program szervezésének. Sőt! Úgy is mondhatjuk: sosincs kész egy program. Mindig ott van a fejlődés 
lehetősége, aminek elszalasztása jó út a középszer felé.
Az MKVM-nek készülő játék példáján bemutatva a tervezés és a mérés fontossága mellett fogok érvelni 
előadásomban. Meggyőződésem, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy a múzeum látogatói is elégedetten, a 
visszatérést tervezgetve távozzanak.
A komplexebb programoknak hét lépcsőn kell feljutnia ahhoz, hogy megmosolyogtassa a látogatót. A hét lépcső 
az ötlet, a célcsoport és a körülmények meghatározása, a koncepció felépítése, karcsúsított tesztelés, fejlesztés, 
teszt és értékelés.
A hét lépés kifejtése során a fejlesztés alatt lévő játék fejlesztésének folyamatát mutatom be Lean szemléletet 
alkalmazva, az egyes lépcsőfokok kihívásit és előnyeit bemutatva.

Valóság és fikció. Tapasztalatok egy nyomozós játékról
Bencsik Orsolya és Sopronyi-Mikulás Kata, Ráday Múzeum

A múzeumandragógiai diskurzus állandó kérdése a fiatal felnőttek hatékony bevonása a múzeumi vérkeringésbe. 
Mitől lesz egy felnőttek számára összeállított rendezvény izgalmas és informatív, és miért térnek vissza szívesen 
a múzeum falai közé?



A Ráday Múzeum munkatársait is ezek a kérdések foglalkoztatták 2018 őszén, mikor összeállították a Rejtély a 
kulcsra zárt szobában című élő történelmi nyomozós játékot. A program a Muraközy János életét és festészetét 
bemutató kiállításhoz készült, mely 2018 júniusában nyílt meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulójának alkalmából. A tárlat a kecskeméti festőművész és gazdasági tanácsnok hagyatékából áll, s a 19. 
századi művészetbe és polgári életmódba enged bepillantást. A hozzá fűződő játék során a résztvevők úgy 
illeszthetik össze Muraközy életútjának részleteit, mint egy kirakó darabkáit. A nyomozást két beöltözött 
karakter segíti, a látogatók részben az ő tudásukra hagyatkozva juthatnak el a megfejtésig.
A játék egyszerre épít a szabaduló szobák struktúrájára és az  élő történelem módszereire. Egyaránt támaszkodik 
valós adatokra és fiktív elemekre. Az előadás az előbbiekből származó előnyökre és nehézségekre fókuszál, 
egyfajta összegzése a program során tapasztalt élményeknek. Egyúttal elmélkedés arról, hogy milyen 
lehetőségek rejlenek még a hasonló kezdeményezésekben, miben lehet fejlődni, változtatni.

40 év a Jósa András Múzeum szolgálatában – Hogyan tovább? 
Fókuszban a Jósa András Múzeum Baráti Köre.
Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató-történész, Jósa András Múzeum

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Baráti Köre a megyeszékhely egyik legrégebbi közművelődési egyesülete, 
melynek alakuló ülését 1976. május 21-én tartották. Az alapító közgyűlés 72 fő részvételével mondta ki a Baráti 
Kör működését, bár az érdeklődés nagy, mintegy 150 fős volt, de a 10 forintos évi tagdíjat csak a fenti 72 fő 
fizette be. A tagság foglalkozását tekintve túlnyomó részben az értelmiségi rétegből került ki: pedagógus, orvos, 
gyógyszerész, jogász, mérnök, lelkész, könyvtáros, múzeumi és levéltári dolgozó. A nemeket tekintve nagyjából 
2/3 – 1/3 az arány a szebbik nem javára. Ezek az arányok az eltelt negyven év alatt nem változtak. A Baráti Kör 
célja sokrétű, elkötelezettségük tiszteletreméltó, azonban sok-sok kérdés vetíti előre a bizonytalanságot, vajon 
tud-e új tagokat toborozni, fel tudja-e kelteni az ifjabb generációk érdeklődését. Hogyan tovább?

„A múlt a bennünk dobogó második szív” - Irodalmi 
hagyományápolás a közösség, az érték és az összefogás jegyében
Dr. Bihari Albertné, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület-Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár

A közel 15 éves nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület működési területe: Magyarország, ezen 
belül különösen Szabolcs-Szatmár –Bereg megye, valamint a határon túli magyar lakosságú területek.
Hangsúlyos feladatunknak tartjuk a kulturális örökség megóvását , köztük Móricz Zsigmond és a régiónkhoz 
kötődő írók, költők szellemi hagyatékának ápolását. Hitvallásunk, hogy a kultúra átélhető és átadható. Ez viszont 
csak az egymást követő nemzedékek folyamatos párbeszédére épülve történhet meg. Gyümölcsöző példája 
ennek kulturális egyesületünk tevékenysége, mely az idősebb és fiatalabb generációk párbeszédére épül.
Előadásomban az irodalmi emlékhelyeket és emlékjeleket felkereső irodalmi sétákról, az olvasókör 
közösségteremtő erejéről, az irodalmi és kultúrtörténeti kirándulásokról, tapasztalatcserékről, az országos ill. 
nemzetközi irodalom- és művelődéstörténeti konferenciákról, tanácskozásokról szólok. Taglalom továbbá 
mindezek megvalósításának széleskörű intézményi és civil együttműködésen alapuló formáit, módjait, 
lehetőségeit.

Kopogtat a nyugat – oldschool szabadulószoba avagy egy kiállítás 
hasznosítása 16+-tól a szenior korosztályig
Kertész Fruzsina, Jósa András Múzeum és Vécseiné Lakatos Bernadett, Jósa 
András Múzeum

Ebben az évben „Kopogtat a nyugat” címmel nyílt kiállításunk a Múzeumok Éjszakáján, melynek apropóját a 
rendszerváltás harmincadik évfordulója adta, de alapvetően nem csak az 1989-es évről szól, hanem a nyolcvanas 
évek hangulatát kívántuk felidézni benne az enteriőrök és rengeteg korabeli tárgy segítségével. Nem taglaljuk 
benne direkt módon a korszak politikai hátterét, ami egyébként a hétköznapokon át szemlélve sem kikerülhető 



téma a Kádár-korszak jellegéből adódóan, ugyanakkor a kiállítás alapvetően az akkori életet kívánja bemutatni 
nagyban építve a nosztalgiára. A kiállítás a nyári szezonra készült el, így tehát promotálás szempontjából nem 
építhettünk az iskolákra. Ebben láttuk meg a kihívást és megszületett a szabadulószoba ötlete, mely a kiállításon 
keresztül vezet egy fiktív történet segítségével, rengeteg megoldandó feladattal fűszerezve. A kiállítás így 
bizonyos szempontból interaktívvá vált és amint a bejelentkező szabadulószobába látogatók számából látható, 
nagyon népszerű a fiatal felnőttek és az idősebb generáció tagjai között is.



