A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET
2018. ÉVI MUNKATERVE
A társaság 2018-ban is az elmúlt években meghatározott célterületeken tervezi tevékenységét,
céljai között egyaránt helyet kap a szakmai érdekképviselet, a szakmai viták előmozdítása,
illetve az egyesület szervezeti megújulása.
Az elmúlt évek tapasztalata volt, hogy a társaság mind a pályázati adminisztrációban, mind a
kommunikációban és általában a programok szervezésében nehézségekkel küzd, amelynek
egyik oka az állandó, az egyesületi munkában tapasztalatokat szerzett munkatársak hiánya.
Mivel a társaság pénzügyi helyzete munkavállalók foglalkoztatását nem teszi lehetővé, ezért
2017-ben az elnökség úgy döntött, hogy önkéntes programot indít. 2018-tól az önkéntesek
segítségét elősorban a pályázati ügyintézésben és az online kommunikációban tervezzük
igénybe venni.
A megszokott szakmai érdekképviseleti tevékenységek mellett egyesületünk a tavalyi évhez
hasonlóan 2018-ban is több szakmai probléma megvitatását tervezi. A Pulszky FIAT keretén
belül továbbra is munkacsoport foglalkozik a múzeumi szakemberképzés helyzetével és
tervezzük egy további, a szerzői joggal foglalkozó munkacsoport felállítását is. A fenti témák
mellett a társadalmi integráció múzeumi támogatása és a gyűjteménymenedzsment lesznek
az idei év kiemelt témái, emellett a múzeumandragógiai és a kismúzeumi tagozat is megtartja
éves konferenciáját, illetve szakmai napját, a Pulszky FIAT szervezésében pedig Múzeumi
Expót rendezünk. 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. 2018-ban is számítunk az EMMI részéről
működési támogatásra, illetve az NKA pályázatain elnyerhető forrásokra, ugyanakkor díjaink
finanszírozása, valamint az egyesület működési területének kiterjesztése érdekében további
források (tagdíjbevételek növelése, támogatók gyűjtése, szolgáltatások fejlesztése)
felkutatására is törekszünk
2018. 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
• az önálló NKA-kollégium visszaállításának kezdeményezése a társzervezetekkel
együtt
• részvétel az életpálya-modell
társszervezetekkel

kidolgozásában,

együttműködve

a

szakmai

• részvétel a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala munkájában
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2. Szakmai kérdések megvitatásának elősegítése, ajánlások, szakmai állásfoglalások
kidolgozása
• Múzeumi Expó szervezése (felelős: Pulszky FIAT)
• VII. Országos Múzeumandragógiai
Múzeumandragógiai Tagozat)

konferencia

megrendezése

(felelős:

