A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET
2019. ÉVI MUNKATERVE
A társaság 2019-ben az érdekképviseleti tevékenységre, a szakmai viták előmozdítására és a
kommunikáció fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.
A működési feltételek között első helyen szerepel az önkéntes program fenntartása, hiszen az
adminisztrációs tevékenységek, programszervezés sikere az önkéntesek elkötelezettségén és
szorgalmán múlik.
Társaságunk a tavalyi évhez hasonlóan 2019-ben is több szakmai probléma megvitatását
tervezi. Ebben az évben továbbra is a főtémák között szerepel a gyűjteménymenedzsment,
emellett a múzeumandragógiai és a kismúzeumi tagozat is megtartja éves konferenciáját,
illetve szakmai napját. A konferenciák, szakmai napok, expók megrendezésén túl kiemelt
feladatnak tekintjük, hogy ezek eredményeit, tanulságait a döntéshozók felé is közvetítsük, és
az érintett területeken szakmai konszenzuson alapuló változásokat kezdeményezzünk.
Társaságunk anyagi helyzete elsősorban a tagdíjaknak, valamint az EMMI működési és az
NKA programtámogatásának, továbbá az ésszerű és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően
összességében konszolidáltnak mondható. 2019-ben is számítunk az EMMI részéről
működési támogatásra, illetve az NKA pályázatain elnyerhető forrásokra, ugyanakkor díjaink
finanszírozása, valamint az egyesület működési területének kiterjesztése, a
magyarmuzeumok.hu erősítése érdekében további források (tagdíjbevételek növelése,
támogatók gyűjtése, szolgáltatások fejlesztése) felkutatására is törekszünk
2019. évi főbb célok és kapcsolódó akciók:
1. A múzeumi szakemberek és a szakterület érdekeinek érvényesítése
• a területre vonatkozó jogszabály-tervezetek véleményezése
• a szakmai érdekek képviselete a szakterülettel foglalkozó bizottságokban, igazgatói
pályázatok elbírálásában
• A Kulturális Szervezetek Egyeztető Fóruma keretében a muzeális intézményekben
dolgozók bérrendezésének elérése
2. Szakmai kérdések megvitatásának elősegítése, ajánlások, szakmai állásfoglalások
kidolgozása
• VIII. Országos Múzeumandragógiai
Múzeumandragógiai Tagozat)

Konferencia

megrendezése

(felelős:

• A Kismúzeumi tagozat szakmai napjának megrendezése (felelős: Kismúzeumi
Tagozat)
• Gyűjteménymenedzsment konferencia megrendezése (felelős: Mészáros Balázs
irodavezető – N. Kovács Zita igazgató, Türr István Múzeum)
3. A múzeumi szakemberek ön- és továbbképzésének támogatása
• „Látogató-központú kiállítás-értékelés” képzés megvalósítása igény szerint (felelős:
Vásárhelyi Tamás alelnök)
• Mester és tanítványok programsorozat (Felelős: Pulszky FIAT)
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4. Kommunikáció
• www.magyarmuzeumok.hu működtetése (felelős: Berényi Marianna főszerkesztő)
• részvétel a Múzeumok Majálisa programjának kialakításában és megvalósításában
• közreműködés a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán
meghirdetett pályázatok bírálatában (felelős: elnök)
• a pulszky.hu oldalon állásajánlat és esemény oldal informatikai fejlesztése (felelős:
Mészáros Balázs irodavezető)
5. A kiemelkedő egyéni és intézményi teljesítmények elismerése
• a Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása (felelős: E. Csorba Csilla
ügyvezető elnök)
• „Az év múzeuma 2019” pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása (felelős: elnök)
• „Az év kiállítása 2019” pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása (felelős:
Vásárhelyi Tamás alelnök)
• a Poroszlai Ildikó-díj átadása (felelős: Kismúzeumi Tagozat)
• a Műtárgyvédelemért – Balázsy Ágnes-díj átadása (felelős: Műtárgyvédelmi
Tagozat)
• Az Év Múzeuma 2020 és az Év Kiállítása 2020 pályázatok meghirdetése (felelős:
elnök, irodavezető)
6. Nemzetközi kapcsolatok
• részvétel a NEMO éves konferenciáján (felelős: elnök)
• a NEMO szakmai képzésein való részvétel lehetővé tétele, támogatása
7. Az egyesület szervezeti megerősítése
• közgyűlés és tisztújítás megtartása (április 26., felelős: elnök, irodavezető)
• egyesületi bevételek növelése (MMO hirdetési bevételeinek növelése, Pénzügyi
támogatók keresése, tagdíjbevételek és 1 %-os bevételek növelése) (felelős: elnök)
Budapest, 2019. február 23.
Dr. Deme Péter elnök
Mellékletek: tagozatok munkatervei
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PULSZKY FIAT 2019. ÉVI MUNKATERVE
•
2019. évben is lehetőség nyílt a Skanzen - MOKK-al való együttműködésre a
„Mesterségünk címere II” rendezvény kapcsán, mely január 28-án a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeumban kerül megrendezésre. A FIAT külön standdal, programmal és játékkal
képviselteti magát. Tagjaink a panelbeszélgetésben és a program részfeladataiban is részt
vesznek.
•
A 2019. évben kerül sor a Pulszky Társaság tisztújítására. A választmányba mindenki
jelölhet tagokat. A 2018-as évben a tagozat megszavazta, hogy Német Szandrát, Török
Róbertet, Turcsányi Esztert, Szabó Attilát, Mészáros Balászt, Hegedűs Krisztiánt, Zsigmond
Gábort jelöli a választmányba. A jelölőlapokat az elnök és a titkár elkészítik és a tagozat
nevében beküldik. A jelölőbizottságba Lukács Fannit jelötük.
•
A Tagozat 2019-ben is jelöltet terjeszt fel a Pulszky Károly díjra.
•
A 2019. évben is folytatjuk a szakvezetéssel egybekötött tematikus kiállítás és
múzeumlátogatásokat a szakmai tapasztalatcsere jegyében. Herpai András felvetésére a
tárlatvezetésekhez megpróbálunk tematikus szakmai beszélgetést csatolni és a látottakról, a
megvitatott dolgokról egy beszámolót írásban is közzétenni. A beszámolókat a Pulszky
Társaság hírlevelében, honlapján, a magyarmuzeumok.hu-n is közzé lehetne tenni. Valamint
felmerült saját oldal/ blog üzemeltetésének a lehetősége is.
•
A nyár folyamán egy vidéki helyszínre szakmai tréninget szervezését tervezi a tagozat.
•
Továbbra is tervezzük korábbi szakmai programunkat: a Mester és Tanítványai
találkozókat, egy évben két nagyobb szakmai programmal tervezünk megjelenni. Ennek a
keretében 2019 márciusa körül egy szakmai workshop kerül megrendezésre a
múzeumpedagógiai irányelvek, modern módszerek, élő múzeum témakörében, a
Múzeumokban megvalósult foglalkozások bemutatásával. Ehhez tagjainkból munkabizottság
alakult. Tervezése folyamatban.
•
A Fiatal Levéltárosok Egyesületével továbbra is szakmailag együtt kíván működni a
tagozat.
•
EXPO projekt megvalósításáról döntés még nem született, a vezetőség megkérte a
Tagozat tagjait, hogy gondolkozzanak rajta, hogy részt tudnak-e venni 2019 évben egy ilyen
típusú munkában. Felmerült, hogy a projektbe be kéne vonni a Pulszky Társaság további
tagozatait és tagjait, mert még nem vagyunk elegen egy ilyen típusú munka megvalósításához.
•
A tagozati üléseken és programokon való nagyobb jelenlét érdekében megpróbálunk
időközönként az esti időpont helyett korábbit választani, hogy a nem Budapestről érkező
kollégák is el tudjanak jönni. Valamint célunk felkeresni a magyarországi múzeumok
igazgatóit, hogy engedjék el a kollégákat a programokra. A tagsági igények megismerése
érdekében felmérést is tervezünk. Vidéki szakmai napok, rendezvények lehetőségeit is
felvetjük, ennek érdekében.
•
A pályázati lehetőségek közül az amerikai projekt egyelőre túl nagy falatnak bizonyul,
a közelebbi országokkal kellene partneri kapcsolatokat kezdeményezni. Új pályázati
lehetőségeket is felvetettünk: Visegrádi Alap (Visegrad Fund) lehetőségeit.
•
Kitűzött cél, azon gondolkozni és dolgozni, hogy az alapszabályban foglalt fő
funkcióinkat, új múzeum kihívásokat és tervezett stratégiánkat hogyan tudnánk sikeresebben
betölteni.
Dr. Török Róbert
Lukács Fanni
tagozatvezető
titkár
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A MÚZEUMANDRAGÓGIAI TAGOZAT 2019. ÉVI MUNKATERVE

