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KÁLDY MÁRIA 

Múzeumok változásban – tanulságok, kihívások, trendek 

Absztrakt: Előadásomban azokat a változásokat foglalom össze, amelyek jelentős mértékben érintet-
ték, és máig hatást gyakorolnak a múzeumi területre. Foglalkozom a közelmúltban uniós forrásokból 
megvalósult múzeumi fejlesztések eredményeivel, és az ennek kapcsán kibontakozó humánerőforrás 
fejlesztéssel. Végül arra keresem a választ, hogy a nemzetközi és hazai kulturális stratégiák milyen pri-
oritásokat fogalmaznak meg a jövő múzeuma szempontjából. Kulcsszavak: Múzeumok Mindenkinek 
program, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, a jövő múzeuma 

Bevezető 

A világban zajló gyors gazdasági, társadalmi, technológiai változások, az oktatást és a szabad-

idő eltöltését is érintő átalakulási folyamatok, valamint a társadalom felől megnyilvánuló el-

várások, komoly kihívásokat jelentenek a múzeumok számára is, melyekhez alkalmazkodniuk 

kell, melyre időben kell felkészülni, hogy megfelelően tudjanak reagálni. A felkészülés jelenti 

azt is, hogy szükséges a múzeumi szakemberek kompetenciáinak folyamatos fejlesztése, isme-

reteik naprakész karbantartása, mely feltételezi a széleskörű tájékozódást.  

A 21. század elején a nyugati civilizáció – felismerve a múzeumok társadalmi jelentőségét 

– az új múzeumi modell kialakításában a polgárosult nemzeti közösség építését helyezte a kö-

zéppontba, azzal a céllal, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára legyen a múzeum 

tudásbázis. A múzeumok alapfeladatain túlmenően kiemelt cél a társadalmi hasznosulás, az 

életminőség javítása és a társadalmi igazságosság. Az európai államokban ez  magyarázza azt 

a jelenséget, hogy nemcsak számottevő pénzügyi és humán erőforrásokat biztosítanak a múze-

umok számára, hanem egyúttal el is várják a múzeumok széles körű társadalmi szerepvállalá-

sát.”1 

Az utóbbi évtizedek változásai Európa-szerte sajátos, összetett kulturális intézménnyé for-

málták a múzeumot, amelyek a gyűjteményi munkán, a feldolgozáson, a kutatáson és a bemu-

tatáson túl sokféle más feladatot is ellátnak. Szorosan kapcsolódnak a közneveléshez és a fel-

sőoktatáshoz, a szakmai és felnőttképzéshez, meghatározó szerepük van a kulturális rekreáció 

területén, a közösségmegtartásban és fejlesztésben, de említhetünk akár olyan területet is, mint 

a kulturális turizmust vagy az országimázs alakításban betöltött szerepét is.  

A gazdasági területen érvényesülő változások jelentős hatást gyakoroltak a múzeumok mű-

ködésére. Tapasztalhatjuk, hogy – különösen a gazdasági válság kezdete óta – csökken az ál-

lami szerepvállalás és ennek megfelelően a múzeumok költségvetése, miközben a múzeumi 

kiadások növekednek. A múzeumi szemléletben megjelent a piacorientáltság. A fennmaradás 

érdekében szükségessé vált az intézmények többcsatornás finanszírozása. Egyre inkább nö-

vekszik a hazai és uniós pályázatok jelentősége. Előtérbe kerül a látogató érdekeinek céltuda-

tosabb figyelembe vétele, mely közvetve, közvetlenül magasabb látogatószámot (de nem csak 

ezért) és többletbevételt jelenthet. A múzeum eltarthatósága miatt olyan programokra van 

                                                      
1 Múzeumi stratégia 2013. Helyzetértékelés (Kézirat) 
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szükség, amelyekre igény van, amelyet a látogató megfizet. Ez pedig szükségessé teszi az  át-

gondolt, célcsoport orientált minőségi programfejlesztést.  