• A Kismúzeumi tagozat szakmai napjának megrendezése (felelős: Kismúzeumi
Tagozat)
• Gyűjteménymenedzsment konferencia megrendezése (felelős: Mészáros Balázs
irodavezető)
• Múzeumok és a fogyatékkal élők címmel szakmai nap szervezése a közgyűléshez
kapcsolódva (felelős: elnök)
• Szerzői jogi munkacsoport megalakítása (felelős: Mészáros Balázs irodavezető)
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)
4. Az egyesület társadalmi ismertségének javítása, a társadalmi kommunikáció erősítése
• 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 VI. Országos Múzeumandragógiai Konferencia tanulmánykötetének megjelentetése
(felelős: Múzeumandragógiai Tagozat)
• Kurta Mihály: Inkluzív Múzeumandragógia című kötetének megjelentetése (felelős:
Múzeumandragógiai Tagozat)
5. A kiemelkedő egyéni és intézményi teljesítmények elismerése és kommunikálása
• a Pulszky Ferenc-, Pulszky Károly- és Éri István-díj átadása (felelős: elnök)
• „Az év múzeuma 2018” pályázat eredményhirdetése, a díjak átadása (felelős: elnök)
• „Az év kiállítása 2018” 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 2019 és az Év Kiállítása 2019 pályázatok meghirdetése (felelős:
elnök, irodavezető)
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• Múzeumandragógiai nívódíj programjának kidolgozása (felelős: Múzeumandragógiai
tagozat)
6. Nemzetközi kapcsolatok erősítése
• részvétel a NEMO éves konferenciáján (felelős: elnök)
• a NEMO szakmai képzésein való részvétel lehetővé tétele, támogatása
7. Az egyesület szervezeti megerősítése, a stratégiai működés megalapozása
• közgyűlés megtartása (április 21., felelős: elnök, irodavezető)
• egyesületi alapszabály módosítása (felelős: Népessy Noémi titkár)
• egyesületi bevételek növelése (MMO hirdetési bevételeinek növelése, Pénzügyi
támogatók keresése, tagdíjbevételek és 1 %-os bevételek növelése) (felelős: elnök)
Budapest, 2018. március 18.
Dr. Deme Péter elnök
Mellékletek: tagozatok munkatervei
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PULSZKY FIAT 2018. ÉVI MUNKATERVE
A Pulszky FIAT tagozat egyben a hazai múzeumokban dolgozó fiatal szakemberek közössége
immár második éve folyamatosan és aktívan működik. Idei célunk a FIAT korábban
létrehozott programjainak és eredeti célkitűzéseinek továbbvitele. Továbbra is kiemelt
feladatunk az Egyesület 40 év alatti tagjainak – illetve a hazai fiatal múzeumi dolgozóknak –
az érdekképviselete. 2018-ban is törekedünk arra, hogy taglétszámunkat bővítsük és növeljük,
valamint, hogy a vidéki múzeumok érdekképviseletét is megteremtsük.
A modern kor kihívásait felvállalva kötelességünknek érezzük, hogy a múzeumi szakmát sui
generis szemléletmódunkkal segítsük, más távlatot mutassunk meg a Pulszky Társaságon
belül és azon kívül, a nagyközönség és a fenntartók számára. Szakmai meggyőződésünk, hogy
a sajátos távlatok bemutatása mellett elengedhetetlen, hogy megfelelő szakmai alázattal a
kitűzött célokat rendhagyó eszközök felhasználásával érhetjük el, hogy a mai modern
muzeológia hasznára lehessünk. Célunk a hazai múzeumi élet folyamatos megújítása, egy, a
társadalom felé nyitott, a kor problémáira reflektáló, a látogatók igényeit minél színesebb
kiállításokkal, programokkal kiszolgáló, kulturális központként üzemelő 21. századi múzeumi
intézményszervezet megteremtése. Ennek érdekében az idei évi feladataink a következők
lesznek:
A Pulszky FIAT 2018 évtől alkalomszerűen, de lehetőségeink szerint minden hónapban
rendszeres tanácskozást tart, amelynek helyszíne továbbra is a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum, de az egyes rendezvények, kiállításlátogatások és külön programok
szerint idén is más helyszíneken is meg fogunk jelenni. Tervezzük közösségépítés jegyében
vidéki helyszínek meglátogatását, kirándulások szervezését is.
Tagozatunk munkacsoportokban tevékenykedő munkáit folytatnánk (Szakképzés
munkacsoport, Múzeumi Expo szervezése munkacsoport). Ennek idei évi fő tevékenysége
lenne a szerveztünk és más múzeumok valamint szakmai partnerek együttes munkája nyomán
létrehozandó múzeumi Expo megszervezése, amelyre már 2017. évi munkánkban is tettünk
előkészületeket.
2018. február 26-án a FIAT részt vesz a Mesterségünk címere: Múzeum Fórum múzeumi
szakembereknek c. rendezvényén, amelynek szervezésébe is bekapcsolódunk.
Idei évben is jelölünk arra érdemes jelöltet a Pulszky Károly-díjra.
2018-ban is tovább szeretnénk folytatni „Mester és tanítványa” illetve az aktuális szakmánkat
érintő új időszaki kiállítások kurátori tárlatvezetéssel és azt követő beszélgetéssel együttes
alkalomszerű rendezvényeinket.
Továbbra is szeretnénk múzeumi témánkat érintő workshopokat, konferenciákat vagy
beszélgetéseket megszervezni, amelyet az anyaszervezettel együttműködve bonyolítanánk le.
Távlati tervünk egy szakképzéssel kapcsolatos szakmai nap létrehozása a felsőoktatás, az
illetékes minisztérium valamint fenntartók és múzeumi vezetők képviselőinek részt vételével.
Ennek előkészületei zajlanak.
Továbbra is figyelembe vesszük a pályázati lehetőségeket. 2018. évben a Cselekvő
Közösségek és a MOKK kiadásában megjelenő Múzeumi Iránytű következő számában
lehetőséget kapott a Pulszky FIAT, hogy egy külön tagjaink által összeállított kötet
jelenhessen meg. Ennek előkészületei zajlanak.
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A 2018. évi Múzeumok Majálisa rendezvényhez a FIAT is szeretne csatlakozni, de nem külön
kitelepüléssel, hanem annak szakmai programjához, az esetleges beszélgetéshez szeretne
inkább csatlakozni a tagozat.
2018. évben is részt veszünk a Pulszky Társaságot érintő adminisztrációs és szervezeti
munkában. Így javaslatot teszünk az alapszabály módosításához, segítünk az éves közgyűlés
lebonyolításában, illetve a 2018. évben lezajló tisztújításban, illetve annak lebonyolításában is
aktív résztvevőként kívánunk megjelenni.
Dr. Török Róbert