6. A múzeumpedagógia/múzeumandragógia/múzeumgerontagógia 
elmélete, módszertana és jó gyakorlatai – vezeti: Németh Ádám

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.), 2. 
terem
Idősáv: 2019. szept. 9. hétfő ,  15:30 - 17:30

Szükséges-e a szemléletváltás?
Suba Eszter, MNM

Hogyan valósíthatjuk meg múzeumi tereinkben a tudásélményt? Adhatunk át gyakorlatias tudást? Segíthetjük-e 
a résztvevőket az aktív közösségi szerepvállalásra?
A kulcsszavak a megoldásra a játékosságban, a differenciálásban és a szabad önkifejezésben vannak. De van 
ebben valami új, amiről eddig kevés szó esett? A szemléletben, ahogy alkalmazzuk őket, azért, hogy merőben új 
benyomást tehessünk látogatónkra, programjaink résztvevőire. Tehát, igen, szükséges a szemléletváltás! 

Az élménygyárak és a múzeumok. Lépéskényszer/kényszerlépés?
Lakner Lajos PhD, Déri Múzeum

Korunk legkelendőbb áruja az élmény. Az ipari termékek esetében ezért már nem a használati értékük a 
legfontosabb szempont, hanem az, hogy élményt kínálnak-e. A mosópor, a takarítóeszköz, a gyógyszer nemcsak 
hasznos, hanem, sőt elsősorban, élményeket kínál. E vásárlói igény fölismerésére alapozva születtek meg a 
kalandparkok és az élményparkok. Az élmények keresése egyben bizonyos türelmetlenséget is kelt a 
vásárlókban. Így bár az élethosszig tartó tanulás szüksége fontos felismerés, ami a kulturális intézmények 
működését alakítja, ugyanakkor érdemes számolni a lehetséges „vásárló” türelmetlenségével, akik minél 
gyorsabban akarnak ismeretekhez és élményekhez jutni, s főleg azt részesítik előnyben, ha a kettő 
összekapcsolódik. A jól megrendezett ismeretterjesztő filmek és az interneten sok weboldal nyújtja ezt. Az 
élményipar fontos felismerése az is, hogy a vásárlókat érzelmi hatás révén fogják meg és vezessék el odáig, hogy 
az ő terméküket vásárolják meg. Vagyis egy élménymenedzsernek tisztában kell lennie azzal, hogyan 
épül/építhető fel a vásárló motivációja, hogyan keletkeznek/keletkeztethetők érzelmei, s hogyan lehet ezeket egy 
áruban (kaland, érzelmi fölfokozottság, önmagára találás, belső megelégedettség stb.) szintetizálni.
S mit tudnak nyújtani a múzeumok? Lépéskényszerben vannak? S ha lépnek az kényszerlépés?

A hazai múzeumandragógia létkérdései, és paradigmájának 
bemutatása egy szentesi esetpéldán keresztül
Farkas László Róbert, Koszta József Múzeum

A bemutatómban a mai kultúraelméleti kérdésekre próbálok válaszokat keresni elsőként: Mi a feladata a 
kultúrának, így a muzeológiának is a jelenben, Magyarországon? Releváns kérdés-e, hogy a múzeumi világ 
egyedül csakis a szellemileg magasan kvalifikált, „hiper-civilizált” befogadói célcsoportoknak jelent szórakozási 
lehetőséget és lelki-szellemi muníciót? Vagy társadalmi szinten létkérdésünk, hogy a hazai múzeumoknak, 
tudományosan megalapozott fejlesztési metódusokkal társadalomépítő funkciót kell betölteniük, és a kevésbé 
kvalifikált csoportok kódolási rendszerén keresztül is szolgálnunk kell a művelődést?
A szentesi esetpélda, egyelőre csak vázlat formájában: a Szojuz-36: Első magyar az űrben című ismeretterjesztő 
kiállítás kísérőrendezvényeinek bemutatása, illetve partnerintézményekkel történő olyan együttműködések 
kialakítása, amelyek eredményei múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai mértékkel is értéknek tekinthetők.



Hová lettél, hová levél. Oh lelkem ifjusága! avagy egy felnőtteknek 
szóló múzeumi programkínálat felépítése
Czékmány Anna, PIM

A kortárs múzeumelmélet egyre közkeletűbb hívószavainak (önreflexív gondolkodás, tudatos közösségépítés, 
célcsoport szegmentálás és a hozzá kapcsolódó adekvát kommunikáció, agora funkció felvállalása, stb.) 
gyakorlatba „fordítása” nem kis kihívást jelenthet a hazai kiállítóhelyeknek.
Hogyan szólítsuk meg a 18 feletti korosztályt? Milyen célcsoportokat, milyen programokkal és miért szeretnénk 
elérni? Hogyan építünk akár a virtuális, akár a valós térben közösséget, s milyen szerepet szánunk nekik a 
múzeum működésében?
A Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógiai és felnőttképzési főosztályának munkatársai az elmúlt két évben 
törekedtek választ találni a fenti kérdésekre és olyan foglalkozás portfóliót alakítottak ki, olyan rendezvény-
sorozatokat építettek fel, melyek elsődlegesen a fiatal felnőtt korosztály (18 – 25), a családok, illetve a 
pedagógusok megszólítását tűzte ki célul.
Előadásomban nem csupán a „jó gyakorlatokat” mutatnám be, hanem jelezném, milyen teoretikus hátérrel és 
milyen intézményi stratégiába illeszkedve épül a PIM andragógiai programkínálata.

Az élmény-centrikus tárlatvezetés, mint innovatív kommunkáció
Dr. Dominek Dalma Lilla, NKE

A kommunikáció és a múzeumok kapcsolata szoros köteléken alapulnak. A kommunikáció, mint tudáscsere 
eszköze, elengedhetetlen pillére a múzeumi tanulásnak is. A múzeumi tanulás “kontextuális modellje” szerint a 
látogatás sikere a személyes motívumoktól, a társadalmi környezettől és a fizikai kontextustól függ (Falk és 
Dierking: The Museum Experience 1997): különösen így lehet megfelelő intézményi kommunikációs 
tevékenységgel pozítiv irányba befolyásolni a látogatókat!
A múzeumi látogatás, mint élmény, befolyással bír a látogató identitására, esetenként a különböző 
kommunikációs aktusok révén megváltoztatja azt.
Az előadás célja, hogy bemutassa merre kell a mai tárlatvezetéseknek fejlődniük, miképp kell kommunikálniuk 
innovatív módon a társadalmi csoportok felé.
Irodalom:
Falk, John H.-Dierking, Lynn D.: The Museum experience. Washington DC. 1997 CA
Vásárhelyi Tamás: A tárlatvezetésekről. In: Vásárhelyi Tamás-Kárpáti Andrea: Múzeumi tanulás. 
Typotex,2011,Budapest

60-on túl a múzeumban - Egy múzeumi nyomozás tapasztalatai
Aranyi Fruzsina, Déri Múzeum

Szerelem, csalódás, titkos imádó, mulatság, versek, kardpárbaj, újságírás. Pár kulcsszó, melyekkel leírható az a 
röpke két év, míg Ady Endre Debrecenben tartózkodott. Előadásomban egy olyan különleges időszaki 
kiállításból lesz szó, amit egy múzeumi nyomozás hívott életre, és ami nem csak a legfiatalabbak, hanem az ő 
nagyszüleik számára is játékos módon közvetít tudást. Mert hiszek benne, hogy kortól függetlenül minden 
emberben ott él a Homo Ludens, a játékos ember, akit megszólítva egy kiállítás is az élménypedagógia 
szolgálatába állítható.

