Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME választányi üléséről
2018. március 27.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, Lotz terem
Időpont: 2018. 03. 27. 14.30-16.30
Határozatok:
1. A választmány a 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, az elnök ismertetője után,
elfogadta és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja (egyhangú).
2. A választmány a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervet, az elnök ismertetője után,
elfogadta és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja (egyhangú).
3. A választmány a PT Alapszabály módosítási javaslatait megtárgyalta és elfogadta,
azzal a kitétellel, hogy a választmány kifejezés – amelyet a vonatkozó jog nem ismer,
de nem is tilt – az alapszabályban maradjon, valamint, hogy az elnök és a kiküldött
bizottság a tervezet közgyűlés elé kerülése előtt még egyszer egyeztessen a jogásszal.
A választmány a fentiekkel kiegészítve támogatta az Alapszabály közgyűlés elé
terjesztését (egyhangú).
4. A választmány az Éri István-díjra érkezett javaslatot megtárgyalta és szavazással
döntött a díjazott személyéről, amit a 2018. április 21-i közgyűlés előtt nem hoz
nyilvánosságra (egyhangú).
5. A választmány a Pulszky Ferenc-díjra beérkezett három javaslatot megtárgyalta, a
jelölteket támogató felszólalások után titkos szavazással döntött a díjazott
személyéről, amit a 2018. április 21-i közgyűlés előtt nem hoz nyilvánosságra
(egyhangú).
6. A választmány a Pulszky Károly-díjra beérkezett öt javaslatot megtárgyalta, majd úgy
határozott - 9 igen és 3 nem szavazat mellett -, hogy 2018-ban két főnek ítéli oda a
Pulszky Károly-díjat. Az egyes jelölteket támogató beszédek után a választmány két
fordulóban, titkos szavazással döntött a díjazottak személyéről, amit a 2018. április
21-i közgyűlés előtt nem hoz nyilvánosságra (egyhangú).
A hivatalos napirendek lezárása után elhangzottak:
1. Mészáros Balázs irodavezető tájékoztatta a választmányt a PT önkéntes programjáról,
amelyben 2 fő pályázatíró tevékenységgel, 4 fő pedig a Pulszky Társaság facebook
oldalának szerkesztésével támogatja a PT munkáját. Ugyancsak tájékoztatást adott a
PT rendes évi konferenciájáról, amelyre 2018. október 19-én kerül sor a Petőfi
Irodalmi Múzeumban, és amelynek témája a gyűjtemény-menedzsment
(gyűjteményezési stratégia, deaccessioning kérdésköre, közösségek bevonása a
gyűjteményezésbe). A témákra és előadókra előzetesen tett javaslatokkal kapcsolatban
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számos kiegészítés érkezett, elsősorban a területi múzeumok gyűjteményezéssel
kapcsolatos helyzetének, problémáinak beemelésére, valamint a restaurálás, mint
témakör felvételére.
2. Deme Péter elnök tájékoztatta a választmányt, hogy az előző választmányi ülés óta
eltelt időszakban az országban öt helyen kérték fel a Társaságot a meghirdetett
múzeumigazgatói pályázat bírálatában való részvételre. Mind az öt helyen egyetlen
pályázó volt (a leköszönő vezető), akit újraválasztottak.
3. Kriston Vizi József tájékoztatta a választmányt a VII. Országos és III. Nemzetközi
Múzeumandragógiai Konferenciáról, amelyre 2018. május 7-8. között kerül sor
Kecskemét, Lakitelek-Kultúrművek helyszínen.
4. Kemecsi Lajos tájékoztatta a választmányt a Néprajzi Múzeumban három éve zajló,
Frazon Zsófia által vezetett elméleti muzeológiai OTKA kutatásról, amelynek
eredményeként tanulmánykötet és webes felület kerül bemutatásra a közeljövőben.
Az ülés 16.30 órakor ért véget.
Budapest, 2018. március 27.
Készítette: Népessy Noémi, főtitkár
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