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1. Bevezetés 
 

A múzeumok kultúraközvetítő tevékenysége az utóbbi 15-20 évben jelentősen megváltozott. 

Ebben komoly szerepe volt a gazdasági folyamatoknak, de ezzel együtt változott a társadalmi 

közeg, a helyi közösségek elvárása is. Az évezred elején a múzeumi szakemberek és az ezzel a 

területtel foglalkozó oktatási intézmények oktatói is felismerték, hogy a klasszikus, elsősorban a 

közoktatáshoz kapcsolódó kiállításokat, rendezvényeket érdemes kiegészíteni a felnőtteknek 

szóló tartalmakkal. A felnőttnevelés és a múzeumi tevékenységek összekapcsolásával jött létre a 

múzeumandragógia és a múzeum-gerontagógia, mint új irányzat a felnőtt lakosság 

megszólítására1. Az akkori elgondolás sikeresnek bizonyult, egyre több múzeum ismerte fel a 

változtatás szükségességét, vállalta fel tudatosan a teljesen új módon felépített, kifejezetten 

felnőtteknek szóló programok indítását. Ehhez nagy segítséget jelentett a Múzeumok éjszakája 

című kezdeményezés, aminek eredményeként a helyi közösségek megismerhették a múzeumok 

legújabb kiállításait, közösségi eseményeit. Többek között megjelentek a kifejezetten 

nyugdíjasoknak összeállított tárlatok személyre szabott vezetéssel. A kezdeti sikerek után több 

helyen újragondolták a múzeumi kultúraközvetítést, teljesen új megvilágításban élmény szintű 

rendezvényeket indítottak, erősítették az interaktivitást. Azt látjuk, hogy mindez új szemléletű 

közönségkapcsolatot, és új típusú ismereteket és az ezekkel felvértezett szakembert igényel a 

későbbiekben. Fontos feladat, hogy a potenciális látogatókat megfelelő eszközökkel érjék el, és 

találják meg azokat a programokat, amiken keresztül a folyamatos, visszatérő látogatás is 

megoldható2. 

2. A múzeumi gyűjtemények  
 

Ahhoz, hogy a múzeum tanulásban betöltött helyét értelmezhessük, először tisztáznunk kell a  

múzeum szerepét a mai társadalmi és gazdasági körülmények között. Ehhez azt is meg kell 

határoznunk, hogy mi a múzeum. A múzeumot mint intézményt a hatályos 1997. évi CXL. 

törvény (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) 

definiálja, ebből kiemelve  következők szerint: a kulturális javak tudományosan rendszerezett 

gyűjteményeiből álló muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális 
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örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, 

feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi.  

A fenti intézményi megközelítés alapvetően a fenntartás és működtetés oldalát 

definiálja, itt viszont a múzeum fogalmát kiterjesztett módon, elsősorban a fogyasztó oldaláról, 

illetve a múzeumi szolgáltatások oldaláról vizsgáljuk. Így a gyűjtemény a mi megközelítésünk 

szerint nem csak tárgyak összességét jelenti, hanem virtuálisan létező anyagok, ismeretek, illetve 

a valóságosan létező tárgyak virtuális együttesét is. Bár a virtuális múzeum intézményként nem 

kezelhető, ám szolgáltatásként létezhet és létezik. A mai technika lehetőséget ad a digitalizálásra, 

és így a látogató számára az eddigieknél sokkal eredményesebb, a felhasználót jobban kiszolgáló 

látogatásra. A múzeumok a teljes gyűjteményüknek nem több mint 10 százalékát állítják ki, és 

vannak olyan múzeumi tárgyak, amelyek a nagyközönség számára nem elérhetők. Ezekkel a 

gyűjteményekkel és a ki nem állítottak egy részével együtt a virtuális térben akár tudományos 

alaposságú kultúraközvetítés is megvalósítható.  