A teremtő inspiráció szemléleti közege - A múzeumi élmény 
lélektani jelentősége a személyiségfejlődésben
Dergez-Rippl Dóra, PTE

Az általános műveltség bővítésének lehetőségével a felnőttképzés az egyén számára olyan öncélú tevékenységet 
biztosít, amely a személyiség kiteljesedésével és az ehhez kapcsolódó örömmel párosul. Az oktatáskutatás ennek 
társadalmi előnyeit, az egyén társadalomra való reagálásának differenciálódását hangsúlyozza. A 



múzeumandragógia a befogadó szempontjának kiemelt figyelembevételével és a művészet múzeumi közvetítési 
közegének strukturálásával művészetelméleti és művészetpszichológiai megfontolások gyakorlati párhuzamát 
adja, és olyan szignifikáns elméletekhez illeszkedik, mint az analitikus pszichológia öt lépcsős 
személyiségfejlődési (individuációs) modellje. Ennek néhány kapcsolódási pontját szeretném felidézni, ú.m. a 
műalkotások szimbólumhasználatának kulturális jelenségként való értelmezése, a művészet mint kulturális-
spirituális esemény, a „Hagyjuk, hogy hasson ránk”-elv, a művészet ösztönös folyamat-voltának elismerése, a 
műalkotás autonómiájának feltételezése, vagy hogy a befogadás különleges élménye során a befogadó hogyan 
rezonál az alkotás lényegével. A teremtő inspiráció olyan finom, belső folyamatokat indít el a művészben, 
amelyek szuggesztív erővel törnek be a tudatba. Ha a befogadó észleli ezt a műalkotásban, akkor ez az élmény 
nagyban hozzájárul személyiségfejlődéséhez, és a fokozatosan tudatosuló tudattalan folyamatok műalkotásbeli 
ösztönös felismerésével elindulhat az individuáció útján. A műalkotások szemlélési lehetőségének biztosításával 
a múzeumok a lehető legjobb teret biztosítják ahhoz, hogy ezeket a felismeréseket bárki bármikor megtehesse.

Környezeti nevelés lehetőségei a múzeumandragógiában
Vásárhelyi Tamás, MTM

Az 1992-ben alakult Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 1998-ban, 13 szervezet, mintegy 230 közreműködő 
munkáját összefogva, kiadta a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia alapvetését. Ezt a kötetet 2003-ban még 
szélesebb együttműködéssel frissítették és kiadták, majd 2010-ben az újabb frissítés online formában jelent meg 
(http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf).
Most folyik a legújabb revízió. Ebben (is) több fejezet foglalkozik múzeumokkal (pl. Szabadidő, Iskolán kívüli 
nevelés), és önálló fejezetet kapott az andragógia, amelyben viszont a múzeumi lehetőségek nincsenek 
artikulálva.
Előadásomban a két téma összekapcsolására teszek első ízben kísérletet. Környezeti nevelés egyáltalán nem csak 
természettudományi vagy környezetvédelmi múzeumokban lehetséges, annak tág tere nyílik művészeti, történeti, 
néprajzi múzeumokban is. A téma a múzeumi társadalom számára azért is jelentős, mert előttünk hatalmasodik 
két környezeti probléma (a klímaváltozás és a biodiverzitás-krízis), amelyek orvoslása egyetemes összefogást 
kíván, mert – más, akár globális problémáktól eltérően –  nem lehetséges néhány nemzedéken belül sem.



7. Megörökölt épületek: fajsúlyos örökség és felelős védelem – vezeti: 
Dr. Cservenyák László

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.), 3. 
terem
Idősáv: 2019. szept. 9. hétfő ,  15:30 - 17:30

A Tihanyi alkotók háza projekt bemutatása
Kodolányi Judit, PIM

Egy turisztikai projekt keretében 2020-ban nyílik meg Tihany félszigetének egy új kulturális intézménye. A 
község központjában elhelyezkedő Tihanyi alkotók háza létrejöttének célja egy olyan többfunkciós tér 
megalkotása, melyben a kulturális értékek bemutatása, a közösségi tevékenység és kikapcsolódás, és a 
művészetek élvezete ötvöződik egy sajátos hangulatú, helyi és egyetemes kulturális értékekhez egyaránt 
kapcsolódó közegben. Az intézmény, amely állandó kiállítás, időszaki kiállítóhely, rendezvénytér és kávézó 
funkciókat egyesít magában, Tihany község közösségének és az ide látogató szélesebb közönségnek is teret 
kíván adni. A kiállítás tartalmaiban, a belső és külső terek kialakításában a 20. századi és a mai Tihany 
atmoszférája ötvöződik, így idézve meg Tihany egyik kulturálisan meghatározó időszakát és a mai közönség és 
közösség számára lehetőséget nyújtva a „régi” Tihany értékeihez és kultúrájához való hozzáférésre, 
kapcsolódásra. 
Az elgondolás, hogy az épület a múzeumi funkció mellett mint vendéglátóhely, közösségi tér és előadótér is 
szolgáljon nem új keletű, azonban lényeges elméleti, és megoldandó gyakorlati kérdéseket vet fel. Hogyan 
ötvözhetők ezek a funkciók a különféle célok csorbítása nélkül? Hogyan találja meg a helyét a reménybeli széles 
látogatóréteg egyazon intézményben? Hogyan támogathatja egymást a kulturális és a turisztikai cél? Milyen 
szakmai kérdéseket és aggályokat vet fel a különféle terek összekapcsolása? Az előadás egy tervezés alatt álló 
projekt kérdéseibe és munkafolyamataiba ad betekintést.
Műemlék múzeumépületek 20. és 21. századi bővítései
Basics Beatrix, MNG-SZM

A műemlék múzeumépületek 20. és 21. századi bővítései részben a kiállítóterem- és raktárhiány miatt jöttek 
létre. A „museum extension” témának már jelentős külföldi szakirodalma van, Magyarországon azonban nem 
került az érdeklődés középpontjába, és viszonylag kevés itthoni példát ismerünk. Van kiválóan sikerült és 
érdekes (Gyula, Kohán Képtár), de ismerünk olyan esetet is, amikor évek hosszú során folyt a kísérletezés, 
tervek készültek, végül azonban minden maradt a régiben (Magyar Nemzeti Múzeum). Vajon a műemlék 
múzeumépület örökségének felelős megőrzésébe belefér-e az épület modern bővítése, ha igen, miért, és milyen 
formában, ha pedig nem, mivel indokolják a szakemberek? Ezekre a kérdésekre keres választ és mutat hazai és 
külföldi példákat az előadás.

A franciaországi Culturespaces Alapítvány missziója az épített 
örökség értékeinek védelme és közvetítése terén
Dr. Horváth Nóra, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Úgy vélem Magyarországon kevéssé ismert az a francia szervezet, mely az egyik leginnovatívabb módon 
gondozza Franciaországban a tulajdonába került műemlékeket. A Culturespace-t 1990-ben alapította Bruno 
Monnier, s pár éven belül új modellel álltak elő a múzeumpedagógia és múzeumandragógia területén. Már a 90-
es évek elején a látogatói tapasztalatokra és élményekre helyezték a hangsúlyt, ők voltak az elsők, akik 1990-ben 
például minden látogató számára ingyenes audioguide-ot biztosítottak Avignonban, a gondozásuk alá tartozó 
Palais des Papes-ban. 1995-ben már önálló honlapjuk volt, a tavalyi évben pedig elindították a virtuális túrák 
szolgáltatást. 



