
Pályázati elszámolás 

Örökség elemek a szabadtéri gyűjteményekben 

A szabadtéri múzeumok éves továbbképzése és szakmai workshopja 

 

 

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 

Időpont: 2019. február 11-12. 

 

Programunk a kulturális örökség európai évéhez (2018) kapcsolódott, amely során a 

szabadtéri múzeumok, mint örökségvédelmi helyszínek kerültek bemutatásra négy 

tematikában: épített-, tárgyi-, szellemi- és természeti örökség. A szabadtéri gyűjtemények 

tökéletes egységben kezelik az örökség ezen ágait, hiszen lehetőségük van mind a négy 

területen.  

A szabadtéri múzeumok speciális területei a muzeológiai világnak. A hazai szabadtéri 

múzeumok struktúrája három szintű: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint nemzeti 

közgyűjtemény mellett a regionális szabadtéri gyűjtemények helyezkednek el (Szenna, 

Nyíregyháza-Sóstó, Zalaegerszeg, Szombathely, Ópusztaszer). A harmadik szinten pedig a 

helyben megőrzött népi műemlék-együttesek és a tájházak helyezkednek el. 

Az éves szakmai találkozó hasznos és fontos alkalom a területen dolgozók számára, hiszen a 

speciális múzeumi/közgyűjteményi terület sajátos problémákkal és lehetőségekkel 

rendelkezik. 

A magyarországi szabadtéri múzeumok szoros szakmai kapcsolatban állnak egymással, 

állandó párbeszédet folytatnak egymással. Ennek a közös párbeszédnek az évente 

megrendezésre kerülő eseménye az évvégi találkozó, amely két programelemből áll, egy téma 

szakmai megvitatása, illetve a múzeumvezetők éves beszámolója az eltelt év szakmai 

munkájáról, illetve a tervekről. 

 

A skanzenek alapításának célja, hogy bemutassa az adott régió népi építészetét, 

lakáskultúráját, gazdálkodását és életmódját eredeti, áttelepített épületekkel, hiteles 

tárgyakkal, régi településformák keretében. A szabadtéri múzeumokban az építmények egy-

egy parasztporta hagyományos rendjébe illeszkednek, melyekhez olyan szakrális, közösségi 

és gazdasági építmények kapcsolódnak, melyek egykor részei voltak a hagyományos 

faluképnek. A lakóházak és a gazdasági épületek egy-egy táj történetileg kialakult 

lakóháztípusát és jellegzetes melléképületeit reprezentálják. A szabadtéri gyűjtemények 

igyekeznek rekonstruálni az adott parasztporták természeti környezetét, történeti kertjeit. A 

hitelesen berendezett épületek a paraszti tárgykultúra megőrzésében is fontos szerepet 

játszanak. A múzeumi programokon keresztül pedig a szellemi kulturális örökség elemeit is 

átörökítik. 

Napjainkban az örökségelemek ilyen komplex bemutatása nagy kihívás és lehetőség elé állítja 

a szabadtéri gyűjteményeket.  

A programunk egyik legfontosabb tanulsága, hogy a szabadtéri múzeumok több kérdésben 

összefogva közös megoldásokat találhatnak, mind a karbantartás, mind a programalkotás 

területén. A központi téma –az örökségelemek- tekintetében pedig szintén nem egymás 

riválisai, konkurenciái egymásnak az intézmények, hanem közös szinergiákat hozhatnak létre, 

közös programstruktúrákat alakíthatnak ki. 

A szabadtéri múzeumok találkozóján öt intézmény 35 munkatársa vett részt. Meghívott 

vendégünk volt az Őrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese Németh Csaba.  

 

A programot kiegészítette egy könyvbemutató is, ahol a Skanzen legújabb kiadványait 

mutattuk be a kollégáknak. 



 

A szakmai beszámolót feltöltöttük a Hungaricana portálra: https://hungaricana.hu/hu/nka-

palyazati-beszamolok/2019/ 

 

 

A részletes program: 

 

2019. február 11. (hétfő) 

 

12.30: Regisztráció 

 

13.00  Cseri Miklós: A szabadtéri múzeumok, mint komplex örökséghelyszínek 

13.30  Páll István: A szabadtéri gyűjtemények, mint az épített örökség védelmének 

helyszínei 

13.50  Kertész Péter: A műemléki védelem alatt álló épületek szabadtéri néprajzi 

múzeumokba történő áttelepítésének problémái 

14.00  Varjú András: Segítségnyújtás lehetőségei és korlátai a vidéki épített örökség 

védelmében 

14.20  Sári Zsolt: A megújuló gyűjteményezési lehetőségek 

14.40  Szabó Sarolta: A Sóstói példa 

14.50  Marx Mária: Mit? Miből? Hová? 

15.10  Kávészünet 

15.30  Csonka-Takács Eszter: A szabadtéri gyűjtemények szerepe a szellemi 

kulturális örökség területén 

15.50  Illés Péter: Az örökség mint fragmentum 

16.10  Rózsáné Bóna Bernadett: A szellemi örökség megjelenésének variációi a 

Sóstói Múzeumfaluban 

16.30  Németh Csaba: Szabadtéri múzeum egy nemzeti parkban, nemzeti park egy 

szabadtéri múzeumban - Az Őrségi Nemzeti Park természeti örökségelemei és megjelenésük 

Szalafő Pityerszeren 

16.50  Faár Tamara: Flóra és fauna. A természeti örökség megóvásának és 

bemutatásának lehetőségei a Skanzenben. 

17.00  Tóth Antal: Skanzen egy tájvédelmi körzetben 

 

18.00  Vacsora a Jászárokszállási Fogadóban 

       

2019. február 12. (kedd) 

 

9.00  Könyvbemutató: Cseri Miklós-Sári Zsolt: Elképzelt álmok, megvalósult 

történetek. A Skanzen első ötven éve (1967-2017); Bereczki Ibolya (szerk.): Tájházi Tudástár 

1. Tájházaink megújítása – a kiállítási forgatókönyv; Múzeumi iránytű 13-16. 

 

10.00  Intézményvezetői beszámolók: Szabó Sarolta, Csapláros Andrea, Kaján Imre, 

Kertész Péter, Kisjuhász Viktória, Cseri Miklós 

 

12.30  Ebéd a Jászárokszállási Fogadóban 
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Fotódokumentáció 

 

 



 

 

  



 