Az elmúlt években a múzeumok és a helyi társadalom viszonya is jelentősen 

megváltozott, ami a törvény módosításában is jelentkezett. A múzeum fogyasztói szemléletű 

leírásánál paradigmaváltás történt. Az intézményi és a szolgáltatói oldal ellentmondásaira utal, 

hogy a szakirodalomban megjelent többek között a változó múzeum, a nyitott múzeum, a 

totalizáló múzeum és az univerzalizálódó múzeum, mint új modell. Ezek mindegyike a 

gyűjteményre, illetve a közönségre és a kultúraközvetítésre vonatkozó eddigi határokat 

feszegeti. Ez is jelzi, hogy ma már komplexebb módon kell a múzeumra, illetve a múzeumi 

szolgáltatásra tekintenünk, de egyben célszerű a meghatározásban a meglévő korlátok legalább 

részleges feloldása, ami viszont nem jelenti a törvényi szabályozás felülírását. Első közelítésben 

leegyszerűsíthetjük feladatunkat, ha minden tudományosan rendszerezett gyűjteményt annak 

megjelenési formájától és a közönséggel kialakított kapcsolat minőségétől függetlenül múzeumi 

gyűjteményként kezelünk. Nem könnyű ezt a megállapítást elfogadni, mert ezzel megszakadhat a 

valós tárgy és a látogató közötti közvetlen kapcsolat. Ráadásul az unikális tartalommal 

rendelkező múzeumok eddigi előnyei csökkennek, és ez akár jelentős gazdasági hatással is 

járhat. Manapság viszont azt tapasztaljuk, hogy ezt a szemléletet számos amerikai múzeum 

követi többek között virtuális múzeumok létrehozásával, és ezzel generálhatnak személyes 

látogatást, és állandó kapcsolatot a közönséggel3. A digitalizált múzeum tehát nem feltétlenül 

jelent hátrányt, sőt, legtöbbször aktív látogatást indukál. 

3. A múzeumi kultúraközvetítés  
 

A múzeumok közönségkapcsolati rendszerét sok szempontból közelítve próbálták eddig is leírni. 

A múzeum a mai értelmezés szerint a társadalom aktív szereplője, kapcsolatrendszerében a 

kultúraközvetítés az egyik leglátványosabb tényező. A múzeumi tárgyi alapú vagy virtuális 

gyűjtemény a múzeumi szakemberek ismeretanyagára építve, részben a társ intézmények 

bevonásával a kulturális örökség társadalom által felismert és elfogadott értékeinek 

bemutatásával biztosítja a kultúraközvetítés feladatainak teljesítését. Ezt a folyamatot az egyes 

tudományterületek szintén érzékelik, és a saját nézőpontjukból kiindulva eltérő fogalmakkal 

jelölik. Különösen nagy problémát jelent a múzeumok gazdasági tevékenységének 

felértékelődésével a marketing és a PR feladatok erősödése a múzeumi szolgáltatásokban és a 

múzeumi kommunikációban. Ennek egyik eredménye lehet az a szélsőségesen gazdasági 

megközelítés, ami sok esetben akár a múzeum által nyújtott tudományos igényű 

kultúraközvetítés rovására is mehet. Ilyen történhet akkor, amikor csak a látogatók számának 

növelésére koncentrál a múzeumi menedzsment, de a látogatáshoz kapcsolódó tanulási, 

                                                             
3 Koltai Zsuzsa (2005): A múzeumok funkcióváltása. In: A múzeumok, mint a tanulás helyszínei. 
Szerk.:Thinesse-Demel Jutta – Németh Balázs. PTE-TTK-FEEFI, Pécs. 



ismeretszerzési folyamatot igazán nem támogatja, ami akár csalódásként is megjelenhet a 

közönségben, és ez később gazdasági szempontból is káros lehet. Ezért is fontos a múzeumi 

tevékenység és a kapcsolódó fogalmak pontosítása, egyértelművé tétele, ami tisztázhatja a 

múzeumandragógia helyét és szerepét.  

A múzeumi kultúraközvetítés napjainkban felmerülő aktuális kérdése az, hogy továbbra is 

szakértői típusú ismeretközlést választja, vagy együttműködésre késztetve a látogatókat olyan 

aktivitást vált ki, aminek során a közönség számára igényként fogalmazódik meg az új tudás 

megszerzése. Ez azt is jelenti, hogy a múzeumok belső rendszerében, akár a menedzsmentjében 

is jelentős változásokra lesz szükség.  

