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Abstract 

In our century, we are witnessing big and significant changes in museum life, in which the virtual presence, 

appearance and the purposeful use of digital devices are one of the key factors. In the following brief 

summary, I would like to draw attention to some important components of this transformation in Hungary, 

included only examples limited to the online space, because this is the field, in which the situation caused 

by the pandemics produced the most significant changes. 
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A múzeumok a digitális világban egyre nagyobb szerepet töltenek be. A folyamat még a 20. 

században indult, lényegében a kiállítások multimédiás kiegészítésével, a múzeumi belső használatra szánt 

adatbázisok digitalizálásának megkezdésével, és a látogatók számára fejlesztett honlapok feltűnésével, 

melyek statikus, a közönség számára fontosnak tartott állandó adatok ismertetői voltak. A 21. századra ezt 

a 2.0 világot egyre erőteljesebben kezdte kiegészíteni az éppen időszerű kérdések tárgyalására kialakult 

blog, és a pillanatnyi igényeknek megfelelő információt hordozó közösségi média, melyben már a virtuális 

hely látogatói is kifejthették véleményüket, kérdéseket tehettek fel, megvitathatták elképzeléseiket, 

jelezhették igényeiket. Lassan a múzeumi műtárgyak egyszerű nyilvántartásán túlmutató kutatói igények 

kielégítésére is egyre több kísérlet történt, majd a múzeumi gyűjteménykezelő rendszerek egész sora alakult 

ki, melyek már egységes nemzeti névtérbe és adattárba kezdenek rendeződni, adatfelvétellel és 

adatgazdagitással különböző igényű csoportok számára válnak elérhetővé és a műtárgyakhoz kapcsolódó 

ismeretek sokasága válik mindenki számára érthetővé.  
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1. ábra Capa Központ, virtuális kiállítás - MTM, virtuális kiállítások gyűjtőlapja a honlapon 

 

Ahogy a társadalom egyre sokrétűbben kezdte használni a digitális felületeket, ezek száma és 

irányultsága egyre bővült, és a múzeumi digitális tevékenységek is egyre sokszínűbbe váltak – értve ez alatt 

mind a tartalmak fajtáit, és az egyes tartalmak megjelenítésének módjait, mind a felhasznált digitális 

felületek fajtáit. Ma már szinte természetessé vált, hogy a múzeumok is ott vannak a Pinterest, Tumblr, 

Instagram, You tube, Vimeo és más közösségi médiák felületén. Ezt a folyamatot rendkívüli módon 

felgyorsította a COVID-19, hiszen már az első hulláma az otthonába zárt sok embert, és maguk a múzeumok 

is kénytelenek voltak bezárni kapuikat. Az élet természetesen nem állt meg, de sok tekintetben átalakult, és 

a múzeumi tudásátadást és élményeket az egyes intézmények helyszíni jelenlét nélkül próbálták meg 

felidézni. Előtérbe kerültek azok az anyagok, melyek ilyen körülmények között is hozzáférhetőek voltak, 

vagyis a digitális tartalmak. Ez a kényszerpálya éppúgy vonatkozott a múzeumi munkára, mint a múzeumi 

anyag bemutatására, hiszen a neten keresztül kellett dolgozni, és nem volt látogató, akinek a műtárgyakat 

fizikai valójukban meg lehetett mutatni, vetített képes előadáson kontextusba helyezni őket, interaktív 

foglalkozáson közel hozni – a hozzáférés egyetlen lehetőségét a virtuális bemutatás nyújtotta. Minthogy a 

valós térben alkalmazott digitális lehetőségek ebben az időszakban a bizonytalanság és zárva tartás miatt 

háttérbe szorultak, a továbbiakban az ekkor előtérbe került, a múzeumok virtuális látogatásához kapcsolódó 

online digitális tartalmakba kívánok  betekintést nyújtani.  

