BESZÁMOLÓ
A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Egyesületi ügyek
Az elmúlt évben az elnökség október 12-i döntése értelmében tagrevíziót hajtottunk végre,
amelynek keretében az Alapszabály 17. pontja alapján megszüntettük azok tagságát, akik két
egymást követő évben nem fizettek tagdíjat. 2017. január elsejével ugyanezen szabály alapján
65 fő tagsága szűnt meg, így az egyesület tagjainak száma 2017. január elsején 689 fő volt. Az
egyesület tagsága tagsági kategóriák tekintetében az alábbi megoszlást mutatja:

A tagság megoszlása
2017. január elsején
464

141
64
HALLGATÓ

NYUGDÍJAS

RENDES

10

7

PÁRTOLÓ

TISZTELETBELI

2016-ban rekordszámú jelentkező kérte felvételét az egyesület tagjai közé. Három év után
ismét emelkedni kezdett az új belépők száma, ráadásul összesen 141 új taggal gyarapodott az
egyesület, ami a tavalyi létszám majdnem háromszorosa. Örvendetes tény, hogy a fiatal,
pályakezdő generáció tagjai nagy számban lépnek be az egyesületbe.

Új tagok száma évenként 20122016
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Az egyesület elnöksége 2016-ban 7 ülést, választmánya 3 ülést tartott. Az évi rendes és
egyúttal jubileumi közgyűlésre 2016. május 6-án került sor a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Az ünnepi közgyűlésen az egyesület alapítóit tiszteletbeli taggá választottuk, amelyet heten
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(G. Szénászky Júlia dr., Simon Mária, Sonnevend Imréné Dr. Lackovits Magdolna Emőke dr.,
Szűcsné Zomborka Márta, Viga Gyula dr., Vojnits András Mátyás, dr.) fogadtak el.
Az egyesületen belül 2016-ban öt tagozat működött. A Múzeumandragógiai,
Művészettörténeti, Műtárgyvédelmi és Kismúzeumi tagozat mellett 2016. február 6-án alakult
meg az ifjúsági tagozat, a Pulszky FIAT, amely a 40 éven aluli múzeumi szakemberek
érdekképviseletét és a szakmai megújulást és az egyesületi aktivitás növelését tűzte zászlajára.
A szervezeti megújulás érdekében a tagozat saját működésére vonatkozóan SZMSZ-t fogadott
el. Két régebbi tagozat, a Műtárgyvédelmi és a Művészettörténeti tagozatunk ugyanakkor
2016-ban nem tudott érdemi eredményeket felmutatni.
2016-ban a terveknek megfelelően megvalósult a társaság különböző helyeken őrzött és még
a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárába le nem adott iratainak az egyesületi irodában történt
központi elhelyezése, valamint rendezése és új irattári terv elfogadása. A papíralapú
dokumentumok irattározása mellett, annak érdekében, hogy a ma már nagyrészt
elektronikusan keletkező dokumentumok későbbi archiválását elősegítsük, az egyesület
elektronikus levelezésében is bevezettük az irattári számok alapján történő kezelést.
2016-ban jelentős lépések történtek az egyesület ügyvitelének modernizálása és
hatékonyságának növelése érdekében. Februártól az egyesületi adminisztráció, a
tagnyilvántartások, levelezések, szervezési feladatok ellátására az egyesület Mészáros Balázst
alkalmazta, tevékenységének köszönhetően a korábbiakhoz képest gördülékenyebbé és nem
utolsó sorban gyorsabbá vált a tagkártyák és érvényesítő matricák kiadása és javult a
tagnyilvántartás hitelessége. 2016 második felétől Jánoska József váratlan és korai halála miatt
a Petőfi Irodalmi Múzeum nem tudta tovább vállalni a könyvelést és az ehhez kapcsolódó
adminisztrációt, így az elnökség döntése értelmében a könyvelői feladatok ellátását 2017.
január elsejétől a Lantana Conto Kft. vette át.
A főtitkár elkészítette az egyesület ügyrendjét, amely a választási eljárások mellett az egyéni
elismerések odaítélésének rendjét is szabályozza. Az ügyrendet őszi ülésén a választmány
elfogadta és közgyűlési vitára alkalmasnak minősítette.
A transzparens működés érdekében az elnökségi és a választmányi ülések jegyzőkönyveit az
ülést követő két héten belül a honlapon is elérhetővé tettük.
2. A múzeumi szakemberek és a szakterület érdekeinek érvényesítése