4. A múzeumi kultúraközvetítés új dimenziói 
 

 A szakirodalomban egyre gyakrabban találkozunk a posztmodern múzeum megjelöléssel, a 

múzeum folyamatként történő értelmezésével. Ezek az elgondolások a múzeum új működési 

koncepcióját vázolják fel, és keresik a választ arra is, hogy kinek és hogyan szóljon a modern 

múzeum. Az utóbbi években megfigyelhető, hogy az egyes országokban új, a múzeumok 

szerepváltozásának megfelelő törvényi szabályozás lépett életbe, valamint, hogy ennek 

megfelelően elindult egy folyamat, melynek köszönhetően a múzeumok koncepcióváltásra 

kényszerülnek. Nyitottá kell válniuk a társadalom felé és alkalmazkodniuk kell a látogatók 

igényeihez annak érdekében, hogy a mára rendkívül változatos kínálatot nyújtó kulturális és 

szabadidős piacon érvényesülni tudjanak4. 

A paradigmaváltást mutatja a múzeum új definíciója, amit az International Council of 

Museums - ICOM következő közgyűlésén Kiotóban szavazásra bocsát. "A múzeum demokratikus, 

inkluzív és polifonikus tér, ahol kritikus párbeszéd folyik múltról és jövőről. A jelenkor 

konfliktuspontjait és kihívásait szem előtt tartja és reagál rájuk, műtárgyakat és példányokat őriz 

meg, amelyekért felelősséggel bír a társadalom felé, a jövő generációi számára fenntartja az 

emlékezet különböző formáit, és egyenlő jogokat és hozzáférést biztosít mindenki számára. A 

múzeum nem profitorientált. Működése részvételen és transzparencián alapul aktív 

partnerségben különböző közösségekkel és a közösségek érdekében. Összegyűjt, megőriz, kutat, 

értelmez, bemutat és segít, hogy jobban megértsük a világ jelenségeit, így erősítve az emberi 

méltóság és a társadalmi igazságosság, a globális egyenlőség és bolygónk jóllétének ügyét." 

A változási trendeket a következő tényezők jellemzik: szolgáltatások fejlődése, a 

látogatókkal való kooperáció növekedése, professzionális menedzsment, marketing és pr-munka 

megjelenése a múzeumi vezetésben, a látogatók igényeire formált programok számának 

növekedése. A gazdasági változások egyik eredménye, hogy az állam először részlegesen, majd 

akár teljes mértékben is kivonul a múzeumok finanszírozásából.  Néhány nagyobb múzeum 

esetén valamilyen mértékben megmarad az állami hozzájárulás, de ez messze nem fogja fedezni 

a múzeumok fenntartási költségeit. A mai elgondolások szerint – összhangban az általam 

alkalmazott definícióval – a közösségi finanszírozási háttér kialakítása lesz a cél, részben a 

turizmussal történő összehangolással. Ez azt is jelenti, hogy a hosszú távú működéshez a helyi 

lakosság közösségi aktivitását is ki kell használni. Ennek keretében érdekes, hosszú idő 

eltöltésére alkalmas, tartalmas közösségi programokat érdemes szervezni, amelyekre alapozva 

az üzleti szféra bekapcsolásával annak bevételei is elérhetők, illetve megfelelő hátteret 

teremtenek közös fellépéssel új pályázati források bevonásához. A lokális társadalommal történő 

                                                             
4 Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi felnőttoktatás kihívásai és lehetőségei. In: Koltai Zsuzsa 

(szerk.): A „Kulturális valóságismeret és EKF 2010. 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés” 

című tudományos konferencia és emlékülés szerkesztett anyaga. PTE FEEK, Pécs. 
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együttműködés a múzeumi programok szervezésén túl jelentősen befolyásolja a múzeumi 

stratégiát, a múzeumi programok kialakítását. 

A múzeumi intézmények feladatai között tehát megjelenik a kultúraközvetítő, 

közművelődési tevékenység, amivel hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához, 

valamint a rendezvények szervezése és a nevelési-oktatási intézményekkel való együttműködés. 