 

A korábban csak ritkán, túlnyomó többségében archiválási céllal készült kiállítási dokumentációk 

felhasználásával létrehozott virtuális kiállítások sokak számára vonzóvá válták. Most nagy mennyiségben 

tűntek fel az olyan virtuális tartalmak, melyek a már felépített, de a járványhelyzet miatt bezárt tárlatokat 

videó segítségével mutatta be, mint például a „Robert Capa, a tudósitó II.” a Robert Capa Kortárs Fotográfiai 

Központban, vagy a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) „Változatok a realizmusra – Munkácsytól 

Mednyánszkyig” virtuális kiállítása, és a kamara kiállítások helyébe újfajta megoldásként egy-egy mű 

„körül járására” is született megoldás, szintén virtuális kiállítás címszó alatt, például ugyanitt Szinyei Merse 

Pál Majális c. festményéhez, ahol a kattintásra előjövő menüsorból kiválasztható a történelmi háttér, a 

művész hitvallása, a mű elemzése gombok között még a múzeumpedagógia is megjelent, ahol mintegy a 

digitális történetmesélés felhasználó által történő irányítását élhetjük meg – miközben elolvassuk a 

magyarázó szövegeket és látjuk az azokat kisérő illusztrációt.  

A honlapok mellett népszerűek a blogok. Ebben a tekintetben számos múzeum a COVID idején 

korábbi tevékenységét folytatta, mint a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM), vagy frissen 

indította, mint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum (SOM) a „járványok világát”.  
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2. ábra SOM blog 

 

A személyes programok között általánosan kedveltek a tárlatvezetések. Ezek helyét kezdetben a 

virtuális útvonalak vették át - mint például a „görög vázafestészet” vagy a „Trójai mondakör” a 

Szépművészeti Múzeum (SzM) honlapján, majd feltűntek mellettük a tényleges virtuális tárlatvezetések, 

ahol a neten keresztül a látogató a valós időben járta be virtuálisan a kiállítást, és módja lett kérdéseinek, 

megjegyzéseinek az elmondására. Az online tárlatvezetési programok a kísérletezési időszakon túljutva az 

intézmények fenntartását segítő, bevételt is generáló formákká nőtték ki magukat.  

Számos tematikus képgaléria és album született, melyek az egyes alkotásokhoz fűzött 

magyarázatokat jelző ikonra kattintva láthatóvá válták. A Nemzeti Galériánál (MNG) maradva ilyen például 

a „Tíz magyar festmény” a Remekművek sorozatban. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban 

folyamatosan jelentkező sorozatot alkottak így, Heti Fortepan néven, ahol a fotógyűjteményből csokorba 

gyűjtenek egy-egy témához kapcsolódó fényképet. A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) virtuális bemutatót 

tartva ismerteti meg a honlap felhasználóival a kiállításait, különböző interaktív felületeken lehet 

információt szerezni, és szótippelő játékának végén a kusza vonalak Arany János portréját adják ki.  

 

 
3. ábra PIM Szótippelő a játék közben és a végefelé 

 

A látogató-felhasználói választás sokszínűsége speciálisan kiállítás bemutatására tervezett programokban is 

megjelent, ahol a pontok vagy nyilak követésével szabadon vált bejárhatóvá a kiállítás. Egyik szép példa rá 

a BTM „Középpontban a középkor 5.0 – Ásótól a vitrinig” tárlata, vagy egy másik ilyen programmal 
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létrehozott kiállítás a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Galériában „Reflex” címen, de megemlíthető a Magyar 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) kiállítási archívuma, ahol több korábbi kiállítás és az 

állandó kiállítás terei egymás után körbe nézhetők, ahogy az átjárókban egyik karikáról a másikra kattint a 

látogató.  

 
4. ábra BTM Középpontban a Középkor 5.0 online kiállítás 

 

Szabadtéri megoldást talált az Aquincumi Múzeum a romkert információ-gazdag bejárására, és ezt 

most a virtuális világba is átültették. Ahogy az ilyen tárlatokat létrehozó programok népszerűsége megnőtt, 

a múzeumoknak lehetőségük nyílt a tárlat megrendezése nélkül, csak virtuálisan létrehozott kiállítást is 

bemutatni. Ezek kivitelezése és rendezése jelentős különbségeket mutat, amit magának az erre használt 

kifejezésnek a tartalmi megközelítése magyaráz. Van, ahol egymás mellé helyezett műtárgyak és fényképek 

sorozatából nyert élményt neveznek virtuális kiállításnak, szöveges magyarázattal egybe fűzve. 