A társaság képviselői 2016-ban is folytatták a munkát a múzeumi életpálya-modell
előkészítése érdekében, a többi szakmai szervezettel egyeztetett javaslatunkat eljuttattuk az
EMMI-hez. A kulturális életpálya-modellel kapcsolatos egyeztetések azonban szünetelnek.
Év elején a társaság elnöke levélben kereste meg az ország valamennyi muzeális intézményét,
amelyben A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000 (XI.
24.) kormányrendelet alapján a Pulszky Társaság tagjainak járó kedvezményre hívta fel a
figyelmet.
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Társaságunk az illetékes minisztérium felkérésére részt vett a kulturális örökség védelmével
összefüggő egyes kormányrendeletek és miniszteri rendeletek módosításáról szóló
előterjesztés, továbbá az EFOP-4.1.7-16 Kulturális intézmények tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései pályázat kiírás véleményezésében.
A múzeumokra vonatkozó, tavaly ősszel elfogadott UNESCO ajánlás ügyében az UNESCO MNB
egyeztetést tartott a Pulszky Társasággal és a három másik múzeumi szervezettel, és
ajánlásaikat közös levélben írták meg az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya vezetőjének.
Az egyesület képviseltette magát a Göcseji Múzeum, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház, a Hatvany Lajos Múzeum, valamint a Börzsöny Muzeális Gyűjtemény vezetői
pályázatának szakmai elbírálásában, továbbá az EMMI Múzeumok Éjszakája pályázatának
szakmai bírálatában. Az egyesület egy tagot delegált a Schönviesner-díj bíráló bizottságába.
2016. április 20-án a társaság a Civilek a Palotanegyedért Egyesület felhívásához csatlakozva
állásfoglalást adott ki a Magyar Rádió Épületegyüttesének Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítása
érdekében, továbbá az EMMI Kulturális Államtitkárságához fordultunk a Telefónia Múzeum
eredeti helyén történő megőrzése érdekében.
3. Szakmai kérdések megvitatásának elősegítése, ajánlások, szakmai állásfoglalások
kidolgozása
Az egyesület szakmai munkájának fókuszában 2016-ban a szakterület előtt álló kihívások és
feladatok megvitatása, az új utak, lehetőségek és együttműködések keresése és elősegítése
álltak. Különös hangsúlyt kapott a – az Országos Digitalizálási Közgyűjteményi Stratégia
előkészítésével összhangban – a digitalizáció, továbbá a látogatók megszólítása, elérése,
illetve véleményük visszacsatolásának problémája.
A társaság 2016. évi munkatervében kiemelt célként határozta meg, hogy részt vállaljon a
múzeumi területet érintő szakmai kérdések megvitatásában. A kulturális törvény 2016. január
elsejei módosulásaihoz kapcsolódva – amelyek között szerepelt a múzeumok számára
kötelező digitalizációs terv elkészítése – 2016. április 15-én konferenciát rendeztünk a
digitalizációról. A Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett Digitstrat szakmai napon 150 fő
vett részt az ország minden pontjáról, a meghívott előadók tárgyalták a közgyűjteményi
digitalizálás stratégiai kérdéseit, illetve jó gyakorlatok bemutatásával próbáltuk elősegíteni a
digitalizáció felgyorsítását.
A Kismúzeumi Tagozat szakmai napját a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria szervezésében a
jászberényi városházán tartotta október 7-én. A Poroszlai Ildikó-díj átadását követően a
megjelentek a Pulszky Társaság jövőbeni stratégiájáról, továbbá a digitalizálás kismúzeumi
lehetőségeiről, végül a Hamza Gyűjteményről hallgathattak meg előadásokat.
A Múzeumok Majálisán a Pulszky FIAT végzett kérdőíves felmérést a múzeumlátogatók
elvárásairól és múzeumi tapasztalatairól. A kiértékelt eredmények alapján a tagozat négy tagja
egy tanulmányt készített, amely várhatóan az EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek - aktív
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közösségi szerepvállalás című Európai
esettanulmánykötetben fog megjelenni.