Napjaink globalizálódó világában a múzeumok bekapcsolódnak a lokális közösségek építésébe, a 

helyi tradíciók megőrzésébe, a lokális identitás erősítésébe. Ebből a szempontból különösen 

fontos lehet a múzeum kapcsolatrendszerének, ezen belül is a közművelődési tevékenység 

működtetésének újragondolása. A múzeumok a kultúraközvetítés aktív szereplőivé válnak, több 

feladatot is más intézményekkel együttműködve végeznek el5.  

A modern múzeumok jövője új közösségi terek, turisztikai célpontok létesítését, 

fogyasztó orientációt, múzeumi élmény megteremtését jelenti. Ehhez kapcsolódik egy új 

szemléletű tájékoztatási rendszer kidolgozása. Ennek fontos része a médiával való szoros 

együttműködés, aminek eredménye a múzeumról szóló, és a múzeumon belüli információs 

rendszer kialakítása és működtetése. A közeli jövő másik iránya az új típusú digitalizált 

formában tárolt anyagokat nyilvánossá tevő, első közelítésben virtuális múzeumként kezelhető 

megoldás megjelenése különféle média felületeken. Ez lehetővé teszi akár egyedi igények 

szerinti tematikus múzeumi projektek kidolgozását, személyre szabott múzeumi programok 

kialakítását, ami a kisebb múzeumok új, a kulturális turizmus részeként is értelmezhető 

megjelenési formája lehet. Erre lehet példa az egyik televíziós sorozat, a Reneszánsz másképp, 

ahol több múzeumban fellelhető alkotásokat mutatnak be a reneszánsz jellegzetességeinek 

megismertetésére.  

A múzeumi feladatokat ellátó intézményekben folyó munkát az új paradigma szerint 

továbbra is három fő feladatra bontjuk, a muzeális értékű anyagok gyűjtésére és feldolgozására, 

a gyűjtemények nyilvántartására és megóvására, valamint a társadalmi kapcsolatrendszer 

működtetésére. Ez utóbbi területbe soroljuk be a kultúraközvetítést, az információellátási 

tevékenységet, valamint azt az új szemléletű marketing munkát, amit jelen viszonyok között 

minden múzeumnak fel kell vállalnia. Az új kihívásokra néhány múzeum megfelelően reagált. 

Sok olyan ötlettel találkozhatunk, melyek megvalósítása elsősorban nem pénz kérdése, inkább az 

innovatív megoldásoké. Itt lehet kiemelni a Déri Múzeum Munkácsy másképp című kiállítását, 

ami a neves festő életének valóban emberközeli és élményszerű bemutatása. A legtöbb 

múzeumban azonban hiányos a felnőtt múzeumlátogatókra irányuló kínálat. Általában kimerül a 

klasszikus tárlatvezetésekben. A korszerű múzeumi kultúraközvetítésben fontos szerep jut a 

múzeumi mediációnak, ennek keretein belül a múzeumok, mint kultúraközvetítő intézmények a 

helyi közösségek szervezőiként fontos szerepet tölthetnek be. Itt a mediátor egyik lényeges 

feladata, hogy közvetítsen a múzeum és a befogadó között.  

A fentiek alapján az élethosszig tartó tanulás és a múzeum feladatainak összekapcsolása, 

a felnőttek múzeumban történő informális és formális tanulásának lehetősége és hatékonysága 

új perspektívákat nyit a múzeumi munkában. A hazai múzeumok számára is fontos kiút lehet, ha 

a felnőttek számára kurzusokat, képzéseket és olyan programokat szerveznek, melyek kívánatos 

és választható alternatívaként léphetnek fel a szabadidős lehetőségek kínálatában. A múzeumi 

oktatók, moderátorok, mediátorok, segítők kulcsszereplők, akik napjainkban mint 

közösségfejlesztő, közösségszervező szakemberek jelennek meg, így a közérdek 
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kibontakoztatásának kísérleteiben, megvalósításában és formálásában is fontos szerepet 

töltenek be.  