Semmelweis Ignác munkásságát például így mutatja be a SOM, egyik kockánál videóval bővítve a 

sorozatot. A debreceni Déri Múzeumban egy másik változatot találunk, ahol a képekre kattintva galéria 

nyílik meg – „Kukkantónak” nevezték el. Más esetben a valós térben haladunk virtuálisan egyik pontról a 

másikra, vagy virtuálisan létrehozott helyiségben járunk, mintha valóban benne lennénk a térben.  
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5. ábra SOM online kiállítás - Deák17 Galéria, online kiállítás - Déri Múzeum online bemutató 

 

Az Ozirisz Földjén vetélkedőben 2015-2017-ben 3D-ben alkottuk meg önkéntesünkkel, Nyerges 

Pállal a 2008-ban bezárt Egyiptomi kiállítás első termét, ahol a számítógép billentyűinek a segítségével 

lehetett a vitrinek között szabadon járkálni, és a Sketchfabon 3D-ben forgatható tárgyak segítségével 

ismerkedhettek a diákok az ókori egyiptomi kultúrával. A teljes vetélkedő az Interneten keresztül játszódott, 

egészen a döntőig, aminek a Szépművészeti Múzeum újra nyitásáig a Magyar Nemzeti Galéria adott otthont.  

Más irányba indult a Hyperion, az Antik Osztály internetes programja. Ez egy olyan adatbázist 

alakított ki, ahol egyaránt törekednek a tudományos és pedagógiai igények kielégítésére. Azért is 

különleges, mivel az ide látogató felhasználók ma már a saját múzeumi tárgyainkat az adatbázison belül, 

könnyedén összehasonlíthatják sok, a világ más részén őrzött ókori emlékkel, párhuzamot vonva az egyes 

korok és tájegységek jellemzői között. A pedagógiai felhasználás pedig a tanórai illusztráción és magyarázó 

szövegeken túlmenően abban is megnyilvánul, hogy az ÉOS minden évben egy-egy izgalmas feladatsor 

megoldásánál az online térben folyó levelező pályázatában erre az adatbázisra támaszkodik.  
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Az intézmény különleges eseménye a Textúra, amikor egy-egy műtárgy ihlette irodalmi alkotást mutatnak 

be kiváló színészek az ihlető alkotás mellett, ezúttal szintén a digitális térbe szorult, ami a honlapon keresztül 

vált elérhetővé.  

 

 
6. ábra Szépművészeti Múzeum online vetélkedő 2017 - Hyperion adatbázis és ifjúsági pályázat 

 

A múzeumpedagógia virtuális térbe szorulása most a COVID alatt a digitális világban szintén 

számos kísérletet eredményezett, és változatos megoldásokat hozott létre. Példaként ismét saját 

intézményemmel kezdem, ahol a Digitális múzeum címszó alatt a digitális múzeumpedagógia is megjelenik, 

számos érdekes feladattal, játékkal, de otthoni alkotáshoz és iskolai tanuláshoz is nyújt segédanyagot, illetve 

a szórakozni vágyóknak filmek és videók linkjeit ajánlja. A játékok között található például 

különbségkereső, ami fejleszti a megfigyelőkészséget az apró jelentéktelennek tűnő elemekben észlelhető 

eltérések felfedezésével például Girolamo Macchietti „Mária gyermekével és Szent Annával” festményén. 

Aki ezt a képet alaposan végig nézi a különbségeket keresve, nemcsak jól szórakozik, de részleteiben is 

emlékezetébe vési a képet – amikor személyesen itt jár, biztosan messziről felismeri. Ugyanerre vezet a 

részletkereső, amikor egy apró részlet alapján sikerülhet egy egész képet azonosítani.  