Uniós

pályázat

keretében

megjelenő

A Múzeumandragógiai Tagozat, az Eszterházy Károly Főiskola és a Múzeumok és Látogatók
Alapítvány szervezésében Egerben 2016. május 25-én került sor az V. Múzeumandragógiai
Konferenciára Új kihívások a felnőttkori múzeumhasználatban címmel. A tanácskozás a
múzeumi felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés, a felnőttek élethosszon át tartó
tanulásának kihívásaira, egy formálódó, új múzeumelméletre, haladó hazai múzeumi
gyakorlatok bemutatására fókuszált. A plenáris és szekcióelőadók tudományos kutatásaik,
valamint gyakorlati tapasztalataik alapján a múzeumi tudásbővítés megújító törekvéseire, az
örökségközvetítés közösségi felelősségére, a múzeumi közösségszolgálatban rejlő társadalmi
támogatás erőterére is rávilágítottak.
2016. október 17-én a Pulszky FIAT szervezésében a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor az
országos múzeumi rendezvényekről szóló szakmai napra, amelyen kerekasztal beszélgetések
és különböző múzeumi példák bemutatásán keresztül vitattuk meg a Múzeumok Majálisa, a
Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja jelenlegi helyzetét és szerepét, illetve a
megújulási lehetőségeket. A tanácskozás tanulságai alapján a Pulszky FIAT javaslattal fordult
a Társaság elnökségéhez, amelyek alapján az elnökség november 30-án úgy határozott, hogy
•
•
•

•

•

•

az országos múzeumi rendezvények támogatása és a támogatások emelése
érdekében tárgyalásokat kezdeményez a szervezésben érintett intézményekkel;
a Múzeumok Majálisa vonatkozásában javasolja, hogy évenként egy régió kapjon
kiemelt szerepet és folytatódjon külföldi vendég meghívása;
támogatja, hogy a Múzeumok Majálisát megelőző héten legyen egy hivatalos
sajtótájékoztató, ahol a Majális programja és ajánlása mellett tájékoztatják a sajtó
képviselőit „Az év múzeuma” és „Az év kiállítása” pályázatok eredményéről, valamint
a Pulszky-díjak és az Éri-díj díjazottjairól;
egyetért azzal, hogy a múzeumokban dolgozó munkatársaknak legyen egy
„csapatépítő jellegű” éves rendezvénye, összejövetele (Múzeumok találkozója) és
ezügyben megkeresi az alapításának 50 évfordulóját ünneplő Szabadtári Néprajzi
Múzeumot;
támogatja, hogy a Múzeumok Éjszakája rendezvény szervezője tegye kötelezővé a
résztvevő intézmények számára minden rendezvényen a látogatói kérdőívek
kitöltetését, hogy érdemi elemzésre nyíljon mód;
A Múzeumok Őszi Fesztiváljával kapcsolatban egyetért azzal a javaslattal, hogy a
rendezvény időtartama alatt legyen egy kiemelt hétvége és továbbítja ezt a rendező
MOKK-nak.