Lukács Fanni
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MÚZEUMANDRAGÓGIAI TAGOZAT 2018. ÉVI MUNKATERVE
A Múzeumandragógiai Tagozat a VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumandragógiai
Konferenciát, 2018. május 7-8-án rendezi Kecskeméten/Lakitelken. Címe: ”Érték és
attraktivitás a kulturális örökségközvetítésben”, amely a Közösségek Hete 2018 és az Európai
Kulturális Örökség Éve rendezvénysorozatok regisztrált szakmai eseménye.
Házigazda, rendező: Kecskeméti Katona József Megyei Hatókörű Városi Múzeum.
Szervezők: Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Múzeumok és Látogatók Alapítvány, MTA
Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottság.
A formailag és tartalmilag is megújított konferencia keretében Plenáris Ülést,
Panelbeszélgetést, Szekciókat, Módszertani Műhelyeket működtetünk annak céljából, hogy a
kortárs muzeológia felnőttképzési, felnőttoktatási, felnőtt-nevelési, felnőtt-tanulási jó
gyakorlatok, módszerek, elméletek ismertté váljanak. Nemzetközi előadó részvételével pedig,
szeretnénk bemutatni a felnőttekre vonatkoztatott Európai muzeológiai jó példákat is.
2018 első negyedévében előkészítjük a 2019. évi VIII. Országos és IV. Nemzetközi
Múzeumandragógiai Konferenciát. A konferenciát Kárpátalján rendezzük, amelyben
közreműködik a Nyíregyházi Jósa András Múzeum is, ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozatát
az első egyeztetések alkalmával a Jósa András Múzeum megerősítette.
Folytatjuk múzeumandragógiai könyvsorozatunk megjelentetését. 1. Megjelentetjük a 2017.
évi Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett VI. Országos Múzeumandragógiai Konferencia
tanulmánykötetét. 2. Megjelentetjük Kurta Mihály: Inklúzív Múzeumandragógia című önálló
kötetét. 3. Felmérjük 2018 első félévében más szakmai kiadványoknak megjelentetési igényét.
Átalakítjuk múzeumandragógiai honlapunk tartalmi és formai struktúráját, teret nyitunk fiatal
szakembereink számára a szakmai publikációkhoz.
Kidolgozzuk a „Múzeumandragógiai Nívódíj” elnyerésének kritériumait. Tagozatunk minden
évben elkészíti a felterjesztést a Múzeumandragógiai Nívódíj elnyerésére, amelyet az a
muzeális jellegű intézményben, civil szervezetben dolgozó muzeológus szakember nyerhet el,
aki maradandó értéket teremt a felnőttek/családok/közösségek múzeumi aktivizálása területén,
vagy a múzeumi programalkotásban mutat fel elméleti/gyakorlati jó példát. Tagozatunk
felterjesztése alapján a Választmány dönt a „Múzeumandragógiai Nívódíj” odaítéléséről, a
kitüntetett személy megnevezéséről.
Kurta Mihály
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KISMÚZEUMI TAGOZAT 2018. ÉVI MUNKATERVE
1.) A tagozat elnöksége 2018-ban is tervezi kiadni a Poroszlai Ildikó-emlékplakettet.
Meghirdetésére májusban kerül sor.
2.) Tervezzük a Kismúzeumi Tagozat tagrevíziójának elvégzését, és új tagok bevonását a
tagozati munkába.
3.) Dr. Pusztai Gabriella igazgató asszony meghívására 2018. október 4-én (csütörtökön)
Kunszentmártonban rendezzük meg őszi szakmai napunkat. A meghívókat a vendéglátó
múzeum és a Kismúzeumi Tagozat időben kiküldi.
Hortiné dr. Bathó Edit
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