
 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 

Darth Vadertől Dobó Istvánig – Múzeum, tudomány, ismeretterjesztés című 

országos szakmai konferencia megvalósításáról 

Pályázati azonosító: 201108/01256 

 

HELYSZÍN: EGRI VÁR, DOBÓ-BÁSTYA 

A konferenciára 31 intézményből 102 kolléga jelentkezett és 28 előadás hangzott el. 
 

Résztvevők száma: 

1. nap: 93 fő 

2. nap: 57 fő 

 

A Dobó István Vármúzeum már harmadik alkalommal 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, szakmai 

kapcsolatainkat. 

 

A rendezvény céljai: 

 A múzeumi ismeretterjesztés, interpretáció, közművelődés mai helyzetének 

elemzése, vizsgálata 

 Módszertani alapvetések, módszertani terminológiák megfogalmazása 

 A közgyűjteményi együttműködési lehetőségek feltérképezése 

 A személyes ismeretségek bővítése, új munkakapcsolatok kialakítása 

 A múzeumok szakmai eredményeinek interpretálására alkalmas lehetőségek 

megismerése 

 



 

A múzeumokban a tudomány kommunikációja, az ismeretterjesztés sok 

változáson ment át az elmúlt években. A Dobó István Vármúzeum, mint az egyik 

leglátogatottabb múzeum, szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a tudományos 

eredmények bemutatása, kommunikációja, az ismeretek terjesztése számos új 

módszerrel, gyakorlattal bővüljön, színesedjen, részt szeretne vállalni abban, hogy az 

új ismeretterjesztési formákat kidolgozza, kipróbálja, népszerűsítse. Az elhangzott 

előadások során számos új módszer bemutatása történt meg. (Pl.: drámapedagógia, 

interpretáció alkalmazási lehetőségei.) Több előadás szólt jó példák bemutatásáról, 

de hallhattunk előadásokat valós, napi szinten jelentkező problémákról is. Szó esett 

arról is, hogy kevesek és nem elégségesek a múzeumi ismeretterjesztés 

módszertanáról szóló kiadványok, hiányos, pontatlan a terminológia. 

A konferencia hangulatát a nyíltság jellemezte, és több alkalommal adódott 

lehetőség arra is, hogy szakmai vita, párbeszéd folyjon.  

A konferencia végén felmerült, hogy a plenáris ülés és az évente megrendezésre 

kerülő konferencia már kevés ahhoz, hogy az elmúlt években lezajlott változásokkal 

„lépést tartsunk”. Felvetettük egy olyan műhely létrehozásának tervét, amely 

rendszeresen (pl.: negyedévente) összeül, és kidolgozza a múzeumpedagógia, a 

múzeumi interpretáció, a tárlatvezetés, az élő történelem, stb. módszertanát, 

megvitatja többek között a tudásközvetítés lehetőségeit, a múzeumi programok 

társadalomépítő, közösségépítő szerepét, a múzeumpedagógia kommunikációját, új 

foglalkoztatási formákat dolgoz ki, szakmai terminológiát fogalmaz meg, s mindezeket 

rendszeresen megjelenő módszertani kötetekben publikálja.  

A Darth Vadertől Dobó Istvánig múzeumi műhely teret, helyet, lehetőséget 

szeretne adni arra, hogy egybegyűjtse az új utakat kereső intézményeket, 

egyesületeket, oktatási és felsőoktatási szakmai tapasztaltcsere folyjon, alapvetések, 

szakmai terminológiák fogalmazódjanak meg, módszerek értékelése, kidolgozása, 

publikálása történjen meg.  

Az ilyen jellegű igények felmérésére kérdőívet küldtük szét a konferencia 

résztvevőinek, melyben – többek között – a műhely szakmai tematikájára, szervezeti 

kereteire vártunk javaslatot. 11 intézmény már visszaküldte jelentkezési lapját és 

jelezte részvételi szándékát. 