A Társaság a tavalyi Múzeum, mint turisztikai termék konferencia sikerét kihasználva folytatta
az együttműködést a Magyar TDM Szövetséggel, valamint a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeummal (MKVM) a múzeumok és a helyi TDM-ek közti kapcsolatok
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elősegítése érdekében. Az MKVM szervezésében és a társaság együttműködésével került sor
2016. november 9-én a Múzeum, mint turisztikai termék workshopra.
4. A múzeumi szakemberek ön- és továbbképzésének támogatása
A társaság Látogató-központú kiállítás-értékelés című akkreditált továbbképzése a tavalyi
évben egy kurzussal futott, amelyen 8 fő vett részt különböző múzeumokból. A 2016. végén
meghirdetett kurzusra egy intézmény jelentkezett, de végül visszalépett.
A 2016. évi munkatervben szereplő kiállítás-látogatásokra a Pulszky FIAT szervezésében 4
alkalommal került sor.
5. Az egyesület társadalmi ismertségének javítása, a társadalmi kommunikáció
erősítése
Az egyesület társadalmi elismertségének erősítését szolgálta a 25. jubileumi közgyűlés, amely
az évfordulóhoz méltó ünnepélyes keretek között zajlott. A Magyar Nemzeti Múzeum
dísztermében tartott rendezvényen Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója,
Varga Benedek, az ICOM Magyarország elnöke, Kaján Imre, a Magyar Vidéki Múzeumok
Szövetsége elnöke, Kemecsi Lajos, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége elnöke és Vígh
Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője mondott köszöntőt, majd
Deme Péter, a társaság elnöke mutatta be az egyesület 25 éves tevékenységét.
A Pulszky FIAT kezdeményezésére és szervezésében az egyesület hosszú idő után újra saját
sátorral szerepelt a Múzeumok Majálisán, az alkalomra a múzeumi szakemberek munkáját
bemutató kisfilm készült, illetve elindult a már említett, a múzeumok társadalmi megítélését,
a látogatói elvárásokat mérő közvéleménykutatás.
Az egyesület 2015-ben megújult honlapján (www.pulszky.hu) az elmúlt évben is rendszeresen
beszámoltunk az egyesület tevékenységéről, 2016-ban összesen 39 hír jelent meg.
Az egyesület 2016-ban is működtette a szakterület egyetlen online folyóiratát, a
magyarmuzeumok.hu-t. A tavalyi évben csökkent NKA-támogatás ellenére a folyóirat nemcsak
megtartotta pozícióját, hanem növelte is látogatottságát. A csökkent támogatás elsősorban az
angol nyelvű rovatot érintette, mivel a fordító alkalmazására nem állt rendelkezésre elegendő
forrás. A portál éves szinten 813 szöveges tartalommal, 71 videóval, 32 képgalériával frissült,
hétköznap naponta 1-7 alkalommal, hétvégén 1-2 alkalommal került fel új tartalom. A
szerkesztőség célja az volt, hogy az MTI-től átvett, youtube-ról megosztott anyagok mellett
naponta legalább egy saját tartalmat közöljön. Ezek lehettek felkért szerzők, múzeumok vagy
a Pulszky Társaság által küldött anyagok mellett szerkesztőségi összeállítások is. A különböző
muzeális intézmények által küldött szövegeket a lehető legnagyobb arányban jelentették meg,
ügyelve arra, hogy sokszor a Magyar Múzeumok Online az egyetlen országos médium, amely
figyelemre méltatja a kisebb, vidéki intézmények híreit. Másrészt figyelmet fordítottak arra,
hogy a nemzetközi múzeumi élet fontosabb híreit közöljék, illetve a múzeumokkal kapcsolatos
információkat a lehető leggyorsabban közre adják.
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Az eredmények önmagukért beszélnek. Az elmúlt évben több mint 100 ezer felhasználó
majdnem 300 000 oldalt töltött le a Magyar Múzeumok oldalon. Az olvasók 63 százaléka új
látogatóként kattintott az oldalra, 37 százalékuk visszatérő vendég. Az internet világában
kifejezetten örvendetesnek mondható, hogy jelentős részük továbblépett és böngészett az
oldalon. A lap Facebook oldala is jelentős rajongótáborral rendelkezik, 2015-ben 3800 fő,
2016-ban már több mint 5100 követte az oldalt. A Facebook posztjok által elért embereket,
külön felhasználói rétegként érdemes számon tartani. Heti átlag 20 000 fővel számolva (a heti
elérés 17 ezer és 35 ezer között mozog) évente több mint 1 millió embert jelent!
felhasználó

munkamenet

oldalmegtekintés

2010

10 775

17 272

41 662

2011

26 347

42 135

121 248

2012

51 713

85 299

219 336

2013

57 933

93 443

203 852

2014

61 125

96 965

192 696

2015

81 533

125 882

251 260

2016

100 602

154 729

297 213

A látogatottsági adatok további növelése érekében az NKA miniszteri keretből kapott
támogatás révén elindult a folyóirat arculati és tartalmi megújításának előkészítése.
Tagjainknak és az érdeklődőknek minden hónap első hétfőjén küldtük ki mintegy 1500 címre
rendes hírlevelünket, amely az egyesületi híreken túl, a legfontosabb szakmai programokról,
felhívásokról, képzési lehetőségekről számol be és a magyarmuzeumok.hu híreit is szemlézi. 5
alkalommal küldtünk ki az aktualitásokról tájékoztató rendkívüli hírlevelet.
A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület részbeni kiadásában a Múzeumandragógiai
Könyvsorozat IV. kötete jelent meg Erdélyi harangszó címmel. A verses kötet az irodalmi
muzeológia tárgyköréhez köthető, a szerző pedig autodidakta népi költő: Bertalan Károly, aki
a néplélek, az elfelejtett néptudás hiteles képviselője. A IV. Országos Múzeumandragógiai
Konferencia tanulmányai a tavalyi évben a Tudásmenedzsment című folyóirat különszámaként
jelentek meg.
6. A kiemelkedő egyéni és intézményi teljesítmények elismerése és kommunikálása
Az egyesület egyéni szakmai díjait 2016-ban az alábbi szakemberek kapták:
•
•
•

Pulszky Ferenc-díj: Viga Gyula
Pulszky Károly-díj: Bárd Edit, Sári Zsolt
Éri István-díj: Matskási István
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•

Balázsy Ágnes-díj: nem került kiadásra

A díjakat az ünnepi közgyűlésen adtuk át, Sári Zsolt, akadályoztatása miatt, a Múzeumok
Majálisán vette át az elismerést. A műtárgyvédelmi szakemberek elismerésére szolgáló
Balázsy Ágnes-díj a tavalyi évben nem került meghirdetésre, mivel elmaradt az országos
restaurátor-konferencia.
A muzeális intézmények munkájáért járó elismeréseket 2016-ban az alábbiak kapták:
•
•
•
•
•
•
•