Előadásomban a szervezet tulajdonában lévő múzeumok közül két kiemelkedő műemlékre, a Párizsban található 
Musée Jacquemart-André-ra, és a francia Riviérán, Cap Ferrat-ban található Villa Ephrussi de Rothschild-ra 
fókuszálok, melyek számos területen Európa kiemelkedően különleges építészeti örökségei közé tartoznak, 
izgalmas történelmi múlttal. A tökéletes állapotban, eredeti berendezési tárgyakkal és a volt tulajdonosok 
személyes tárgyaival rendelkező múzeumok olyan kincseket őriznek, melyek tartósan képesek fenntartani a 
magas látogatószámokat. Az örökség bemutatására újabbnál újabb technikai megoldásokat találnak ki, közben 
pedig brandet is építenek, hisz az ország különböző múzeumaiban ugyanaz a figyelem, szolgáltatási színvonal 
fogadja az érdeklődőket. A jó üzleti érzékkel kiválasztott műemlékek és a megnyitott múzeumokra fordított pénz 
és figyelem egyedülálló sikert hozott a szervezet számára, látogatóik pedig Franciaország legkülönbözőbb 
pontjain, általuk nyerhetnek egy kis bepillantást a valamikori fényűző életformákba. Így kapcsolódik össze az 
örökség tisztelete, védelme és 21. századi hasznosításának jó példája a szervezet tulajdonába tartozó 
múzeumoknál.

Gondolatok műemlékek bemutatásáról
Dr. Mészáros Bernadett, PTE MIK

Az előadás, és a bázisán elkészült rövid cikk gondolatokat vet fel régészeti helyszínek, romemlékek és műemléki 
épületek bemutatásáról. A megközelítés önkényes, turisztikai marketinges közgazdász szemüvegén és saját 
tapasztalatokon alapul. Nem citálja a szakirodalmat, de az interpretáció Tilden által 1957-ben, majd a szintén 
amerikai szerzőpáros Back - Cable által tovább vitt gondolatok (1998) szintén felsejlenek az esettanulmány 
jellegű példák bemutatása mögött. A cikk nem titkoltan provokál, amikor a műemléket turisztikai termékként 
definiálja. Ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a múltunkat nem elég csupán megismerni, megérteni és 
megőrizni (egy szűk szakmai kör számára) hanem el kell tudni juttatni azt fizikai és szellemi értelemben is a 
szélesebb közönségnek. A további gondolkodás inspirálására és inkább ízelítő jelleggel érzékelteti a marketing 
eszköztárának egyes elemeit, de a szerző reményei szerint a turisztikai és marketinges szakmai látásmódból ad 
egy „fertőzésnyi” adagot.
A műemlékvédelem és a turizmus összekapcsolódik, előbbi jelenti a kínálható terméket, az értéket, a turisztikai 
attrakció magját, utóbbi pedig hozzájárulhat a népszerűsítésen és megismertetésen túl az emlékek gazdasági 
fenntarthatóságához. Egymásra vannak utalva, a kérdés az, milyen mértékben képesek felismerni ennek a 
szimbiózisnak az előnyeit, mennyire képesek a szakmák művelői elfogadni, megérteni a másik szempontjait. 
Miként képesek akár az alábbi ellentétek feloldására: műemlékek integritásának megőrzése kontra „fogyasztható 
és élvezhető” attrakció, műemlékek környezeti fenntarthatósága, sérülékenysége kontra állandóság, elérhetőség, 
„tömeg” kiszolgálása, történeti korhűség, kontra illeszkedés a város szövetébe, történeti korhűség, kontra 
részvétel a mai társadalom életében és így tovább. Az attrakció, bármilyen is legyen, de különösen igaz ez a 
kulturális javakra, műemléki épületekre, elválaszthatatlanok az őket körülvevő tértől, csak annak gazdasági, 
társadalmi, földrajzi struktúráival együtt értelmezhetőek. Igaz ez akkor is, amikor azok piacra juttatását 
tervezzük, ezért a turizmust és kulturális turizmust, valamint az örökségmenedzsmentet mindig a városfejlesztés 
részeként, a kapcsolódó marketing-tevékenységeket pedig mindig az adott  település-, turisztikai értelemben 
desztináció marketingjének a részeként is tekintetbe vesszük. Az örökség lehet turisztikai vonzerő, meghatározó 
imázselem, de lehet éjjel-nappal nyitva tartó múzeum, emberek találkozási pontja, egyfajta „kulturális pláza”, 
lehet a tanulás színtere, a kreativitás – alkotás tere, városok versenyében egyfajta erőpozíció, de végső soron a 
közös múlt része, mely akkor tölti be szerepét, ha képesek vagyunk megtölteni élettel.



A szolgáltató múzeum – Múzeumi Iránytű 19. Plenáris könyvbemutató
Bemutatja: Dr. Bereczki Ibolya, ágazati feladatokért felelős főigazgató-
helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Helyszín: Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő ,  
Tölgyes u. 1.)
Idősáv: 2019. szept. 10. kedd, 9:05 - 9:25

A Múzeumi iránytű sorozat legújabb kötetének, a Szolgáltató múzeum könyvbemutatójának az Országos 
Múzeumandragógiai Konferencia ad otthont.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által 2009-ben elindított 
kiadványsorozat mára a múzeumi terület egyik meghatározó kiadványsorozata lett, amelyben a múzeumi terület 
legjelentősebb kutatási eredményei, módszertani fejlesztései, külföldi és hazai jó gyakorlatok bemutatása mellett 
a múzeumi szakemberek munkáját segítő gyakorlati kézikönyvek is helyet kaptak. A Szolgáltató múzeum több 
szempontból is különleges kiadvány, hiszen a MOKK 2017-ben, a ,,Múzeumi és könyvtári fejlesztések 
mindenkinek” (EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001)európai uniós projektben végzett, a muzeális intézmények 
szolgáltató jellegét felmérő országos kutatás eredményeinek bemutatása, valamint a szolgáltatások 
ágazatspecifikus statisztikai elemzése mellett módszertani útmutatóként is szolgál a látogatóközpontú 
működéshez. Javaslatokat fogalmaz meg a partnerségek kialakításához (látogatókkal, helyi közösségekkel, üzleti 
vállalkozásokkal, civil szervezetekkel), továbbá a múzeumok turizmusban betöltött szerepének és a 
hálózatosodásban rejlő lehetőségeknek kiaknázására.
A kiadvány célja, hogy erősítse az intézmények szolgáltató szemléletét, valamint támogassa a hazai múzeumi 
szakemberek munkáját a minőségközpontú múzeumi működésben.



