A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület munkaterve a 2016. évre
A 2016-os évben megalakításának, illetve bírósági bejegyzésének 25. évfordulójára
emlékezik társaságunk. Ebből az alkalomból a szokásos éves közgyűlés keretében
tisztelgünk az alapítók és a társaság korábbi vezetői előtt (május 6.). Ugyanakkor az
ifjabb korosztályok előterjesztésében eszmét cserélünk a Társaság jövőjét, további
feladatait illetően. Ezen a közgyűlésen első ízben adjuk át a társaság alapításában és
megszilárdításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Éri István tiszteletére és
emlékére alapított díjat.
Szervezeti-adminisztrációs helyzetünk az év elején megváltozott. Nem lehetünk eléggé
hálásak Simén Andrásnak, aki tíz éven keresztül „önkéntes ügyintézőként” rendkívül
sokat tett a társaság adminisztrációs tevékenységének korszerűsítéséért, a nyilvántartás
napra készen tartásáért és számos egyéb szervezési feladatban vett részt. Az elnökség
döntése alapján azonban 2016 februárjától megbízási szerződés alapján az iroda
vezetését, az összes ezzel kapcsolatos feladatot Mészáros Balázs látja el. A
pénzügyeket és a könyvelést továbbra is a PIM gazdasági részlegén intézik (az elnök
aktív részvételével), amit ezúton is köszönünk.
2016. évi főbb célok és kapcsolódó akciók:
1. A múzeumi szakemberek és a szakterület érdekeinek érvényesítése
- a szakmai társszervezetekkel való együttműködés további erősítése különböző
formákban
- részvétel az életpálya-modell kidolgozásában
- részvétel a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala munkájában
- a területre vonatkozó jogszabály-tervezetek véleményezése
- a társaság képviselete a szakterülettel foglalkozó bizottságokban
2. Szakmai kérdések megvitatásának elősegítése, ajánlások, szakmai
állásfoglalások kidolgozása
- DigitStrat szakmai nap megrendezése (április 15.)
- részvétel az V. Országos Múzeumandragógiai konferencia megrendezésében
(május 25.)
- részvétel a Kismúzeumi tagozat szakmai napjának megrendezésében (október 7.)
- műtárgyvédelmi szakmai kirándulás és műhelylátogatás szervezése
- részvétel a turizmus és a múzeumok témakörében tartandó konferencia
megrendezésében
3. A múzeumi szakemberek ön- és továbbképzésének támogatása
- az első „Látogató-központú kiállítás-értékelés” képzés megvalósítása (márciusáprilis), újabb képzés meghirdetése
- művészettörténeti workshop szervezése
- kiállítás-látogatások szervezése
4. Az egyesület szakmai és társadalmi ismertségének javítása, a társadalmi
kommunikáció erősítése
- a Társaság és tevékenysége népszerűsítése, a taglétszám és az aktivitás növelése
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www.magyarmuzeumok.hu technikai megújítása és tartalmi fejlesztése (NKA
Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával)
jubileumi közgyűlés (május 6.)
aktív jelenlét a Múzeumok Majálisán (május 21.)
közreműködés a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán
meghirdetett pályázatok bírálatában
az egyesület iratanyagának feldolgozása, 25 éves történetének megírása

5. A kiemelkedő egyéni és intézményi teljesítmények elismerése és kommunikálása
- A Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása (május 6.)
- „Az év múzeuma 2015” és „Az év kiállítása 2015” pályázatok
eredményhirdetése, a díjak átadása (május 21.)
- a Poroszlai Ildikó-díj átadása (október 7.)
- a Műtárgyvédelemért – Balázsy Ágnes-díj átadása
- a Múzeumandragógiai Nívódíj alapításának előkészítése
6. Nemzetközi kapcsolatok erősítése
- részvétel a NEMO éves konferenciáján (november 10-12.)
- a NEMO szakmai képzésein való részvétel szervezése (választmányi tagoknak)
7. Az egyesületi adminisztráció javítása, a társaság tagjainak nyújtott szolgáltatások
színvonalának emelése
- az érvényesítő bélyegek és tagkártyák kiadásának egyszerűsítése, az átfutási idők
lerövidítése
- tagkártyához kapcsolódó kedvezmények bővítése
Társaságunk anyagi helyzete továbbra is konszolidáltnak mondható, részben a
tagdíjaknak, részben az ésszerű és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.
Szükségessé vált azonban az informatikai eszközök cseréje. 2016-ban is számítunk az
EMMI részéről működési támogatásra.
Megjegyzés: Pályázataink eredményességétől, a tagozatok kezdeményezésétől, a
szakmát érintő változásoktól és más külső okoktól függően további programok
szervezésére is sor kerülhet az év során.
A választmány jóváhagyása alapján.
Budapest, 2016. április 20.
Dr. Deme Péter elnök
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