A múzeumok tevékenységére hatással van bizonyos társadalmi tényezők alakulása. Nem 

lehet figyelmen kívül hagyni a társadalom szerkezetének a megváltozását, a társadalmi mobi-

litás irányát, a demográfiai tényezők eltolódását. (pl. gyermekek számának csökkenése, idős-

korúak számának növekedése befolyással van a múzeum programkínálatára.). Fontos figye-

lemmel lennünk a népesség alakulására (iskolások különböző korosztályai, egyetemi hallga-

tók, felnőttek különböző csoportjai, pedagógusok, munkanélküliek, funkcionális analfabéták, 

szellemi tőke elvándorlása stb.). Folyamatosan elemeznünk szükséges a célcsoportok alakulá-

sát, mely kihat általában a kulturális intézmények, s különösen a múzeum látogatottságá ra 

Az információs technológia rendkívüli gyorsasággal fejlődik, mely beláthatatlan távlatokat 

nyit meg a múzeumok számára is, arra kényszerítve bennünket, hogy újrafogalmazzuk a mú-

zeumról alkotott képet. Gondoljunk például az iskolában használatossá váló IKT eszközökre. 

De példaként említhetjük a pedagógusoknak, diákoknak, felnőtteknek a gyűjteményekben őr-

zött tudáshoz való hozzájutását, a digitalizálás eredményeként megszülető múzeumi adatbázi-

sok virtuális kiállítások, múzeumi weblapok stb. használatát, hasznosítását tanításban, tanulás-

ban, a mindennapi életben. 

Mindezeken túl nem kerülhetők meg olyan tényezők figyelembe vétele sem, amit például 

a globalizáció és a lokalitás kérdése, a kapcsolatok nemzetközivé válása, a környezettudatos-

ság világméretű megjelenése, vagy a fenntarthatóság kérdése jelent. 

Az említett tendenciák azok, amelyek átfogóan és szinte egyformán érintik a múzeum va-

lamennyi területét (az irányítást, a kutatást, a bemutatást, az interpretálást, az oktatást, éppen 

úgy, mint a szolgáltatást és a gazdálkodást) és az ott dolgozó szakembereket, tevékenységeiket, 

legyenek vezetők, tudományos kutatók, vagy az ismeretek átadására hivatott, vagy kommuni-

kációval foglalkozó múzeumi munkatársak 

A közelmúlt hazai történéseit felidézve, lássuk, milyen hatások érintették leginkább a mú-

zeumi területet? – A 2007-2013 közötti évek a hazai kulturális intézményrendszer számára 

komoly változásokat hoztak. Nagyarányú átrendeződés következett be a fenntartóváltás követ-

kezében, az önkormányzati múzeumok létrejöttével. Megszűntek a megyei múzeumi igazgató-

ságok, és megváltozott feladatkörrel létrejöttek a megyei hatókörű városi múzeumok. Jelentő-

sen romlott a kulturális intézmények finanszírozása és foglalkoztatási helyzete. Mindeközben 

a hazai kulturális intézmények – s így a múzeumok számára is – elérhetővé váltak uniós fej-

lesztési források, amelyek nem általában a kultúrát támogatták, hanem az élethosszig tartó ta-

nulást és a minőségi oktatást szolgáló fejlesztések számára teremtettek finanszírozási lehető-

séget. 

Az uniós források hasznosításával a szakpolitikai stratégia egyik kiemelt fejlesztési célja a 

múzeumok megújítsa, a teljes múzeumi szervezetre kiterjedő szemléletváltás elősegítése volt, 

hogy azok modern kulturális és szolgáltató központokká váljanak, hogy megerősödjön a köz-

oktatásban betöltött szerepük. Ehhez pedig többek között korszerű kiállításokra, színvonalas 

ismeretátadó, oktató és szórakoztató programokra és nem utolsó sorban a fejlesztéseket irá-

nyító és megvalósító képzett múzeumi szakemberekre, és a múzeumokat értő módon használó, 

hasznosító pedagógusokra volt szükség. 