A szórakoztatás és az ismeretterjesztés egybekapcsolása rendkívül fontos a felnőttek 

múzeumban folyó informális tanulása során. Az elmúlt évtizedben számos kutatást folytattak 

regionális, nemzeti, valamint európai méretű projektek keretében, melyek a múzeumokat, mint 

az élethosszig tartó tanulás ideális környezetét vizsgálták. Ma már mindenki által elfogadott 

tény, hogy a múzeumban való tanulás nem csak elősegíti, hanem fokozza, és egyben megkönnyíti 

az ismeretek megszerzését minden célcsoport számára. Ez döntő jelentőségű abból a 

szempontból, hogy megfelelő felkészítést nyújtsanak múzeumi oktatóknak és kulturális 

mediátoroknak, sőt mindez megjelenjen a felsőfokú oktatásban is.  

Az élethosszig tartó tanulás és az életminőség összefüggései jól nyomon követhetők a 

múzeumok működésében és a velük szemben megfogalmazott társadalmi elvárásokban is. A 

múzeumi kultúraközvetítés napjainkban felmerülő aktuális kérdése az, hogyan lehet a 

látogatókat együttműködésre késztetve olyan aktivitást kiváltani, aminek során a közönség 

számára igényként fogalmazódik meg az új tudás megszerzése. Ez azt is jelenti, hogy a 

múzeumok belső rendszerében, akár a menedzsmentjében is jelentős változásokra lehet 

szükség. Az új múzeumi funkciók megjelenésével, a múzeumi tevékenységek és a 

kultúraközvetítési módszerek innovációjával, a technikai és közvetítési rendszerek folyamatos 

változásával olyan új ismeretek és új kompetenciák megszerzése szükséges, amelyekkel a 

múzeumokban dolgozó szakemberek a hagyományos felsőoktatási képzésben eddig nem 

találkozhatnak. Többek között ezért is jelent meg 2009-ben a Debreceni Egyetemen egyelőre 

csak szabadon választható formában a múzeumandragógia és a múzeumi kultúraközvetítés 

kurzus6. A felsőoktatásnak ma már felkészült arra, hogy az újonnan megjelenő igényekre 

válaszolva segítse a múzeumi szakemberek megfelelő felkészítését, illetve a fiatalok számára 

olyan új szakot indítson, amit a modern múzeumi kultúraközvetítés egyértelmű 

követelményként fogalmaz meg. Ilyen szak a kulturális közösségszervező BA szak, illetve a 

kulturális mediátor MA szak. Mindkét képzés olyan ismereteket nyújt, ami a múzeumi 

szakemberek munkáját segíti. 

5. Összegzés    
 

A fentiekből látható, hogy a múzeumok működése, társadalmi és gazdasági helyzete, fogyasztói 

kapcsolatrendszere folyamatosan változik. Jelentősen átalakult a gazdasági környezet, 

megváltozott a célpiac, újabb rétegek bevonására nyílt lehetőség, illetve a helyi társadalom 

érdeklődése is a múltbeli értékek felé irányult. A múzeumok életében egyre fontosabb szerep jut 

azoknak a közösségszervező szakembereknek, akik a helyi közösségek számára élményszerűvé 

tudják tenni a múzeumi kiállításokat, a modern eszközök segítségével folyamatos kapcsolatot 

indukálnak a lakosság és a múzeumok, kiállító helyek között. Ehhez ma már a szükséges 

ismeretek az egyetemi képzésben is elérhetők. Kifejezetten múzeumi kultúraközvetítő 

szakemberképzés indítása még sokáig várat megára, viszont a jelenlegi képzések tág lehetőséget 

nyújtanak a komplex ismeretek megszerzésére, ezen belül a múzeumi terület részletes 

vizsgálatára, a speciális technikák elsajátítására. 

                                                             
6 Szabó József (2009): A múzeumok új kihívása: a múzeumandragógia. In: Káldy Mária, Kriston 

Vízi József, Kurta Mihály és Szabó József (szerk.): Múzeumandragógia 1. Az I. Országos 

Múzeumandragógiai Konferencia válogatott anyaga. A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 

2009. május 11–12., Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum kiadja, Miskolc – Szentendre.  

 



 

 
 
 