8. A szolgáltató múzeum kérdéseinek komplex megközelítésű 
paradigmái – vezeti: Dr. Bereczki Ibolya

Helyszín: Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő ,  
Tölgyes u. 1.), 1. terem
Idősáv: 2019. szept. 10. kedd, 9:30 - 11:15

Múzeumi szolgáltatások a társadalom szolgálatában
Dr. Koltai Zsuzsa, PTE BTK

Ahogy a társadalom, úgy a látogatói igények is folyamatosan változnak, a múzeumoknak pedig reflektálniuk kell 
ezekre a változásokra annak érdekében, hogy valóban a társadalmat szolgáló intézményként működjenek. Az 
elmúlt évtizedekben a múzeumok mind több, a társadalmat különféle aspektusból támogató feladatot vállaltak 
fel. Az olyan hagyományos múzeumi tevékenységek, mint a gyűjtés, megőrzés, bemutatás újfajta 
feladatvállalásokkal egészültek ki, mint például meghatározott társadalmi csoportok animációjának, 
integrációjának vagy pszichés jóllétének támogatása. Az elmúlt időszakban jelentős változásokra került sor a 
turizmus trendjeiben is. Az autentikus tapasztalat megszerzésével és az élményszerzésre épülő tanulással 
kapcsolatos igények térhódítása, valamint az aktív időskorúak turizmusban való egyre növekvő aránya 
különösen jelentős mértékben határozza meg a kulturális turizmus trendjeit, melyeket a múzeumi szolgáltatások 
kialakításakor érdemes figyelembe venni. Az elmúlt időszak másik jelentős változása a múzeumi látogatók 
megszólításával és bevonásának módjával kapcsolatosan határozható meg. A múzeumi szolgáltatások személyre 
szabásának lehetősége, a meghatározott igényekre való reflektálás, valamint a látogatók újszerű megszólítása és 
bevonása mind több múzeum kultúraközvetítő gyakorlatában jelenik meg.
Jelentős trendként határozható meg, hogy a múzeumok mind inkább erősítik látogatóbarát jellegüket. A 
látogatók számára nyújtott sokrétű szolgáltatások egyre bővülő köre jelzi, hogy a múzeumi világnak mind inkább 
sikerül tartalommal megtöltenie a látogatóbarát jelzőt. A múzeumi bolt kínálatától kezdve a múzeum honlapján 
elérhető, illetve onnan letölthető tartalmakon és az intézmény programkínálatán át a kurrens látogatói igények 
alapján kialakított szolgáltatások köréig bezárólag, a maga komplexitásában érdemes vizsgálni a kérdéskört. Az 
előadás hazai és nemzetközi példák alapján határozza meg a múzeumi szolgáltatások területén napjainkban 
érvényesülő trendeket.

Múzeum és szolgáltatás, múzeumi szolgáltatásmunka
Dr. Szabó Sarolta, Sóstói Múzeumfalu

Szolgáltató múzeumok egy koordinátor szemével  –  Jó gyakorlatok 
bemutatása
Merinu Éva, KKJM, MOKK

Mai változó világunkban a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell a látogatók átalakuló, modern szemléletmódot 
megkövetelő igényeihez. Amelyik intézmény szeretne lépést tartani az új trendekkel, elvárásokkal, és nem kíván 
lemaradni a fejlődésben élen járó muzeális közintézményektől, annak ki kell alakítania a látogatóbarát, 
szolgáltató múzeumi szemléletet követő stratégiáját, és igyekeznie kell mindezt hatékonyan meg is valósítania. 
Ebben élen járnak az Amszterdami múzeumok, amelyek szolgáltatói rendszerébe koordinátorként volt 
szerencsém bepillantani. Érdemes megismerni, hogy hogyan fonódik össze a város gazdasági és a múzeumi 
szakterülete, hogyan tették ismertté a kisebb, eldugott helyen lévő intézményeket, vagy miképpen népszerűsítik a 
múzeumokat, a gyerekeknek és felnőtteknek szóló programjaikat, szolgáltatásaikat. Előadásomban szeretném 
megválaszolni a fenti kérdéseket, felvázolni az ott tapasztaltakat, mint számunkra elérendő, vagy legalábbis 
megközelítendő célt. 



Az előbbiek bemutatásával szeretném szembe állítani a kecskeméti múzeumok, gyűjtemények és kiállítóhelyek 
jelenlegi szolgáltatásait, akik ugyan jó úton járnak a fejlesztések útján, de van még mit tenniük a cél elérése 
érdekében. Előadásomban szeretném bemutatni azokat a megvalósult, az oktatás, a helyi lakosság és a 
tudományos szakemberek felé nyitó szolgáltatásokat, amelyek követendő példák lehetnek más intézmények 
számára is. Külön kiemelném a Leskowsky Hangszergyűjtemény zenei szolgáltatásait, amelyek élményt nyújtva, 
a gyakorlati kipróbálás lehetőségével kombinálva minden korosztály számára nyújt új ismereteket, tapasztalást 
anélkül, hogy a látogatók ennek tudatában lennének. A kecskeméti Ráday Múzeum sokrétű és összetett 
tevékenységével a legkülönfélébb oktatási, társadalmi és szakmai rétegek igényeit elégíti ki, amelyek közül 
kiemelném az ötvös műhely adta széleskörű lehetőségeket. Számos színvonalas  programmal, lehetőséggel és 
ajánlattal fordul a Kecskeméti Katona József Múzeum is a helyi közösségek felé, amelyek a múzeum 
tagintézményeiben – Cifrapalota, Naiv Művészek Múzeuma, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény és 
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely – valósulnak meg.

Marketing a múzeumban – múzeum a szolgáltatóvá válás útján
Vass Nóra, Herman Ottó Múzeum

Az előadás központi kérdése annak megválaszolása, vajon mit és hogyan is szolgáltat egy múzeum, s mitől lesz 
egy szolgáltató nem csak nevében az, melyek a szolgáltatóvá váláshoz szükséges alapok és hogyan épül fel egy 
ideális (integrált) múzeumi szolgáltatási rendszer. Ehhez szükséges áttekinteni, hogyan értelmezhetők a múzeum 
esetében az egyes marketing definíciók, létezik-e és ha igen, milyen mértékű a marketingszemlélet. Miképpen 
működnek és mennyire hatékonyak a szolgáltatás-, látogató-, emberi erőforrás vagy pénzügyi menedzsment 
funkciók, folyamatok.
Annak eldöntése, hogy a múzeum szereplőként az egyes piacokon, például a kulturális szolgáltatások piacán 
mennyire meghatározó és milyen mértékű befolyással bír, igen összetett folyamat eredményeként is inkább csak 
felvázolható, mintsem adható a kérdésre egyértelmű válasz. A megoldás vagy inkább feloldás irányába hat, ha 
áttekintjük a múzeumi célpiacokat, melyekből jól következtethető, milyen - többek között piaci - szabályok 
(továbbá elvárások és megfelelési törekvések) is irányítják a szolgáltatóvá válás folyamatát.
A múzeumi látogatót ebben a gondolati körben fogyasztónak hívják. A fogyasztó a skála egyik végén egyre 
inkább tudatos, határozott elvárásokkal rendelkezik és jó a termékismerete, a másik végén azonban teljesen fals 
elképzelései vannak, melyek a múzeumot más kulturális piaci szereplőkkel történő laikus (éppen ezért torzított) 
összevetéséből eredeztethetők, vagy korábbi félreértelmezett/félreértett, esetleg negatív tapasztalatként megélt 
élményanyagból táplálkozók, és az is előfordulhat, hogy a fogyasztónak egyáltalán nincs a múzeum irányába 
kialakult igénye, nem konkretizálható a múzeumi szolgáltatások iránti szükséglete, a legrosszabb esetben a 
kulturális szolgáltatások iránti igénye csekély vagy nem mérhető.
A múzeum több piacon is jelen van, meggyőződésem azonban, hogy két piacon jelentős potenciállal bír vagy 
bírhat. A múzeum megfelelő pozicionálással mind a turisztikai attrakciók, mind a kulturális javak piacán sikeres 
lehet. E két piac uniójában álló slow travelre, mint turisztika trendre a múzeum izgalmas szolgáltatási kínálatot 
alapozhat. Mindkét piac sokszereplős, olyan jelenségek is tartós hatást fejthetnek ki a piacot befolyásolva, 
amelyek a múzeum szemszögéből és hagyományos felfogásával nehezen értelmezhetők, s lehetnek kifejezetten 
hátrányos helyzetet előidéző tendenciák is. Az egyes piaci szereplőket igen markánsan eltérő gazdasági erő 
jellemzi, a piacon a közszolgálat önmagában nem teremt helyzeti előnyt. Ezeken a piacokon akkor is ott van a 
múzeum, ha ez a jelenlét magában a múzeumban dolgozó személyben – és ezáltal a múzeumi közösségben- vagy 
a múzeum vezetésében nem is tudatosul, vagy épp ellenkezőleg, a piaci szereplésre, mint nem kívánatos 
jelenségre tekint, azt fölöslegesnek netán múzeumhoz méltatlannak tartja.
Mindezek fényében érdekes annak vizsgálata hogyan és miképp hatnak a kulturális fogyasztói szokások a 
múzeumi szolgáltatásokra. Hatnak-e egyáltalán? Versenyképesek-e a múzeumi szolgáltatások, s általánosságban 
milyen erőt képvisel a múzeum a kulturális (turisztikai) piacon kisebb-nagyobb földrajzi összehasonlításban.
Elgondolkodtató lehet annak eldöntése, hogy a múzeum számára szükséges-e magát, mint versenypiaci szereplőt 
is meghatároznia (és ha igen, ezt miképpen is teszi) vagy figyelmen kívül hagyhat bizonyos, ebből a 
szempontból – ha nem múzeumi intézményről, hanem más gazdálkodó szervezetről lenne szó - releváns 
gazdasági történéseket. Az előadás nem kíván minden érintett problémakörre megoldást vagy konkrét választ 
adni, inkább olyan felvetésekkel próbálja a hallgatóságot a helyesnek vélt következtetés irányába terelni, 
amelyek objektíven a fennálló helyzetre alapozva és a leírható folyamatokból kiindulva mutathatnak rá, milyen a 
tárgykört érintő jelenlegi kép a múzeumról és az integrált szolgáltatási rendszer irányába mutató törekvésekről.

