
 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Közművelődés a közgyűjteményekben – szakmai tapasztalatcsere szakemberek részére 

Egerben 

(Pályázati azonosító: 3508/01073) 

 

A Dobó István Vármúzeum 2014. április 1-2-án szakmai tapasztalatcserére hívta a 

múzeumban dolgozó közművelődési szakembereket. Célunk volt, hogy megvizsgáljuk a 

múzeumi közművelődés mai helyzetét, bemutassuk a jó gyakorlatokat, megismerjük a 

közművelődési programok megvalósítására kiírt pályázatokat. Fontosnak tartottuk azt is, hogy 

együttműködések alakuljanak ki, bővítsük személyes ismeretségeinket, de törekedtünk arra is, 

hogy munkacsoportokat alakítsunk ki. 

A szakmai tapasztalatcsere pontos címe a következő lett: „Darth Vader-től Dobó 

Istvánig” A múzeumi közművelődés szükségessége. Közművelődés a közgyűjteményekben – 

szakmai tapasztalatcsere szakemberek részére. A cím kiegészítésére egy kedves történet miatt 

volt szükség. Történt, hogy az elmúlt nyáron a Gárdonyi kuckóba érkezett egy kisfiú, aki 

felvéve a rákfarkas sisakot (ilyet viselt Dobó István is az 1552-es ostrom idején) kijelentette, 

hogy ő bizony Darth Vader. A kuckóban, - ahol Gárdonyi meséit és regényeit ismerhette meg 

játékos formában, valamint magára ölthette a 16. századi végvári katonák viseletét is -, egy 

személyiségváltozáson ment keresztül, hiszen kilépve a sátorból már Dobó Istvánként 

távozott. Úgy gondoltuk, hogy ez a történet hűen tükrözi a múzeumi közművelődés 

szükségességét! 

A tapasztalatcsere programját három részre osztottuk. Az első rész az „Elmélkedés” 

volt, melynek keretében olyan nagyívű előadásokat hallhattunk, melyek a múzeumi 

közművelődés múltjával, jelenével és jövőjével is foglalkoztak. (Milyen látogatóink lesznek 

5, 10 és 20 év múlva?) Szó esett a pályázati lehetőségekről, illetve a jó és követendő 



gyakorlatokról, valamint a múzeumi szerepvállalásról a helyi társadalmak és a helyi 

közösségek terén. 

10.00 – 10.10 Rázsi Botond, Eger MJV alpolgármesterének köszöntője 

Levezető elnök: Káldy Mária 

10.10-10.40 Káldy Mária (igazgató, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ): Állandóság és 

változás a múzeumi közművelődésben 

10.40-11.20 Csatlósné Komáromi Katalin (igazgató, A Művelődés Háza és Könyvtára): 

Tájékoztató a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma aktuális pályázati felhívásairól, 

stratégiai elképzeléseiről 

11.20-11.40 Szünet 

11.40-12.05 Dr. Kriston Vízi József (múzeumi kultúraközvetítő, Kecskeméti Katona József 

Múzeum): Ismét horogra akadva – Timpnet: a múzeumi hálókötők megújuló műhelye? 

12.05-12.30 Kovács-Krassói Anikó - Dr. Medgyesi Konstantin (Móra Ferenc Múzeum): Mi 

van a fejekben? Múzeum, imázs és Y generáció 

12.30-13.00 Szalainé Király Júlia (osztályvezető, Dobó István Vármúzeum): „Kövek alatt nőtt 

fű…” A Gárdonyi hagyaték kibontakozása. A Gárdonyi Emlékév és ami mögötte van 

13.00-13.25 Vita 

A szakmai tapasztalatcsere szervezésekor megkértük a jelentkező múzeumokat, hogy 

ne csak részvételükkel tiszteljék meg a rendezvényt, hanem készüljenek egy-egy olyan 

előadással, amelynek témája példaértékű, különleges.  