 

 

 

 



RÉSZLETES PROGRAM 

 

2017. MÁRCIUS 7. KEDD 

 

10.00-10.10  HABIS LÁSZLÓ, EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

köszöntője 

10.10-10.20  BERECZ MÁTYÁS, A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM IGAZGATÓJÁNAK megnyitója

  

10.20-10.40 SZ. KIRÁLY JÚLIA  

(Dobó István Vármúzeum) 

  Agymenők. Múzeum, tudomány, ismeretterjesztés   

10.40-11.00 SZAKONYI BALÁZS 

  Pazirik Informatikai Kft. 

  Grafikai interpretáció 

11.00-11.20 Kávészünet 

11.20-11.40 PATÓ MÁRIA, MÉRI TIBOR 

  Damjanich János Múzeum 

  A HátTérKép háttere 

11.40-12.00 DR. VÉGH KATALIN, SZABÓNÉ BOGNÁR ANIKÓ  

(Katona József Múzeum, Kecskemét)  

A nemi erkölcs „tárgyiasítása”. Levéltár és múzeum közös kiállítása  

12.00-12.20 SZABÓNÉ BOGNÁR ANIKÓ, DR. VÉGH KATALIN 

 (Katona József Múzeum, Kecskemét)  

Felnőtt (pikáns) tartalmak a múzeum kiállítás kínálatában 

12.30-13.30 Ebéd az 1552 Étteremben 

13.30-14.00 Kávészünet 

14.00-14.20 SZALAYNÉ GALAMBOSI TÍMEA  

Csornai Múzeum 

"Egy mindenkiért-mindenki egyért - az egyesített közművelődési 

intézmények lehetőségei, különös tekintettel a visszaminősített 

múzeumra” 

14.20-14.40  ASZT ÁGNES  

Csornai Múzeum 



„Darth Vadertől Indiana Jones-ig a látogatók új hangvételű 

megszólítása, a múzeum, mint közösségi tér, a múzeum, mint a város 

szíve” 

14.40-15.00 BALOGHNÉ SZŰCS ZSUZSANNA 

Sóstói Múzeumfalu 

„Újratervezés”- célkitűzések és a társadalmi igényekre adott válaszok a 

Sóstói Múzeumfaluban 

15.00-15.20 BALOGH MÁTÉ, SUTUS VIKTÓRIA  

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Hunyadiak fegyverben – Kiállítás másképp 

15.20-15.40 LENGYELNÉ KURUCZ KATALIN, KŐVÁGÓ DÁNIEL  

Aquincumi Múzeum 

Hadrianus újra visszatér Aquincumba 

15.40-16.00 Kávészünet 

16.00-16.20  BERÉNYI MARIANN  

Magyar Nemzeti Múzeum 

Nyilvánosság ereje – Múzeumkert átalakításának kommunikációja 

16.20-16.40  Patkós Gábor 

 Patkós Stúdió 

 Kenyér, szalonna, kolbász - makettek és modellek! 

16.40-17.00 TOLNAI-PÁLÓCZY ENIKŐ  

Magyar Nemzeti Múzeum 

Mesterségünk címere - Hogyan ajánljuk a kínálatunkat a 

pedagógusoknak?  

17.00-17.20 BOZSÁKOVICSNÉ RADNÓTI ÁGNES  

Dobó István Vármúzeum, Eger 

„És hová álljanak az óvodások?” Hogyan nyerjük meg a legkisebbeket? 

Négypróbás ovimúzeum  

17.20-17.40  BÍRÓ PIROSKA  

Általános Művelődési Központ, Kunszentmárton 

Az intézményen kívüli kultúra átadása a kunszentmártoni Kincses 

Kultúróvodában 

17.40-18.00  HARANGOZÓNÉ TÓTH ÉVA  

Általános Művelődési Központ, Kunszentmárton 



Múzeumi ovi, ahol a mese valósággá válik 

18.00  Buzás Gergely 

  Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma 

  A várrekonstrukció módszertana 

 

19.30   Vacsora 

 

2017. MÁRCIUS 8. SZERDA 

 