Múzeumi célok és a helyi média kapcsolata Kecskeméten - A 
Kecskeméti Katona József Múzeum partnerkapcsolatai: 



ismeretközvetítési csatornák a közoktatási és kulturális 
intézmények, illetve a média „színpadán”
Hajagos Csaba, KKJM

A Kecskeméti Katona József Múzeum immár hosszú ideje építi azon partnerhálózatát, amelynek 
eredményeképpen 2019-re szinten minden kecskeméti közoktatási intézménnyel szerződés szintű kapcsolatban 
áll, segítve ezzel a közoktatás, jobbára a helytörténeti ismeretek bővítésére irányuló szándékot. A csatorna, 
amely a múzeumot összeköti a közoktatási- és más lokális és kulturális intézményekkel az nem más, mint a helyi 
média, a Kecskeméti Médiacentrum lokálpatrióta működéselmélete, amely az elmúlt öt évben számos ponton 
segítette a múzeumi célok megvalósítását, az ismeretterjesztést, a kutatási eredmények bővebb körökben történő 
megismertetését. A két szervezet között létrejött, az oktatási és egyéb kulturális területeket, mikroközösség 
ismeretbővülését, a fenntartó által kiemelten fontosnak tartott identitás erősítését támogató partneri kapcsolat 
állandó jelleggel szolgáltat, amelynek primer nyertese a helyi közösség, kiemelten a még formálható 
középiskolás korosztály. A műhely 2019-re elérte azt a célt, hogy a nyitott szemléletű múzeum és az identitás 
kérdését kiemelten kezelő Médiacentrum eredményes munkájára az üzleti szféra is felemelte fejét. Hogy egy 
vállalat számára hogyan tud hasznos terméket teremteni egy kulturális partneri kapcsolat, ennek 
megválaszolásához az eddigi tapasztalatokból merítünk néhány példát.
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A múzeumok szerepe Budapest turizmusában
Schultz Éva, BGE KVIK

A városlátogatás napjaink egyik turisztikai trendje, amit a túlturistásodás (overtourism) is jellemez. A gyors 
ütemben növekvő, heterogén kereslet igényeinek változatosságát csak a folyamatosan megújuló, testre szabott, 
élményközpontú kínálat képes kielégíteni. Budapest 2010 után vált igazán felkapott desztinációvá, amit a 
turizmusstatisztikai adatok mellett számos kitüntető cím elnyerése is alátámaszt. Az előadás elméleti háttere 
röviden bemutatja az eltelt szűk évtized budapesti kulturális turisztikai termékkínálatának jellemzőit – pl. az 
örökségturizmus, a fesztivál- és rendezvényturizmus, az alternatív városi turisztikai termékek sajátosságait –, 
ezek nemzetközi és regionális versenyképességét, valamint megjelenését a hivatalos és a közösségi média által 
generált turisztikai imázsban. Az előadás felvázolja a meghatározó keresleti szegmenseket (fő küldőpiacok, 
generációs- és életstílus-csoportok). A vizsgálat a budapesti múzeumok turizmusban játszott szerepére fókuszál. 
Részben a kulturális statisztikai adatbázisra, részben primer kutatási eredményekre (intézményi interjúk, 
TripAdvisor-kutatás) épülve elemzi a múzeumok vonzerőként való megjelenését egyfelől a főváros turisztikai 
kínálatában, másfelől a nemzetközi múzeumlátogatási trendek függvényében. Az előadás a folyamatban lévő 
budapesti múzeumi fejlesztések kapcsán a múzeumi hálózatok, azokon belül a klaszterek turisztikai szempontú 
megközelítésével zárul.

Ahol magyar-kun segítséggel Monarchia született - Lovagok terme 
és vinotéka Jedenspeigenben
Mester Sándor, Kiskunhalas

