Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME elnökségi üléséről
2018. január 16.
Jelen vannak: Deme Péter, Népessy Noémi, Cseri Miklós, Havasi Bálint, Vásárhelyi Tamás,
Matskási István, Fükőh Levente, Mészáros Balázs,
Kimentette magát: E. Csorba Csilla, Zomborka Márta
Határozatok:
1. Az elnökség a beterjesztett 15 fő felvételi kérelmeket a csatolt melléklet szerint
elfogadta (egyhangú).
Tájékoztatás
1. Az elnök ismertette a Társaság 2018. évi tervezett programjait, az írásos anyagot
kiegészítve a múzeumigazgatói konferenciával (március 6-7) és a NEMO idei éves
konferenciáját, amelyre november 15-18-án kerül sor Máltán. A Múzeumok Majálisa
kapcsán jelezte, hogy a pünkösdi hétvége miatt az idén valószínűleg május 12-13-án
kerül rá sor, és az eddigiektől eltérően a helyszíne nem a Nemzeti Múzeum kertje lesz,
annak felújítása miatt.
2. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Társaság Alapszabályának módosítása az
idei év feladata, amelyet a Tagság várhatóan az április 20-i (vagy 21-i) tervezett
Közgyűlésen tárgyalhat meg. Választmányi ülések tervezett időpontja a Közgyűlés
előtt, valamint az őszi időszakban lesz.
3. Az elnök javasolta az elnökségnek, hogy az elnökségi ülésekre állandó jelleggel hívják
meg a Pulszky Fiat tagozatának vezetőjét, Dr. Török Róbertet. Az elnökség támogatta
a javaslatot.
4. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Az év múzeuma, Az év kiállítása, és a
Pulszky-díjak és az Éri Díj jelentkezési és jelölési időszaka tart, így kérte az
elnökséget, hogy a felhívásokat terjesszék a múzeumi szférában. A Pulszky- és Éri
Díjjal kapcsolatban az elnök jelezte, hogy a PT a plakettek újabb példányait fogja
megrendelni 2018-ban. A testület hozzájárult Az év kiállítása beadási határidejének
módosításához, az új határidő 2018. február 28.
5. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy benyújtotta az elszámolást az EMMI-től
kapott 600 ezer forint felhasználásáról.
6. Az elnök tájékoztatta az elnökséget a VII. Országos és III. Nemzetközi
Múzeumandragógiai Konferenciáról, amelyre 2018. május 7-8-án kerül sor
Kecskeméten és Lakiteleken.
7. Mészáros Balázs irodavezető felvetette, a 2018-as Múzeumok Majálisán a Pulszky
Társaság kezdeményezze, sátrában a múzeumi szakmai szervezetek számára
biztosítsanak bemutatkozási lehetőséget. A javaslatot az elnökség elfogadta.
8. Mészáros Balázs irodavezető tájékoztatta az elnökséget a PT új önkéntes programjáról,
az önkéntesek toborzásáról és felvételéről.

9. Havasi Bálint ismertette az elnökséggel az ide éves rendes Pulszky Társasági
konferencia tervezetét. Az elnökség támogatta a tervezett témát, amely a
gyűjteményezés, gyűjtemény-menedzsment, közösségek bevonása a gyűjteménygyarapításába témakörét dolgozza fel.
Az ülés 15:25 órakor ért véget.
Budapest, 2018. január 17.
Készítette: Népessy Noémi főtitkár