A múzeumok oktatási hasznosítása érdekében jött létre a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Mú-

zeumi Oktatási és Képzési Központja, a „Múzeumok Mindenkinek” program segítségével ki-

emelt projektként, országos hatókörrel, mely mára a módszertani képzés bázisává vált.  
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Erre a központi programra épültek rá azok a nagyszabású uniós pályázatok, amelyek a mú-

zeumok oktatási szerepének (humánerőforrás- és infrastruktúra fejlesztésének) további lehető-

ségeit teremtették meg. Az elkészült szakmai és pénzügyi elemzések egyértelműen sikeresnek 

értékelik az uniós fejlesztésekkel megvalósított projekteket  

A teljesség igénye nélkül lássuk a múzeumok és a köznevelési intézmények együttműkö-

désének összegzését, amelyeket az egész életen át tartó tanulást támogató múzeumpedagógiai 

tevékenységek fejlesztésében értek el az uniós támogatásoknak köszönhetően:  

A nyertes uniós pályázatok száma 1924 volt. A leszerződött támogatások összege összesen: 

67,47 Mrd forint. 

A projekt időtartama alatt 2008-2014 között jelentős mértékben növekedett a múzeumpe-

dagógiai programkínálat, s az azon résztvevő diákok száma, akik ingyenesen juthattak hozzá 

a múzeumok szolgáltatásaihoz. 

Soha nem látott mértékben nőtt a muzeális tartalmakhoz a korszerű hozzáférés lehetősége. 

− A szakmai fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak a múzeumi szakterületen bekö-

vetkezett szemléletváltásához. 

− A fejlesztési támogatások lehetősége lendületbe hozta az intézményrendszert.  

− Az önkormányzati és állami fenntartású múzeumok egyaránt gyorsan alkalmazkodtak az 

uniós pályázati elvárásokhoz, magas minőségű pályázatokat dolgoztak ki és valósítottak 

meg. 

− A támogatások révén jelentős mértékű infrastrukturális fejlesztés történt a teljes múze-

umi szférában. (látványtárak, oktatótermek, demonstrációs eszközök) 

− Bebizonyosodott, hogy a múzeumok alkalmasak arra, hogy az egész életen át tartó tanu-

lás a formális, a nem-formális, és az informális tanulás helyszínei legyenek. Olyan fej-

lesztések valósulhattak meg, amelyek támogatják a kulcskompetenciák, valamint a szo-

ciális és állampolgári kompetenciák elsajátítását. 

− Az iskolák és a múzeumok kapcsolatának eddig soha nem látott mennyiségi és minőségi 

változása zajlott le. A pályázatok révén közel 3000 hosszú távú szerződéskötés született 

a múzeumok és a köznevelési intézmények között. 

− Szemléletváltás következett be a projektek nyomán az iskola és a múzeum kapcsolatá-

ban. 

− Az európai uniós támogatások arra ösztönözték a múzeumokat, hogy koncepcionális mó-

don határozzák meg intézményük feladatrendjét, amelyben az oktatási nevelési intézmé-

nyekkel kialakított kapcsolat kulcsfontosságúvá vált. 

− A fejlesztések eredményeként jelentősen nőtt a múzeumok – elsősorban a vidéki telepü-

léseken – társadalmi beágyazottsága, országosan pedig ismertsége és presztízse. 

− Nagymértékben gazdagodott a múzeumok által szolgáltatásként kínálható tudástárak, se-

gédanyagok választéka. Közülük országos hatókörrel emelkedik ki a MOKK honlapján  

üzemeltetett „Múzeumi a’la carte” (mely 2014-ben egyedisége révén nemzetközi szak-

mai elismerésében részesült). 

− Az iskolák felől érkező igények további újszerű múzeumpedagógiai programok kifej-

lesztését indukálták, amely módszertani megújulást és új megközelítési szempontokat 

eredményezett. Erről adnak tanúbizonyságot a Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázatra 

beküldött kezdeményezések és segédanyagok egyre növekvő színvonala is  
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− A MOKK képzéseinek köszönhetően jelentős mértékben nőtt a korszerű ismeretekkel 

rendelkező, múzeumvezetők, középvezetők, muzeológusok, múzeumpedagógusok,  és a 

múzeumi szolgáltatásokat szakszerűen hasznosító pedagógusok száma.  