2018 év elején tagozatvezetőnk szorgalmazására és szervezésében, a Jósa András Múzeum
gesztorságával elkészült egy újabb pályázati anyag az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma felé,
amely már a 2019. évi újabb országos és nemzetközi múzeumandragógiai konferencia
megvalósításának elősegítése érdekében készült. A pályázat egy időre ugyan tartalék listára
került, de köszönhetően a nem lankadó további szervező munkának, lobbizásnak, valamint a
döntéshozásban véleményformáló tagtársaink elköteleződésének, még az évzárás előtt sikerült
a szakmai továbbképzés témakörben jelentős forrásszerzésre. Így jó esély van arra, hogy a –
körülmények miatt megváltozott helyen és időben, de garantáltan siker reményével - 2019.
szeptember 9-10. között Nyíregyháza székhellyel, valamint Nyíregyháza-Sóstó és Vaja külső
helyszínek bevonásával megvalósulhasson a „Múzeumok határok nélkül. ÖrökségTudomány-Turizmus” című konferenciánk.
Az ezzel kapcsolatos első, előkészítő és tagozati szervezet építő találkozónkat már az új év
elején, 2019. január 15-én tartottuk meg budapesti székhelyünkön, az MKVM
múzeumpedagógiai műhely termében. Ezen döntött közösségünk az új tagozatvezetésről
(vezető: dr. Kriston Vízi József, helyettese: Antal József), új tagtársak bevonásáról, a
folyamatban lévő tisztújítás során teendő személyi javaslatokról, valamint a konferencia
további előkészítő munkálatairól.
Miskolc-Kecskemét, 2019. február 22.
Kurta Mihály s.k.
alapító tagozatvezető

dr. Kriston Vízi József s.k.
soros tagozatvezető
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KISMÚZEUMI TAGOZAT 2019. ÉVI MUNKATERVE
1.) A tagozat elnöksége 2019-ben is tervezi kiadni a Poroszlai Ildikó-emlékplakettet.
Meghirdetésére májusban kerül sor.
2.) Továbbra is folytatjuk a Kismúzeumi Tagozat tagrevíziójának elvégzését, és nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni az új tagok bevonására a tagozati munkába.
3.) Dr. Vofkori Mária igazgató asszony meghívására 2019. október 9-én (szerdán)
Kisvárdán rendezzük meg őszi szakmai napunkat. A meghívókat a vendéglátó
múzeum és a Kismúzeumi Tagozat időben kiküldi.
Jászberény, 2019. február 25.
Hortiné dr. Bathó Edit sk.
elnök
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