9.10-9.30 VARGA LUJZA  

Magyar Nemzeti Múzeum 

Játékosított tudásátadás – az MNM saját fejlesztésű óriás társasjátéka 

és a mögötte álló koncepció 

9.30-9.50 SUBA ESZTER LEONA 

Magyar Nemzeti Múzeum 

Amiről a múzeumpedagógiai konferenciákon nem beszélünk – a 

mindennapok mérgei  

9.50-10.10 NÉMETH ÁDÁM  

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 

Hogy fogjak hozzá? – Az élő interpretációs programok megvalósítása 

10.10-10.30 LŐRINCZ ANDREA  

Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány 

Az interpretációhoz szánt viseletek és használati eszközök készítésének 

kérdései 

10.30-10.50 ZAY ORSOLYA  

Magyar Nemzeti Múzeum 

Az első plakáttól az utolsó felvonásig – élő interpretációs programok a 

Magyar Nemzeti Múzeum időszaki kiállításain 

10.50-11.10 Kávészünet 

11.10-11.30  SÓKI DIÁNA  

Magyar Nemzeti Múzeum 

Test regényben és tárlatban – Irodalmi szöveg és kiállítás olvasatai egy 

foglakozás tükrében  

11.30-11.50 VATTAY LILIÁNA 



Magyar Nemzeti Múzeum 

Hab a torán és egyéb nyalánkságok – múzeumpedagógiai jó 

gyakorlatok  

11.50-12.10 ÉRSEK LAJOS  

Dobó István Vármúzeum, Eger 

Ehető múzeumpedagógia, avagy: mivel fűszerezzünk? 

12.10-12.40 HAJDÚ ILDIKÓ, MAROSI ÁGNES, MIKITA GÁBOR, VASS NÓRA  

Herman Ottó Múzeum, Miskolc 

Az Öreg halász és a tengernyi program – Közösségek a Herman Ottó 

Múzeum hálójában 

12.40-13.40 Ebéd 

13.40-14.00 Kávészünet 

14.00-14.20 KOLLÁR-FORGÓ EMESE ÉS KOLLÁR TAMÁS VAGY KOLLÁR KORINA - még 

nem tudjuk…   

Dobó István Vármúzeum, Eger  

X-elj az egri várban! 

14.20-14.40 VERÉB EMESE 

Dobó István Vármúzeum, Eger 

A tárgyalkotás, mint módszertan 

14.40-15.00 FÖLDI VIKTÓRIA 

Dobó István Vármúzeum, Eger 

Mesélő műtárgyak. A tárgy témához kapcsolódó percepciója a 

múzeumpedagógiában 

15.00-16.00 A konferencia zárása, összegzés 

 

 

A konferenciához mappát, jegyzettömböket készítettünk, illetve az előadások rövid 

kivonatait is megkapták a résztvevők. 

 

Sajtómegjelenések: 

http://mokk.skanzen.hu/darth-vader-tol-dobo-istvanig-szakmai-tapasztalatcsere-

szakemberek-reszere.html 

http://www.museum.hu/program/50545/Darth_Vader-tol_Dobo_Istvanig 

http://www.heol.hu/heves/kultura/konferencia-darth-vadertol-dobo-istvanig-

712470/ 

http://mokk.skanzen.hu/darth-vader-tol-dobo-istvanig-szakmai-tapasztalatcsere-szakemberek-reszere.html
http://mokk.skanzen.hu/darth-vader-tol-dobo-istvanig-szakmai-tapasztalatcsere-szakemberek-reszere.html
http://www.museum.hu/program/50545/Darth_Vader-tol_Dobo_Istvanig
http://www.heol.hu/heves/kultura/konferencia-darth-vadertol-dobo-istvanig-712470/
http://www.heol.hu/heves/kultura/konferencia-darth-vadertol-dobo-istvanig-712470/


http://www.egerhirek.hu/2017/03/07/ilyen-konnyen-robbanthato-fel-

karmentesen-az-egri-var/ 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/hogyan-szerezhet-a-maganyos-tudomany-

baratokat-712939/ 

http://museum.breuerpress.com/2017/03/08/hogyan-szerezhet-a-maganyos-

tudomany-baratokat/ 

 

Fotódokumentáció 
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