1278. augusztus 26-án volt az ütközet, ahol II. Přemysl Ottokár más néven Nagy Ottokár, cseh király és a 
Habsburg házból származó I. Rudolf megütközött egymással, a német római birodalom fölötti tényleges 
hatalomért. 1278-ban az ütközet Ottokár halálával végződött. Ezzel vette kezdetét a Habsburgok felemelkedése, 
hogy ettől kezdve egészen 1918-ig, azaz mintegy 640 évig Európa, és benne a magyar történelem meghatározó 
családjaként legyenek jelen királyként, uralkodóként. A csatában jelentős szerepet játszottak a IV. (Kun) László 
király által vezetett magyar seregek, benne a több ezer fős kun könnyűlovas csapat. A kunok két alkalommal is 
fontos időpontban kapcsolódtak be az küzdelem menetébe és voltak hatással ezzel a végkimenetelre.1978-ban, a 
700. évfordulón az osztrákok emlékparkot avattak, hatalmas kő obeliszkkel, egyidejűleg 100 schillinges 
emlékérmét, alkalmi bélyeget adtak ki. 2009-ben dr. Négyesi Lajos hívta fel a figyelmet arra, hogy az 
emlékezésből szinte „kimaradt” a magyarok és benne a kunok szerepe, egyáltalán a részvétele is. Kiskunhalasi 
kezdeményezésre a 740. évfordulón sor került egy emléktábla elhelyezésére a csatatéren, illetve ekkor érkezett 
egy felkérés, az újjáépítendő, csata-történeti kiállításban való részvételre a jedesnpeigen kastélyban. A kivitelező 
a bécsi székhelyű „Cantat Heritage & Innovation” volt. A 2018-as előadás alapján egy kun íj, nyílvesszők, tegez 
és a jellegzetes kunsüveg volt az, amit kiállítási anyagként kívántak beilleszteni. a nemez sisakot Aba Ákos 
szegedi iparművész, az íjat és tartozékait Szalma József solti íjkészítő mester készítette el. A megnyitóra 2019. 
május 18-án került sor. Igazán korrekt helyet és szerepet kapott a magyar történelmet bemutató felület. Egy 
egész kisebb terem visz végig az Árpád-ház történetének legfontosabb eseményein, a honfoglalástól a tatárjárás 
utáni évekig. Az egyik falon van a „kun anyag”. Egyik oldalon tájékoztató szöveg a kunokról, IV. Lászlóról, 
táblaképen a kakaslomnici ábrázolás kun harcos képe.
Mindezek mellett kapott helyet a Szalma József által alkotott íj, tegez és nyílvesszők, valamint egy bábu, amin 
jelzésszerű kun öltözék van, fején pedig a jellegzetes kunsüveg, Aba Kaszás Ákos munkája.



Mivel a közelben már van egy magyar történelmi emlékhely - Németóváron a Szent István kápolna és 
emléktábla, érdemes kirándulni Pozsonytól alig 60 kilométerre, és fontos és érdekes múzeumi sétát lehet tenni a 
kastélyban megismerve ezt a magyar történeti köztudatból - méltatlanul - kiesett esemény hátterét, menetét, 
benne a magyarok, kunok szerepét.

Kiskun Emlékhely Szank Vezér Szállásán
Dr. Rosta Szabolcs, KKJM

A 2019 nyarára elkészült emlékpark a kunok magyarországi megtelepedésének és jelenlétének állít emléket, 
Szank vezér egykori szálláshelyén. Központi épülete a látogatóközpont, mely modern módszerekkel röpíti vissza 
a látogatót az elmúlt évszázadokba. A tematikus útvonalak történeti hűséggel mutatják be a magyarságba az 
évszázadok során beolvadó kunok folyamatosan változó életterét. Megtekinthetők még: jurták, templomrom, 
feltárt kettős körárok és cölöpsánc rekonstrukciója, Árpád-kori földház, XIX. sz. tanya és tanyaudvar, tároló 
épületek, kunhalom.
A kulturális örökséghez kapcsolódó turisztikai program szakmai hátterét a – korábban Kiskun, jelenleg – 
Kecskeméti Katona József Múzeum régész igazgatójának vezetésével folyt feltárásokon alapuló rekonstrukciós 
munka s az ahhoz kapcsolódó és a megvalósítást elősegítő helyi állhatatos törekvéseket támogató komoly 
pályázati forrás célirányos felhasználása biztosította. Néprajzi és életmód történeti oldalról Mészáros Márta 
etnográfus, a Kiskun Múzeum igazgatója volt a projekt társkurátora.

Középkori templomok útja - hogyan lehet élővé tenni egy 65 
templomból álló tematikus utat?
Demeter Zsuzsa, SZSZBMFÜ NONPROFIT KFT.

Kik a résztvevői azoknak az örökségtúráknak, amelyek a Középkori templomok útja mentén szerveződnek? 
Milyen specialitása van ezeknek a túráknak? Hogyan lehet „emészthetővé” tenni egy 65 templomból álló 
tematikus utat? Miért szükséges a szervezőmunka, hogyan segítik a toborzást és magát a túrát az igényes 
kiadványok, az applikáció, az egyéb kommunikációs eszközök? Kell –e médiamarketing? Hogyan segítik a 
műélvezetet az infokommunikációs eszközök, hogyan egészítik ki egymást a hallott és látott információk? 
Három év tapasztalatát szeretném összegezni az általam szervezett örökségtúrákkal kapcsolatban, amelynek ma 
is és folyamatosan van hozadéka és tanulsága is.

Kulturális intézmények bekapcsolása Nyíregyháza turizmusába
Furkóné Szabó Marianna ügyvezető, TDM menedzser

Nyíregyháza dinamikusan fejlődő turizmusában kiemelt szerepe van a különböző turisztikai attrakciókat és 
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek és intézményeknek. Az együttműködések eredményeként változatos 
turisztikai programcsomagokat állítunk össze, melyek megismertetése, turisztikai piacra vitele és eljuttatása a 
célközönségnek igen komoly marketingtevékenységet igényel. Izgalmas kérdés, hogy a fogyasztói szokások 
minként változtak az elmúlt évtizedekben, milyen szerepet kap ebben a kulturális turizmus és ezt hogyan lehet 
összehangolni Nyíregyháza turisztikai kínálatával.

A jövő most kezdődik.
Méhész Zsuzsa, idegenforgalmi szakértő, Nyíregyháza

Kulcsszavak: Z generáció, digitális hedonizmus, kultúrafogyasztás, élmény, személyesség

Az Y generáció nem lakásra és autóra gyűjt: a technológia és az élmények érdeklik. Az őket követő Z 
generáció már igazi digitális hedoinsta, akiket a lehető legnehezebb lenyűgözni. A múzeumok és 
kiállítóhelyek számára az Y generáció elvárásainak megfelelni is erős kihívás - a Z generáció azonban 
olyan új ismereteket és felkészülést igényel, amit eddig még nem tapasztaltunk. Őket elérni és 
megszólítani, figyelmüket lekötni és élményt adni az eddigi módszerektől eltérő, gyökeresen más 



kihívást jelent. Nem csak új technikai megoldásokat, hanem teljes szemléletváltást. Meg tudjuk ezt 
tenni? Mi szükséges hozzá? Mitől marad érdekes egy múzeum, templom vagy kiállítóhely? Eltűnik 
vagy felértékelődik a személyesség? Mindebben mekkora szerepet kap a közvetítő: 
múzeumpedagógus, idegenvezető? Előadásomban jó és rossz példákon keresztül szempontokat és 
megoldási javaslatokat kínálok a felkészüléshez.

A jövő most kezdődik.

Nehezebb feladat előtt állunk? - igen.

Rossz dolog ez? - nem.
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Árt vagy használ az „újrajátszás”?
Lőrincz Andrea, Mare Temporis Alapítvány

Történeti múzeumokban és történelmi örökséghelyszínnel rendelkező településeken egyre gyakrabban jelennek 
meg a történelem átélését segítő programok, amelyek az élő történelem és a várjátékok és fesztiválok széles 
skáláján mozognak. Ezek mindegyike hitelesnek és korhűnek vallja magát, a különbség azonban a legegyszerűbb 
szemlélőnek is feltűnhet az egyes programok és például a viseletek között. Előadásomban körbejárom, hogy 
milyen megjelenítési formái vannak a történelem átélésének és látogatói interpretációjának, illetve ezek hatását 
is vizsgálom az ismeretátadás és korhűség szempontjából. Konkrét példákon keresztül veszem végig, hogy egy 
nagy történelmi fesztivál vagy a legkisebb falunap, a kosztümös tárlatvezetés vagy a látogatókat is bevonó élő 
történelem is képviselheti a legmagasabb színvonalat és az elborzasztó hiteltelenséget. Bemutatom, hogy kik a 
résztvevői egy-egy ilyen program megvalósulásának a szervezőktől kezdve a kivitelezőkig, előadókig, és hogy 
mely források lehetnek segítségére azoknak, akik valódi korhűségre törekednek. A résztvevőkön kívül számos 
más szempont is van, amitől valóban hasznos lesz a történelem bemutatása, és persze buktatók is nehezítik a 
szervezést a hozzá nem értéstől a gazdasági érdekig.

