Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME választmányi üléséről
2016. április 20. 14.30 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint
Tájékoztatás:
A Pulszky Társaság ifjúsági tagozata nevében Aranyos Sándor és Lukács Fanni tájékoztatta a
választmányt a tagozat által a Múzeumok Majálisán felállítandó sátorról és tervezett
programjáról. A fő célok: - nyitott múzeum koncepció; - kortárs múzeum, muzeológia; közösségi múzeum.
A sátorban, melynek dizájnja üde és fiatalos arculatú, három különböző tevékenységgel
kívánnak megjelenni.
- Infó grafika + poszter (megalkotása zajlik)
- PR film, kampányfilm, amelyben muzeológusokat, múzeumpedagógusokat és
restaurátorokat kérnek fel arra, hogy egy-egy mondatban jellemezzék szakmájukat,
mondják el, hogy mit jelent nekik; ezzel is erősíteni kívánják a Pulszky Társaság
kommunikációját
- múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak gyermekek számára
Terveznek továbbá egy kerekasztal beszélgetést, nyitott múzeum témakörében, amelyre
meghívnak egy múzeumi menedzsert, egy muzeológust és egy restaurátort.
A program költségigénye maximum 150.000.- Ft.
Aranyos Sándor bemutatta a tagozat logójának tervezetét és elmondta, hogy a tagozat nevéről
még nincs döntés, a javaslat: Pulszky-Fiat.
A tájékoztatást a választmány köszönettel tudomásul vette.
Határozatok
1. Deme Péter elnök előterjesztése alapján a testület egyhangúlag elfogadta a közgyűlésre
2015-ről készült szakmai beszámolót és pénzügyi összefoglalót, utóbbit azzal a kiegészítéssel,
hogy a feltüntetett kiadások pontosítása szükséges.
2. A 2016-os munkaterv kapcsán az elnök elmondta, hogy azt tematikus témacsoportokban
fogalmazták meg. Az írásos anyaghoz hozzáfűzte: sikeres volt a DigiStrat konferencia, ezért
külön köszönetet mondott Mészáros Balázsnak; eredményes és sikeres volt az akkreditált
képzés első tanfolyama a kiállítás-értékelésről; a társaság által üzemeltetett
magyarmuzeumok.hu elektronikus folyóirat továbbá működtetése pályázati döntéstől függ;
várható, hogy 2016-ban az illetékes tagozat kezdeményezi múzeumandragógiai nívódíj
alapítását. A választmány a munkatervet egyhangúlag elfogadta.
3. Az elnök ismerteti a 2016. évi költségvetés tervezetét. Kiss Imre észrevételezi, hogy a
nyitóegyenlegből hiányzik az előző évi maradvány 2,5 millió forint átvezetése. A
választmánya a korrekcióval együtt az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

4. Az elnök ismertette a 2016. május 6-i jubileumi közgyűlés menetrendjét. Felhívja a
választmány figyelmét a közgyűlésre való regisztrációra. Bajzáth Judit és Mészáros Balázs
egyeztetnek a közgyűlésen kiosztandó emléklapok ügyében.
5. Az elnök ismertette a választmánnyal a Civilek a Palotanegyedért Egyesület által
megküldött, a „Magyar Rádió Épület-együttesének szellemi és anyagi vagyonának megőrzése,
tartós védelme és hasznosítása” című felhívást. A választmány az elnökség javaslatát
jóváhagyva úgy döntött, hogy a Társaság állásfoglalásában ezzel egyetértve szerepeljen, hogy
amennyiben a megürült helyre az Országos Széchenyi Könyvtár költözik, a nemzeti örökségre
javasolt elemek gyűjteményének és feladatának részét képezzék.
Egyebek:
- Az elnök tájékoztatja a választmányt, hogy a következő választmányi ülésre ősszel kerül sor.
- Kriston-Vízi József ismerteti az egri Múzeumandragógiai Konferencia (május 25.)
menetrendjét, jelezve, hogy még lehet jelentkezni a tanácskozásra.
Az ülés vége: 16.20 óra.
Budapest, 2016. április 20.
Készítette: Népessy Noémi, főtitkár

