Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME választmányi üléséről
2017. október 31. 14.00 óra
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint, 13 fő.
A Választmány határozatképes.
Határozatok:
1. A Választmány az elnökség javaslata alapján a 2018. évre a tagdíjakat változatlanul hagyja
(egyhangú)
2. A Választmány az elnökség javaslatára háromtagú munkacsoportot (Népessy Noémi,
Bereczki Ibolya, Kemecsi Lajos) kért fel az Alapszabály módosításának előkészítésére,
hozzáértő ügyvéd bevonásával. A pulszky.hu honlapon olvasható a jelenleg érvényes
Alapszabály, észrevételeket, javaslatokat 2018. január 31-ig lehet tenni a munkacsoport által
létrehozott email címen. Az így előkészített Alapszabály a Választmány véleményezése után a
2018. évi közgyűlés elé kerül döntésre (egyhangú)
3. A Választmány meghallgatta, megvitatta és tudomásul vette a tagozatokról szóló alábbi
beszámolókat:
a./ Kismúzeumi Tagozat: H. Bathó EditRöviden ismertette a tagozat létrejöttét kiemelve a
fiatalon és váratlanul elhunyt Poroszlai Ildikó szerepét. A tagozat 12 éve működik, 7 tagú
elnökség vezeti. 2012-ben volt utoljára tisztújítás. Évente 1 ülést tartanak, ahol kiosztják a
Poroszlai Ildikó díjat, amelyet a tagozat Százhalombatta Önkormányzatával közösen alapított.
A tagozat egyéni tagságon alapul, jelenleg 96 tagot számlál. Mindenkori céljuk a
tapasztalatcsere, párbeszéd és a közös gondolkodás. Az idei éves konferenciájukat Marcaliban
rendezték, amelyet nagyon hasznosnak találtak. 2017-ben a Poroszlai Ildikó díjat
Kunszentmárton nyerte, így a Tagozat jövő évi gyűlését ott rendezik. Távolabbi céljuk egy, a
kismúzeumok legfontosabb problémáival foglalkozó konferencia szervezése.
b./ Műtárgyvédelmi Tagozat: Papp Kinga
Összefoglalta a tagozat történetét. Ismertette, hogy a műtárgyvédelmi szakemberek nagy
problémája már évek óta, hogy nincsenek pontosan lehatárolva a tevékenységi körök és a
hozzájuk tartozó felelősségi szintek. Nagy problémája a magyar műtárgyvédelemnek, hogy
2013-ban megszűnt az a jogszabályi feltétel, miszerint múzeumi besoroláshoz szükséges
képzett-végzett restaurátor alkalmazása, így sokan eltűntek a szakmából. Ezzel párhuzamosan
az egyetemi képzésben fiatalok vannak, akiknek nincs még múzeumi gyakorlatuk, ami
megnehezíti a képzést. A Tagozatnak van saját elismerése, a Balázsy Ágnes díj, amelyet 2 éve
azért nem tudnak kiosztani, mert nem találnak rá megfelelő eseményt és helyszínt. Az
elnökség ebben segítséget ígért.
c./ Művészettörténész Tagozat
Deme Péter elnök felolvasta a Tagozat elnökének, Basics Beatrixnak és titkárának, Kostyál
Lászlónak írásos beszámolóját. A tagozat a kezdeti időkben workshopokat tartott, de ma már
kizárólag online térben tartják a kapcsolatot, mert lehetetlen a személyes találkozót
megszervezni. A tagozat létrehozott egy múzeumi művészettörténész adatbázist, jelenleg
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pedig egy olyan adatbázison dolgozik, amely arra keresi a választ, hogy „Mit jelent
múzeumban művészettörténésznek lenni”.
d./ Múzeumandragógiai Tagozat
A tagozat alapító elnöke, Kurta Mihály részletes írásos beszámolóját a testület előzetesen
megkapta. A soros elnök, Kriston Vizi József kiegészítésként beszámolt az idei
konferenciáról, az ott elhangzottak megjelentetéséről és a 2018. évi nemzetközi
múzeumandragógiai konferencia előkészítéséről.
e./ Pulszky Fiat: Aranyos Sándor
A PT legfiatalabb, 2016 februárjában alakult tagozata a fiatal muzeológusokat tömöríti. Fő
céljuk a tapasztalatcsere, az önképzés és a networking. A tagozatnak 40 tagja van, kis
emelkedés tapasztalható. A fiatal muzeológusok munkahelycseréi és a fluktuáció
megnehezíti a tagság növelését. A Fiat részt vett a Múzeumok Majálisán, és sikeres
konferenciát bonyolított le a fiatal levéltárosokkal. Folytatni kívánják a Mester és
Tanítványa sorozatot. Terveik között szerepel, hogy a MOKK koordinátori hálózatának
bekapcsolásával a vidéki múzeumok felé nyissanak. 2017 novemberében tisztújító ülést
terveznek tartani.
4. A Választmány eszmecserét folytatott Lakner Lajos előzetesen írásban megküldött, „A
digitális kultúra hatása a befogadói magatartásra” című anyaga kapcsán egy e témakörben
kidolgozandó OTTKA-kutatási elképzelésről és elfogadva ennek fontosságát, elvi
támogatásáról biztosította a további ez irányú munkát.
Tájékoztatás:
1. Az elnök tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Társaság irodáját átköltöztették a Hermina
úti épületből a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba. Köszönetét fejezte ki Mészáros Balázs,
Csákvári Kristóf és Szabó Attila tagtársaknak a közreműködésért. A Társaság hivatalos
székhelye egyelőre továbbra is a Hermina út 57-59.
2. A Választmányt tudomásul vette az alábbi tájékoztatásokat:
a./ a nemzetközi tapasztalatcsere program befejező konferenciájáról (09.18. MTTM), amelyen
a kiutazók beszámoltak dániai, hollandiai és berlini tapasztalataikról;
b./ A múzeumok és a szerzői jogok témában tartott konferenciáról (10.12. ÓM-GTGY), a
HUNGART-tal való kapcsolatépítésről, a téma további folytatásáról, felkérve Mészáros
Balázst egy ezzel foglalkozó munkacsoport kialakítására;
c./ a PT munkájának hatékonyabbá tétele érdekében indítandó önkéntes program tervéről és
az irodavezető ezzel kapcsolatos feladatairól;
d./ a NEMO 25. éves konferenciájáról és közgyűléséről (november 9-12), melyen Havasi
Bálint és Mészáros Balázs képviselik a Társaságot.
Az ülés vége: 2017. 10. 31. 16.30 óra.
Készítette: Népessy Noémi főtitkár
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