Poroszlai Ildikó emlékérem: Marcali Múzeum
Az Év Múzeuma-díj: Szent Bertalan templom kincstára, Gyöngyös
Az Év Múzeuma különdíj: Csornai Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
AZ Év Múzeuma oklevél: Algyői Tájház, Atomenergetikai Múzeum (Paks), Bodrogközi
Múzeumporta (Cigánd), Paksi Képtár
Az Év Kiállítása-díj: Eszmélet (József Attila Emlékhely, Budapest)
AZ Év Kiállítása különdíj: Sőregi-ház (Bodrogközi Múzeumporta, Cigánd)
Az Év Kiállítása elismerő oklevél: Wellness az ókorban – Fürdőkultúra Aquincumban
(BTM Aquincumi Múzeuma), Erdőjárók kalauza – Zempléni tájak természeti értékei
(PIM Kazinczy Múzeum, Sátoraljaújhely), A beszélő köntös (Katona József Múzeum,
Kecskemét), Képek egy eltűnt világból. Gróf Batthyány Gyula gyűjteményes kiállítása
(Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr).

Az Év Múzeuma és Az Év Kiállítása-díjak átadására a hagyományoknak megfelelően a
Múzeumok Majálisán, a Poroszlai Ildikó-emlékérem átadására a Kismúzeumi tagozat szakmai
napján került sor. A díjakkal járó jutalmakat az egyesület a DNN Professional Graphics Kft.-vel
kötött támogatási szerződés alapján tudta biztosítani.
Bár a szakmai elismeréseket a szakmában számon tartják és azokról a szakmai és általában a
helyi sajtó is részletesen beszámol, az országos médiában nem kapják meg az elvárható
mértékű odafigyelést, ezért a jövőben szükséges lesz a díjak kommunikációjának erősítése.
Az elnökség október 12-i ülésén úgy határozott, hogy Szentléleky Tihamér emlékének
megőrzésére halálának 10. évfordulóján egykori lakóhelyén emléktáblát állít.
7. Nemzetközi kapcsolatok
A társaság két fős küldöttsége, Havasi Bálint és Mészáros Balázs vett részt a NEMO éves
konferenciáján Karlsruhében.
Budapest, 2017. március 20.

Dr. Deme Péter

E. Csorba Csilla

elnök

ügyvezető elnök

A választmány 2017. április 5-én jóváhagyta.
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Melléklet
Tagozati beszámolók