 
7. ábra Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógia elemek 

 

Az új ismeretet keresők interaktív olvasmánnyal bővíthetik tudásukat, ahol a megszerzett ismeretet minjárt 

néhány feladaton keresztül ki is próbálhatják. Máskor színezésre nyílik lehetőség, vagy különböző mesterek 

és korok stílusában készülő rajzokban segítenek a feltöltött anyagok. Különlegesség, hogy a digitális 

anyagok között angol nyelvlecke is található, hiszen a képek, tárgyak és betűk együttese az angol művészeti 
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kifejezéseket tisztázza, értelmezi. A bevezető szövegekben és a képek megtekintésével megszerzett 

ismeretek ellenőrzésére kiváló lehetőséget nyújtanak a kvízek. Természetesen más múzeumok is szolgálnak 

különleges élményt nyújtó online tartalmakkal.  

Az MTM digitális tanösvénnyel vezet végig, korosztályra bontva, a különböző helyszíneken és 

elsősorban állatos témákon; egyes témákat a videótárban mutatva be. Az Aquincumi Múzeum honlapján 

kirakós játékkal lehet szórakozni, a Ludwig Múzeum felfedezésre hív, a MKVM családi játékot meg 

töriturbót kínál megannyi más sorozat mellett, gondolva a szakiskolásokra is, a SOM pedig Életmódszertár 

online játékcsomagjában napi vagy heti menüket lehet dietetikai alapon összeállítani, vagy a századforduló 

Budapestjének egy gazdag polgári palotájába látogatva ismerni meg a korabeli életet és higiénés 

viszonyokat, míg a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) és Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) már szinte 

a kezdetektől élő online múzeumpedagógiai foglalkozásokat hirdettek meg több témában –csak hogy 

néhány példát említsek a budapesti kínálatból. Érdemes azonban a vidéki múzeumok honlapjain is 

böngészni, hiszen ott is változatos felültetek várják a látogató-felhasználókat.  

 

  
 

8. ábra MKVM Töriturbó - SOM, játékok - MKVM, családi játék jelenetek - PIM múzeumpedagógia 

elemek - MKVM családi program 

 

Egyes múzeumok szolgáltatásai között a kilátó is szerepelt. Ennek hiányát a BTM élő webkamera 

beiktatásával oldotta.  

A PIM egységes irodalomtudományi és nyelvtechnológiai kutatói környezet megteremtésén fáradozik 

Digitális Bölcsészeti Központ (DBK) néven. Digitális filológiai platformot fejlesztenek, melyet kutató és 

érdeklődő személyek egyaránt használhatnak.  
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9. ábra PIM Digitális Bölcsészet 

 

Szintén mindenki számára elérhető módon nyújt szakmai szolgáltatást az MNM Országos Múzeológiai 

Módszertani és Információs Központja (OMMIK) adatvizualizációs felületével, a MuseumStat-tal. Itt a 

hazai múzeumokra vonatkozó összesített adatok táblázatban és grafikonokon nyújtanak tájékoztatást az 

intézmények életéről. A hazai műtárgyakkal kapcsolatos további átfogó tájékozódást elősegítő felület a 

MuseuMap, és a muzeológus képzésbe is bekapcsolódtak kurzusaikkal a MuseumLearning egységgel, ahol 

például a kommunikáció és projektmenedzsmentet oktatják online kurzus formájában. Évente megrendezik 

a MuseumDigit konferenciát. Ennek keretében a múzeumok digitális életének különböző aspektusait 

mutatják be és vitatják meg hazai és külföldi szakemberek.  
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10. ábra MNM OMIKK címlapja – OMMIK – MNM MuzeumStat 

 

Szintén valamennyi múzeumot, ill. muzeológust érinti a Pulszky Társaság online „Magyar 

Múzeumok” folyóirata, mely havi rendszerességgel jelent meg a járvány idején is. Jelentős szerepe volt a 

Beporzók Napja programsorozat létrehozásában és szervezésében, melyben tavaly – a járványhelyzet 
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ellenére - 51 múzeum vett részt, és hírt ad a hazai múzeumok legfrissebb eseményeiről, ill. számos kiállítást 

színes képekkel illusztrálva mutat be, de az általános kérdéseket is tárgyalja cikkeiben. Szintén kiállításokat 

mutat be a Kontakt online rádió Tárlatról Tárlatra műsora és múzeumi eseményeket, programokat a Sola 

rádió Múzeumjáró műsora – ez utóbbi az online sugárzás mellett rádión is.  