Múzeumok közötti nemzetközi kapcsolatok és a fenntartók 
lehetőségei Kassa Megyei Önkormányzat Hivatala példáján
Viszlay Gábor, Kassa Megyei önkormányzat hivatala

Kassa megye önkormányzata 5 múzeumnak a fenntartója. A múzeumok fenntartható fejlődésének fontos eleme 
és egyben eszköze a nemzetközi együttműködés. A megyei önkormányzat hivatala azon kívül, hogy biztosítja a 
vándorkiállítások költségvetését, nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi múzeumi fejlesztésekre. Nélkülözhetetlen 
partnerei a tervezett tevékenységeknek a magyarországi múzeumok - egyrészt a földrajzi közelség miatt, 
másrészt viszont a rengetek közös témakör miatt. Lehet ez történelmi, természettudományi, de akár szakmai és 
módszertani témakör. A megyei önkormányzati hivatal kulturális és idegenforgalmi osztályának céljai a közös 
szakmai és látogatóbarát fejlesztések . Az előadás bemutatja a sikeres kezdeményezéseket, pályázatokat és a 
terveket is.

Integrált intézmény keretein belül működő múzeum 
kapcsolatrendszere földrajzi határokon belül és kívül
Márkus Marianna, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Hatvany Lajos Múzeum) kiterjedt határon túli 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ez a határon túli magyarlakta területeken túl (Felvidék, Erdély, Kárpátalja), 
magába foglalja Hollandiát, az Amerikai Egyesült Államokat is. Ezeknek a kapcsolatoknak egy része pályázat 
útján került az intézményhez (Hungarikum pályázat, Interreg pályázat), más része a fenntartó önkormányzat 
testvérvárosi kapcsolatainak köszönhető. Van egy harmadik terület is, amely a múzeum saját építésű 
kapcsolatrendszere. Előadásomban arra világítok rá, hogy az intézmény (múzeum) hogyan tudja az ilyen jellegű 
kapcsolatrendszerét felhasználni, a közös lehetőségeket megtalálni és azokkal élni tudni. A közös munkában 



nagyon sok olyan kisebb-nagyobb lehetőség rejlik, amelyek mind a saját intézményünk fejlődését, mint a 
partnerintézmény fejlődését elősegítik. Intézményünk jelenleg három olyan közös projektben vesz részt, 
amelyekben a partnerintézmény határon túli. Tapasztalatainkat, nehézségeinket, örömeinket szívesen osztom 
meg más intézményekkel.

Közös közgyűjteményi örökség - kihívások a könyvtárak, levéltárak, 
múzeumok társadalmi szerepvállalásában
Dr. Tóth Arnold, HOM

A múzeum-közi kapcsolatok a gyakorlatban tágabban, intézményközi kapcsolatok hálózatában is értelmezhetők. 
A ránk bízott kulturális örökségről való gondoskodás komplex feladatának hálózatában nemcsak múzeumok, 
hanem könyvtárak és levéltárak is kapcsolódnak egymáshoz, sőt, a kisebb települések az integrált kulturális-
közművelődési intézményei is gyakran az interdiszciplináris együttműködések terepévé válnak. Összekötnek 
bennünket a közös társadalmi kihívások is, amelyekre olykor hasonló, máskor eltérő válaszokat adnak az egyes 
közgyűjtemény-típusok - azonban az egymástól való tanulás mindenkor hasznos és előrevivő. Az előadásban az 
elmúlt 25 évben kialakult, közösen megvalósított közgyűjteményi projektek kerülnek terítékre, a konferencián 
bemutatott NKA vándorkiállítás kapcsán. A felsorakoztatott közgyűjteményi projektek és fejlesztések 
(gyűjteménygyarapítás, restaurálás, állományvédelem, digitalizálás, kiállítások, konferenciák, képzések, 
fesztiválok és közönségrendezvények) a sokszínűséget, sokoldalúságot, a közgyűjtemények komplex társadalmi 
szerepét reprezentálják

Műszaki emlékeink megmentés itthon és külföldön
Dr. Antal Ildikó PhD, MMKM Elektrotechnikai Gyűjtemény

A magyar mérnöktársadalom már az 1900-as évek elején, a hazai villamosenergiaipar fejlődésével egyidőben 
felismerte műszaki alkotásaink megőrzésének fontosságát és jelentőségét az utókor számára. Intenzív gyűjtések 
és többszöri kezdeményezések kísérték végig az elmúlt több, mint száz évet.
Az előadás zömmel az elektrotechnika területéről vett külföldi és hazai példákon keresztül kísérel rávilágítani a 
műszaki-ipari örökség téma fontosságára. Bemutatásra kerülnek egykori ipari létesítmények, erőművek melyeket 
múzeumi és turisztikai szempontból sikeresen hasznosítottak. Külön említést érdemel, hogy a már megmentett 
műszaki emlékek, műtárgyak milyen állagvédelemben részesülnek, milyen körülmények között raktározzák őket 
itthon és külföldön. A gyakorlati példák pedig ösztönzésként szolgálhatnak, hogy a megmentett mérnöki 
alkotások műtárgyként, hogyan tudnak beépülni az oktatásba, a mérnök- utánpótlás nevelésbe.
Sajnos, a jó példák mellett olyan műszaki emlékek is bemutatására kerülnek, melyek sorsa egyértelműen 
segélykiáltás a társadalom, de legfőképp a döntéshozók felé.

Az emlékezés célja és eszköze – beszélgetés a kulturális 
szakemberek szerepéről
Bőczén Árpád, KÖME

Van dolgunk egymással. Közös ügyeink, céljaink és eszközeink együttműködésre ösztönöznek. Hogy tudunk 
mindannyian sikeresek és boldogok lenni? Csak akkor, ha foglalkozunk a múltunkkal és az örökségünkre építjük 
a jövőnket. Ehhez szükségünk van a tények és az eltérő értelmezések ismeretére is. Nyitottaknak kell lennünk, 
mert nem vagyunk egyformák. De a nyitottság nem csupán az ajtók kinyitását jelenti, hanem további aktivitást is 
igényel. Ezek az elvek, az elhangzott előadások tanulságai illetve a szekció résztvevőinek érdeklődése határozza 
meg a beszélgetés menetét. Az absztraktok alapján az alábbi kérdések kerülhetnek elő:
Mit jelent vagy inkább mit nem jelent a kulturális identitás? Hányféle lehetőséget adhat egy múzeum számára 
nagyhatású történelmi események széles körű feldolgozása? Mi lehet a szerepe a múzeumoknak a történeti 
emlékezet formálásában? Mitől válik közösségépítővé egy projekt? Mi az együttműködés velejárója? Mi lehet a 
célja az újrajátszásnak az újrajárásnak?