A Pulszky FIAT
(Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Ifjúsági Tagozat)
2016. évi beszámolója
A Pulszky FIAT 2016. február 5-én alakult meg, a Tagozat jelenleg (2017. február 23-ig) 48 fővel
működik. A FIAT szó latin felszólítás, jelentése: legyen, elvégzendő! Munkánkban meghatározó
a folyamatos megújulás, mely egyrészt a hazai múzeumok módszartani és egyéb
szakmuzeológiai tevékenységére vonatkozik, másrészről az Pulszky Társaság működésére, az
egyesületi élet aktivitásának növelésére. Emellett rövidítésként utal a FIATal tagozatra és a
lendületében a Polski FIAT gépjárműre is.
Küldetés:
- A hazai múzeumi élet folyamatos megújítása!
- A múzeumok társadalmi megítélésének állandó alakítása!
- A múzeumban dolgozó 40 év alattiak érdekképviselete.
- Hisszük, hogy a múzeum, mint a tárgyi, szellemi és épített örökség összességét
bemutató intézmény nem csupán tudományos központ, hanem minden
korcsoport és társadalmi réteg felé nyitott kulturális intézmény. A Tagozat célja,
hogy a múzeum érték, élmény és „jó hely” legyen!
Célok:
- A múzeumügyet érintő rövid, közép és hosszú távú tervek megalkotásában való
aktív részvétel és a megvalósítás folyamatos követése, segítése.
- A Pulszky FIAT számára stratégiai terv megalkotása és megvalósítása.
- A Pulszky Társaság stratégiai tervének kialakításában való részvétel.
- Lehetőség szerint javaslattétel a Pulszky Károly-díjra.
Az alakuló ülés során, az alábbi feladatokat határoztuk meg az elkövetkezendő évek
működésére vonatkozóan:
- Az új attrakciók, muzeológiai módszertanok nyomon követése a gyűjteményi
kérdésektől a kiállítástechnikáig.
- Múzeumi digitalizáció.
- „Mesterek és tanítványa” programsorozat folytatása.
- Hazai és külföldi szakmai rendezvények, konferenciák, továbbképzések,
workshopok rendezése és aktív résztvétel.
- Nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, újak kiépítése.
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A nyilvánosság elérése hatékonyan.
Szakmai összefogás erősítése.
Új utak, lehetőségek kijelölése.
Közös platform kialakítása: Milyen elvárásoknak kell megfelelnie 21. századi
múzeumoknak?
- A kortárs for profit módszertanok adaptálási lehetőségeinek kidolgozása.
- A Pulszky Társaság stratégiai tervének kialakításában való részvétel.
2016-ban 7 alkalommal ült össze a Tagozat közgyűlése, amelyek közül október 5-én
megválasztottuk a csoport vezetőjét és titkárát. (Tagozati vezető: Aranyos Sándor, tagozati
titkár: Németh Szandra.) A választást követően, véglegesítettük a részleg szervezeti és
működési szabályzatát, amelyet október 12-i dátummal benyújtottunk véleményezésre, az
Egyesület vezetőjéhez. (Az SZMSZ-t csatoltan küldjük, a beszámoló 1. sz. mellékleteként.)
2016-ban az alábbi programokat valósítottuk meg:
1. 2016. május 21–22., Múzeumok Majálisa:
- múzeumi munka megismertetése és népszerűsítése,
- 21. századi múzeummal kapcsolatos társadalmi elvárások kérdőíves felmérése,
- Mester és tanítványok kerekasztal-beszélgetés.
Az elmúlt években nem települt ki az Egyesület az országos múzeumi rendezvényre, így a
Tagozat újraalakulása megfelelő alkalmat nyújtott arra, hogy újra képviselje magát a magyar
múzeumi szakma érdekvédelmi szervezete a tavaszi időszak legkiemelkedőbb rendezvényén.
A kérdőíves felmérést feldolgoztuk, amiből egy tanulmányt készített a Tagozat 4 kollégája. Az
írást továbbítottuk az EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás című
Európai Uniós pályázat keretében megjelenő esettanulmánykötetbe.
2. 2016. október 17: szakmai konferenciát szerveztünk „Országos múzeumi
rendezvények hasznáról és veszélyeiről” (A Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája
és a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat múltja, jelene és jövője) címmel. A
szakmai nap és konferencia számára, a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosította a helyszínt.
(A részletes értékelést lásd a beszámoló 2. sz. mellékletében.)
A szakmai napon elhangzott előadások és a kerekasztal-beszélgetés alapján, a program
megszervezésével foglalkozó munkacsoport elkészített egy ajánlást az országos
rendezvények szervezésével kapcsolatosan, amit eljuttatott az Egyesület
Választmányának.
3. 4 alkalommal rendeztünk szakmai napot, és kiállításértékelést magyarországi
múzeumokban.
Kiállításelemzések:
• „Gendzsi herceg nyomában – Japán képen és írásban” (Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum),
• Moszkva tér (Kiscelli Múzeum),
• Színekre hangolva (Iparművészeti Múzeum).
Szakmai napot 2016. október 5-én rendeztünk a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban (Szentendre).
4. A múzeumi szakmai napokon, workshopokon 3 alkalommal képviselte magát a
Tagozat, amelyeken aktívan be is kapcsolódott a szervezésbe, vagy proaktív részt
vevőként felszólalt az elhangzott előadásokkal kapcsolatban:
-
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• Digitstrat (2016. április 15.)
• Museum 2.0 (2016. április 26.)
• Múzeum Határok Nélkül (2016. október 7.)
Budapest, 2017. február 26.
Aranyos Sándor
tagozat vezető, Pulszky FIAT