„Együttműködések, tapasztalatcsere” 

Levezető elnök: Pató Mária 

14.45 – 15.00 Dr. Tombáczné Dr. Végh Katalin (igazgatóhelyettes, Katona József Múzeum): 

Hagyomány? – Trend! Múzeum? – Szórakozás! Kiállítás? – Formabontás! Vidéki kiállítás a 

néprajz népszerűsítéséért 

15.00-15.15 Román Ágnes – Babolcsi Andrea (Jósa András Múzeum): Tündérmező 

ölelésében 



15.15-15.30 Földessy Mariann (Mátra Múzeum): Környezeti nevelés a Mátra Múzeumban 

15.30-15.45 Zay Orsolya (Magyar Nemzeti Múzeum): Megelevenedő Aranykor – élő 

interpretáció a Magyar Nemzeti Múzeumban 

15.45-16.00 Szatmári Csilla - Rostás Mónika (Móra Ferenc Múzeum): „Szeretném 

megmutatni az embereknek, hogy tudok én olyan szappanbuborékot fújni, amelyik 

megmarad.” (Móra Ferenc) 

16.00-16.15 Pató Mária (Damjanich János Múzeum): „Olyan az én iskolám is, akárcsak a 

többi ház, s mégsem olyan…” 

16.15-.16.30 Szabóné Bognár Anikó (Kecskeméti Katona József Múzeum): Közművelődés, 

múzeumpedagógia – ahogy mi csináljuk 

16.30 Vita, hozzászólások 

A második napon, április 2 – án a szakmai bemutatókra helyeztük a hangsúlyt. A 

Dobó István Vármúzeum Múzeumpedagógia és Múzeumi Közművelődési Osztálya mutatta 

be azokat a jó gyakorlatokat és bevált módszereket, melyeket eredményesen hasznosítanak 

munkájuk során. Természetesen a tapasztalatcserén résztvevő kollégák részvételével zajlottak 

a programok. 

 „Együtt lenni jó” 

9.00-9.20 Berecz Mátyás (Dobó István Vármúzeum): Turisztikai attrakciófejlesztés és annak 

hatásai a közművelődési programokra – séta a várban 

9.20-10.00 Szalainé Király Júlia - Érsek Lajos (Dobó István Vármúzeum): Programok a 

Gárdonyi kuckóban 

10.00-10.30 Mátra Múzeum: Időutazás kalapáccsal (játékos órabemutató) 

10.30-10.45 Bozsákovicsné Radnóti Ágnes (Dobó István Vármúzeum): Kincskereső az Egri 

Várban 

10.45-12.00 Vitézi Próba mindenkinek! 

Az eseményhez külön arculat készült: barna alapon fénykép az Egri Várban, melyen 

egy bábelőadás látható gyerekekkel. Ezt a desing-t kapta az a füzet is, melyben olvasható volt 



a részletes program, az előadókról és előadásukról néhány gondolta. A füzet jegyzetelési 

célokra is használható volt. Vendégeinknek tollat, szatyrot és kiadványokat is ajándékoztunk. 

A konferencián résztvevők intézmények: Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest), 

Pásztói Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma (Gyöngyös), 

Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Móra Ferenc Múzeum (Szeged), Kecskeméti Katona 

József Múzeum, Déri Múzeum (Debrecen), Herman Ottó Múzeum (Miskolc), Jósa András 

Múzeum (Nyíregyháza), Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Budapest), Dobó István 

Vármúzeum (Eger). 

A két nap során 53 fő vett részt a tapasztalatcserén: múzeumi közművelődési 

szakemberek, főiskolai hallgatók, restaurátorok, muzeológusok. 

A program zárásakor több résztvevőben fogalmazódott meg a folytatás gondolata. A 

jövőben külön találkozón szeretnénk foglalkozni a múzeumi interpretáció és a tematikus évek 

adta lehetőségekkel, az új utak keresésével. 

Összegezve az esemény tapasztalatait, az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 A múzeumnak a gyűjteményeikre épített, élménygazdag, magas színvonalú 

programokat kell kínálniuk. 

 Alkalmazkodnia kell a mai, változó világunkhoz, melyre saját eszközeivel kell 

a választ megadnia. 

 A múzeum legyen az adott város, térség, régió kulturális központtja.  

 Legyen kultúrateremtő és kultúraközvetítő közösségi tér. 

 A múzeumok által kínált programok közös élményként történő megélése révén 

a társas, családi kapcsolatok erősítését célozhatjuk meg, melynek segítségével 

javítható a generációk közötti kommunikáció is. 

 A múzeumi közművelődés HÍD a tudomány és a látogató között. A Mit? és 

Hogyan? a szakemberek kreativitásától függ. 

A szakmai beszámoló elérési útvonala: www.egrivar.hu/dok/kozmuvelodesi_tapasztalatcsere.doc 
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