A múzeumi összefogás szép példája a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, rövidítve KDS. Jelen fázisa 

2017ben indult, és 2025-ig tart. Fő célja a közgyűjtemények – könyvtárak, múzeumok, levéltárak és 

audiovizuális archívumok – hozzáférhetővé tétele elektronikus formában, hogy valóban a mindennapok 

közkincsévé váljanak az ott őrzött értékek. Az „aggregátor-intézmények” együttműködésével közös, online 

megjelenést kívánnak létrehozni egy nemzeti közgyűjteményi online keresőrendszerrel. Ez a program a 

Nemzeti Adattár Projekt = NAP nevet kapta. A COVID előtt kialakított tervek szerint 2025-re az intézményi 

gyűjtemények 50%-ának a digitalizálását végzik el oktatási célokra, az egész életen át tartó tanulás 

segítésére és közvetítésként a tudományos kutatás és a kreatív iparágak között. Ennek megvalósulásával a 

közgyűjteményi ismeretek egyetlen hely felkeresésével elérhetővé válnak. A közös felület egységes 

módszert és standardokat is megkíván, amit egy ún. Fehér Könyvben fektettek le.  

Az első lépés a jó minőségű fotó, majd a minőségi feldolgozás. Amit pedig ez utóbbi alatt értenek, 

címszavakban:  

•Tartalmak többszintű, célcsoportok szerinti feldolgozása  

•Műtárgyak értelmezése kontextusban 

•Kevés műtárgy – mély és sokrétegű tartalmak 

•Egyenlő esélyű hozzáférés - KÉK kommunikáció 

• Gamifikáció - interaktivitás, közösségi élmény  

A minta projektben a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum képezi a digitális tartalom-

előállító egységet, és 53 projektpartnerrel dolgoznak.  
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11. ábra KDS (MNM - SzM) 

 

Végül nem maradhat ki a digitális múzeumi életből a szentendrei Múzeumi Oktatási és Módszertani 

Központ sem, ahol a személyes részvétellel folyó képzés mellett már korábban is alkalmazták az e-learning 

lehetőségét különböző szakmai tanfolyamok és képzések esetében, és magukra vállalták azt a feladatot, 

hogy folyamatosan gyűjtsék és a honlapon megjelenítsék az ország legkülönbözőbb múzeumainak 

múzeumpedagógiai ajánlatát „Múzeumi a la carte” néven. A szakmai ismereteket online tudástárral és 

kiadványokkal teszik elérhetővé, a hírek, események rovatban pedig megjelennek az országos konferenciák, 

pályázatok.  
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12. ábra Szentendrei Skanzen, MOKK honlapja  

 

Összességében elmondható, hogy a jelen helyzet sok negatív következménye mellett az online 

digitális világban számos pozitív eredményt is hozott azzal, hogy felgyorsította a múzeumokban a közönség 

kapcsolatok szemléletének megújulását, és a korszerű technológia integrálását. A digitális átállás a 

mennyiségi növekedés mellett komoly minőségi változást eredményezett a honlapok és más online felületek 

által nyújtott szolgáltatásokban. Ez számos nehézséget is hordoz. A múzeumi szakma szempontjából - 

többek között - hihetetlenül megnőtt a digitális rekordok mennyisége, és ezek karbantartása, rendszerezése, 

feldolgozása és közzé tétele egyre megterhelőbb - a big data kezelésére új technológiák igénybevételére lesz 

szükség. A látogató-felhasználók szempontjából pedig a bőség zavara, a választás kényszere egyre inkább 

előtérbe kerül, és ahogy a szakemberek megfogalmazzák, a nagy információ mennyiség egyfajta devalvációt 

eredményez az információk tudássá konvertálása terén, vagyis olyan útvesztővé válhat, ahol a múzeumok 

által nyújtott hiteles információk ellenére is könnyű eltévedni, tehát a digitális kompetencia erőteljesen 

fejlesztendő.  
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