Németh Szandra
tagozat titkár, Pulszky FIAT
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Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Múzeumandragógiai Tagozat
2016. évi Beszámolója
1. Kiemelkedő érdeklődés kísérte az V. ORSZÁGOS MÚZEUMANDRAGÓGIAI
KONFERENCIÁT, amelyet „ÚJ KIHÍVÁSOK A FELNŐTTKORI MÚZEUMHASZNÁLATBAN”
címmel, Egerben 2016. május 25-én rendeztünk meg.
A tanácskozás a múzeumi felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés, a felnőttek
élethosszon át tartó tanulásának kihívásaira, egy formálódó, új múzeumelméletre, haladó
hazai múzeumi gyakorlatok bemutatására fókuszált.
A plenáris és szekcióelőadók tudományos kutatásaik, valamint gyakorlati tapasztalataik
alapján a múzeumi tudásbővítés megújító törekvéseire, az örökségközvetítés közösségi
felelősségére, a múzeumi közösségszolgálatban rejlő társadalmi támogatás erőterére is
rávilágítottak.
Kilenc szekcióban hallgathattak előadásokat az érdeklődők egyetemi, főiskolai kutatóktól,
oktatóktól, a kortárs muzeológia közismert személyiségeitől, a muzeológiai gyakorlatban
hazánk különféle múzeumtípusaiban sikeresen dolgozó/alkotó szakértőktől. A nemzetközi jó
gyakorlatok bemutatását a neves angol örökség-interpretrátor szakember, Mark Wallis (Past
Pleasures Ltd.) vezette.
A konferencia szervezői voltak: az Eszterházy Károly Főiskola Kulturális Örökség és
Művelődéstörténet Tanszék, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, valamint a
Múzeumok és Látogatók Alapítvány.
A konferencia tanulmányait kötetbe szerkesztve, elektronikus formában jelentetjük meg.
2017 első felében.
2. A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület kiadásában a Múzeumandragógiai
Könyvsorozatunk IV. kötete jelent meg, amelynek címe „ERDÉLYI HARANGSZÓ”.
E kiadvány (verses kötet,) az irodalmi muzeológia tárgyköréhez köthető, a szerző pedig
autodidakta népi költő: Bertalan Károly, aki a néplélek, az elfelejtett néptudás, és egy bizonyos
irodalmi hagyomány hiteles képviselője
3. Az év második felében megkezdtük a VI. Országos Múzeumandragógiai Konferencia
előkészületeit, amely során elsősorban az optimális színhely és komplex körülmények
kiválasztása okozta a legtöbb szervező munkát (Kurta, E. Csorba Cs.)
Miskolc-Budapest, 2017. 02. 09.

Kurta Mihály múzeumandragógus, a tagozat vezetője
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Beszámoló a Műtárgyvédelmi tagozatnak 2016. évben megvalósult programjairól.
A tagozat elmúlt évi, elsődleges célja a restaurátorok a műtárgyvédelemmel, restaurálással,
kapcsolatos új jogszabályi változásokhoz kapcsolódó megnövekedett feladatok és azok
értelmezése volt. A tagozat vezetői és egyes tagok több rendezvényen is részt vettek országos
és vidéki múzeumokban, de a minisztériumban dolgozó vezetőkkel is találkoztak. Az egyes
múzeumok restaurálási, módszertani oktatási, gyakorlati megoldásairól is tapasztalatcserét
folytattak, a jogszabályi problémákat pedig gyakorlati oldalról próbálták megközelíteni. A
jogszabály alkotókkal még nem sikerült teljes mértékben kielégítő megállapodásra jutni.
Folytatjuk a jogszabály változtatási kísérleteinket, különös tekintettel a Restaurátor Egyesület
Kamarává válását szorgalmazzuk, valamint a műemléki és múzeumi restaurálás egységes
elismerését és minőségi munka megitélését szeretnénk elérni. Reméljük a szervezeti
struktúrák átalakításáról sikerül meggyőzni a törvény és jogszabály alkotó szakembereket.
–

Pulszky társaság választmányi ülésein vettem részt, mint műtárgyvédelmi tagozat
vezetője.

–

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi egyesület 2016. évi közgyűlésén és szakmai
találkozóján vettünk részt.

–

Műtárgyvédelmi megbeszélésen vettek részt a tagozat vezetői és a Restaurátor Egyesület
vezetői a Magyar Nemzeti Múzeumban Budapesten több alkalommal.

–

Műtárgyvédelmi konferencián vettek részt a tagozat restaurátorai a Petőfi Irodalmi
Múzeumban.

–

A Magyar Restaurátor Egyesület évi közgyűlésén vettek részt a tagok.

–

Restaurátorok diplomamunka előadásain és a kiállításán vettek részt a tagozat
restaurátorai a MNM-ban.
HENT munkacsoport szakmai előadássorozatán vettek részt a tagozat restaurátorai a MKE
Feszty műtermében. A szervezett a műtárgyhamisítás témakörében megtartott előadásait
restaurátoroknak és műkincs forgalmazoknak ajánlotta.
Október elején Erdélyi Nemzetközi Restaurátor konferencián vettek részt a tagozat
restaurátorai, Székelyudvarhelyen. A Power-point bemutatóval egybekötött előadást
tartottak. A konferencia ideje alatt több kiállítást is megnéztek a tagozat restaurátorai.
Templomokat, kiállításokat.

–

–

–

A 2016 évi Nemzetközi Restaurátor konferencia elmaradt, így a Pulszky Társaság– Magyar
Múzeumi egyesület Műtárgyvédelmi Tagozatának Balázsy Ágnes díját sem tudtuk átadni.

