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A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrár-szakmuzeológus 

továbbképzésének szakmai beszámolója 

 

 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (a továbbiakban: Múzeum) országos 

szakmúzeumként kiemelt feladatának tekinti hazánk agrárium szakterületén dolgozó, 

agrártörténeti gyűjteményeket kezelő intézmények muzeológusainak, agrártörténeti 

műemlékeket is kezelő önkormányzatok szakmai referenseinek, valamint egyetemi 

(muzeológus, történész, néprajzos, agrár) hallgatók szakmai továbbképzését. Ebben a 

szellemben zajlott a Múzeum Agrár-szakmuzeológus továbbképzése 2019. április 30-án. 

 

A képzés résztvevői megismerkedhettek az agrár tematikájú gyűjtemények és múzeumok 

speciális feladataival, a gyűjteménymenedzsmenttel, a tudományos kutatási lehetőségekkel, 

valamint a múzeumpedagógiai munkával. Az agrár-szakmuzeológus továbbképzés célja volt az 

is, hogy az elméleti háttéren túl az intézményünkben és filiáléinkban végzett gyakorlati munkát, 

valamint az ezekből származó tapasztalatokat úgy mutassa be, hogy azt a továbbképzésen részt 

vevők a későbbiekben alkalmazni tudják saját intézményeikben is. 

 

 

 

 



 

A rendezvény meghívója 

 



 

 

 

 

A mellékelt meghívó szerint a képzés az agrármuzeológiáról szóló elméleti bevezetővel indult, 

majd négy témakörben hallhattak előadásokat a továbbképzés résztvevői. Az említett 

témakörök közé tartozott a gyűjteménymenedzsment, a tudományos kutatás, az 

agrármúzeumok közösségi szerepe, illetve a múzeumpedagógia és kommunikáció. Az előadók 

az elméleti háttéren túl intézményünkben és filiáléinkban végzett munkákat és az ezekből 

származó tapasztalatokat is bemutatta abban a reményben, hogy azokat a továbbképzést 

résztvevői sikeresen alkalmazhatják majd a saját intézményükben. A 12 előadásra épülő képzést 

egy speciális tárlatvezetés zárta a megújult Kincsem–Imperiál. Híres magyar versenylovak 

című kiállításban.  

 

A továbbképzésen a 12 előadón kívül 58 fő vett részt, akik kérdéseikkel, hozzászólásaikkal 

aktívan kapcsolódtak be a programba. A résztvevők főként az ország különféle muzeális 



 

intézményeiből érkeztek a Néprajzi Múzeumtól kezdve megyei múzeumokon át 

kiállítóhelyekig. Több egyetem (köztük a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális 

Antropológiai Tanszéke, az Eszterházy Károly Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 

oktatói és egyetemi hallgatói is részt vettek a képzésen. A hallgatóság között önkormányzati 

képviselők is voltak.  

 

Néhány fotó a rendezvényről 

  

 



 

     

 



 

 

A program a sajtóban 

A programról több helyen adtunk hírt:  

- a Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár honlapján 
(http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/muzeum/hirek/agrar-szakmuzeologus-
tovabbkepzes-aprilis-30-an),  

- a Múzeum Facebook oldalán két alkalommal  
(https://www.facebook.com/mezogazdasagimuzeum/?ref=search&__tn__=%2Cd%2C
P-R&eid=ARC_oZKZQQ4MKqGKwo-
qGIIyCdtfZFnKfxUTFsd2IDkRvvoNHWupHmHJaocKz96HQBs5vCrhiDmzxpJM ) 

(https://www.facebook.com/mezogazdasagimuzeum/?__tn__=kC-
R&eid=ARBZMr8Jn1_n3ulq_rMcoa96oHfCNIcACrBmNeGBD_AAsZCjoTIYGUc8
IT4u7zExlv50zXxhAhvJuFxD&hc_ref=ARRjyZSQU5hJD4juG5Eox8pS7yoVAdofdu
28Tx5eqkeDmzXGB5-h48mH2aeY1HCa-
3E&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAxFbLjLEGLhK0nrXWRAY4rRRtAjmwNv
AE5Dt6LVCG4ZbicXE4UJ9Pb4cy0YSmBTAGbhp48MJGeyjLU93073w1UNvo-
oLCUI8AqiBZPIl5rZshlV3BH-
SIwXMPlFygvGfvqZ0RGrSPQ9MIEuIt1E_7xIk4JgyS_g5lEab8vYi2wa6g1z-
JzdutLLe9zgOxWkzT2GuLjpURzZ0sEZefMkR7jI7_DooK5ClsBsotsZNHiEBn_L5n0
DwQvdFFWvkiussL9Cg9t67M2FBcw3X5ME2Zq6Pyb2CV8xR4lU7E0Q4bIE_AUk
YXxIjXzoa2iivA-ZANmFXVINzteBQ7-v617PDDoWQ) 

- a Múzeum szakmai hírlevelében is megjelent, 
- a Magyar Múzeumok.hu honlapján, Facebook oldalán 

(https://magyarmuzeumok.hu/cikk/agrar-szakmuzeologus-tovabbkepzes) 

(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmagyarmuzeumok.hu%2Fcikk%2
Fagrar-szakmuzeologus-tovabbkepzes%3Ffbclid%3DIwAR00eEQDGAs0-
OFmCqshkD2BWfZhTRUUysOA1AXZl6reXkqAhX7YdAiV_Hw&h=AT1EXZmQ
mNxbqN77J8_v4rnLoxWmc-bbxNoaPiGfWtK_wSY08U_a2ZQxx5pU1s8A-
kfknTr55VyVOjxY7RKyj46sLqny-
aIsH8OMztkLUvCSOzWGKf5SZLPNiOzx6B0_1h5siP2eRiCB--f9S9U) 

- a Museum.hu oldalon 

http://www.museum.hu/program/53012/Agrar-szakmuzeologus_tovabbkepzes 

- a Pulszky Társaság facebook oldalán. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

      

 

 

A résztvevők visszajelzései alapján a továbbképzés hasznos volt, és jól érezték magukat a 

rendezvényen, illetve mindennapi munkájukban, tanulmányaikban vagy oktatói tevékenységük 

során alkalmazni tudják majd a továbbképzésen hallottakat. A hallgatóság véleményére építve 

az Agrár-szakmuzeológus továbbképzés folytatására nagy igény volna. 

 

 

Köszönjük a Múzeum programjának pályázati támogatását.  

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Szirácsik Éva 

főmuzeológus 

 

Budapest, 2019. május. 13. 

 


