2002
január 24.

Választmányi ülés a Magyar Nemzeti Múzeumban. Téma: a beszámoló
és a munkaterv véglegesítése, a múzeumügy 200. évfordulójával
kapcsolatos munkálatok állása, felkészülés a Kulturális Örökség
Napjaira.

február 15.

A Pulszky Társaság által szervezett „Múzsák kertje” című kiállítás
megnyitása az Országos Széchényi Könyvtárban.

február 21.

„Mesterek és tanítványok” címmel a fiatal muzeológusok tagozata
rendezvénye a Budapesti Történeti Múzeumban.

március 1-2.

Közgyűlés Gödöllőn. A kötelező napirendi pontok mellett „felavatják” a
Társaság internetes honlapját, megemlékeznek gróf Széchényi
Ferencről, tájékoztatót hallgatnak meg a millenniumi programokról és a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról. Üdvözlik, hogy 2002-ben
„Előtérben a háttér” címmel a múzeumok állnak a Kulturális Örökség
Napjai középpontjában.

június 13.

Választmányi ülés a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Téma: első félévi
tevékenység, pénzügyi helyzet, Múzeumok Majálisa és „Az év
múzeuma” pályázat tapasztalatai.

június 26-28.

Országos Múzeumi Közművelődési Konferencia Esztergomban a
közművelődési tagozat és a közművelődési szakfelügyelet
szervezésében.

június 28.

Az elnökség képviselői találkoznak a Szlovák Múzeumok Szövetsége
vezetőségével Esztergomban, az együttműködés lehetőségeiről
tárgyalnak.

június

A művészettörténeti tagozat szakmai programja a Magyar Nemzeti
Múzeumban.

július 1-2.

A műtárgyvédelmi tagozat tapasztalatcsere-útja Szlovákiában.

szeptember

„Előtérben a háttér” címmel a Kulturális Örökség Napjai,
középpontjában a múzeumokkal, muzeális intézményekkel.

szeptember 20-21.

A kismúzeumi tagozat konferenciája Tiszafüreden.

október 3-5.

„Múzeumaink ma és holnap” címmel szakmai konferencia Tatabányán
a fiatal muzeológusok tagozata és a Tatabányai Múzeum szervezésében.

október 16-18.

Nemzetközi konferencia Prágában a Cseh Múzeumok és Galériák
Szövetsége és az ICOM Cseh Nemzeti Bizottsága szervezésében,
magyar előadókkal és résztvevőkkel a Pulszky Társaság képviseletében.

november 15-16.

A NEMO közgyűlése Budapesten, a Pulszky Társaság szervezésében.

november 26.

A művészettörténeti tagozat előadói ülése a Magyar Nemzeti
Múzeumban.

november

„Mesterek és tanítványok” címmel a fiatal muzeológusok tagozata
rendezvénye.

december 5.

Választmányi ülés a Néprajzi Múzeumban. Téma: közgyűlés
előkészítése, tagozatok beszámolói, Pulszky Ferenc- és Pulszky Károlydíj alapításának tervezete.

december 20.

A Magyar Múzeumi Arcképcsarnok (Életrajzok a magyar múzeumügy
történetéből) sajtóbemutatója a Magyar Természettudományi
Múzeumban.