– A Műtárgyvédelem című folyóiratba és a Magyar Múzeumok online folyóiratba több
alaklommal írtak cikkeket a tagozat restaurátorai
Vezetőség
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Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület
Kismúzeumi Tagozatának beszámolója a 2016-os évről

1.) Elnökségi ülések
A Kismúzeumi Tagozat elnöksége 2016-ban az aktuális feladatokat és teendőket a korábbi
gyakorlat szerint főként elektronikus úton tárgyalta meg, de szeptember 23-án egy elnökségi
ülést is tartott a Jász Múzeumban. Az ülés legfőbb feladata a Poroszlai Ildikó-emlékplakettre
beérkezett javaslatok elbírálása és az őszi szakmai nap programjának előkészítése volt.
2.) Szakmai nap
A Kismúzeumi Tagozat a hagyományokhoz híven most is abban a múzeumban tartotta őszi
szakmai napját, amelyiket az előző évben Poroszlai Ildikó-emlékplakettel jutalmazott. Így
2016. október 7-én a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria várta a kollégákat Jászberénybe.
Farkas Edit igazgató asszony meghívására népes társaság gyűlt össze a Városháza
dísztermében, ahol a nap szakmai programja kezdődött. A múzeumi szakma jeles képviselőit
elsőként Farkas Edit, a vendéglátó Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgató asszonya
üdvözölte, majd dr. Szabó Tamás, Jászberény Város polgármestere, Csikós Miklós regnáló
jászkapitány és dr. Deme Péter, a Pulszky Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket a
jászok fővárosában.
Hagyomány szerint ezután került sor a Poroszlai Ildikó-emlékplakett ünnepélyes átadására,
amelyet ez alkalommal a Marcali Múzeum érdemelt ki több évtizedes, magas színvonalú és
eredményes szakmai munkájáért. A plakettet, a díszes oklevelet és a virágcsokrot Hortiné dr.
Bathó Edit, a Kismúzeumi Tagozat elnöke, dr. Vicze Magdolna, a százhalombattai Matrica
Múzeum igazgatója, dr. Deme Péter, a Pulszky Társaság elnöke és a család képviseletében dr.
Pálóczi Horváth András régész adta át Vidák Tünde múzeumigazgató asszonynak, aki
kollégáival és Böröczk Balázs, Marcali Város alpolgármesterével érkezett az ünnepségre. A
díjátadás után Vidák Tünde igazgató asszony köszönetet mondott a Kismúzeumi Tagozatnak
az elismerésért, amely azért is különösen értékes számukra, mert a kollégáktól kapták.
Ezután megkezdődtek az előadások, amelyet Mészáros Balázs, a Pulszky FIAT elnöke nyitott
Merre tovább? A Pulszky Társaság készülő stratégiájáról című előadásával. A múzeumi világ
generációs és szakmai változásai különösen aktuálissá tették a felvetett témát, amelyhez
később többen is hozzászóltak.
Napjaink egyik kiemelt múzeumi feladata a digitalizálás. A digitalizálás lehetőségei egy területi
múzeumban – A kalocsai példa címmel Romsics Imre, a kalocsai Visky Károly Múzeum
igazgatója mutatta be intézménye példáját. Ez a téma is élénk szakmai vitát váltott ki.
A következőkben Sz. Fejes Ildikó, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetője (OMMIK) a
Kismúzeumok online. Adatbeviteli és publikálási lehetőségek a Magyar Nemzeti Múzeum
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támogatásával címmel tartott előadást, amelyben egy újabb digitalizálási lehetőséget
mutatott be az érdeklődő kollégáknak.
Az előadások sorát Farkas Edit, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria igazgató asszonya zárta,
aki Közalapítvány, kismúzeum. A Hamza-hagyték sorsa a változó világban címmel mutatta be
egy közalapítvány által működtetett gyűjtemény működési nehézségeit és lehetőségeit.
Az előadások után lehetőség nyílott a problémás kérdések megvitatására is.
A szakmai nap programja ebéddel folytatódott a River Bistroban, majd a Hamza Múzeum és
Jász Galéria kiállításainak megtekintésével zárult.
A Kismúzeumi Tagozat jászberényi szakmai napja – a korábbi évekhez hasonlóan –
nagyszerűen sikerült. Köszönet illeti érte Farkas Edit igazgató asszonyt és kollégáit, akik
szívélyes vendéglátóként mindent megtettek azért, hogy a programon résztvevő vendégek
kitűnően érezzék magukat.
Jászberény, 2017. február 12.
Hortiné dr. Bathó Edit
elnök
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