Az uniós projekteknek köszönhetően 2008-tól országos összmúzeumi tanulás bontakozott ki. 

A múzeumok programfejlesztéseivel párhuzamosan zajlott a humánerőforrás fejlesztés. 

Ennek kapcsán jutott eszembe egy hasonlat, amit általában a gyermeknevelésre szoktak alkal-

mazni, de ami nagyon illik erre a helyzetre: A gyermeknevelés olyan, mint amikor valaki hang-

verseny közben tanul meg hegedülni. Hát valahogy ez történt velünk is. De végül is a múzeumi 

terület – akár ennek köszönhetően is – rendkívüli kreativitást produkált – (nem véletlenül.) 

A változások menedzseléséhez, a megújulási folyamatokhoz, a szemléletváltáshoz felké-

szült, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek kellenek. Ez szükségessé teszi az 

ismeretek folyamatos bővítését, s hozzá a megfelelő szakmai képzések egész rendszerét.  

2009-2013 között az uniós fejlesztések konkrétan a múzeumi tevékenységek egy szeletét, 

a múzeumok oktatási tevékenységét hozták helyzetbe (támogatták), de ennek kapcsán hatással 

volt a teljes múzeumi vertikumra. Már maguk az uniós projektek elkészítése, de ezen túl a 

különböző tartalmi és infrastrukturális fejlesztések megvalósítása is más szemléletmódot, új-

szerű gondolkozást, és nagyon sok új – ismeretet követelt meg a közreműködőktől. Ehhez pe-

dig korszerű, és főleg gyakorlatorientált képzésekre, illetve kompetenciafejlesztésekre volt 

szükség. 

A fejlesztések közvetve, közvetlenül, de érintették a múzeumok valamennyi szakterületét: 

az intézményvezetést, a gyűjteményi és állagmegóvó munkát, a muzeológiai feladatokat, az 

interpretációt, különös tekintettel a múzeumpedagógiai tevékenységet, a látogatói szolgáltatá-

sok területeit, a múzeumok marketing tevékenységét és a kommunikáció széles spektrumát. 

Az infrastrukturális fejlesztések, mint például a látogatható gyűjteményraktárak, látvány-

tárak, oktatókabinetek, foglalkoztató szobák, műhelyek és azok berendezése, az infokommu-

nikációs technológia alkalmazása, a szellemi és fizikai akadálymentesítés kérdése olyan mű-

szaki, technológiai, belsőépítészeti, környezetpszichológiai ismereteket követelt meg a közre-

működőktől, amivel korábban csak kevesen foglalkoztak. 

Az uniós pályáztatási rendszer megismerése, valamint maguk a pályázatok elkészítése (a 

projektterv kidolgozásának folyamata az ötlettől a megvalósításig, a pályázati dokumentáció 

elkészítése, a tájékoztatás és nyilvánosság, az esélyegyenlőség, a környezeti fenntarthatóság 

kérdései) a múzeumok munkatársai számára mind-mind új ismeretet, feladatot, s ennek követ-

keztében kemény tanulást jelentett. 

A projektek megvalósítását segítő képzések kidolgozása és lebonyolítása a felnőttképzés 

megszervezésének feltételeivel (intézményi akkreditációval) rendelkező Múzeumi Oktatási és 

Képzési Központ feladata volt. 

A MOKK „Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában” címmel 2009-ben kutatást 

végzett melyet Élmény és tudás címmel 2010-ben publikált. A kutatás célja az volt, hogy fel-

tárja a jövő múzeumi feladataihoz milyen múzeumra, milyen múzeumi szakemberekre, a mú-

zeumi vezetőnek és a látogatókkal bármilyen módon kapcsolatba kerülő múzeumi szakembe-

reknek milyen kompetenciákra, milyen ismeretekre, tulajdonságokra van szükségük. A kutatás 

hasznos segítséget adott a Múzeumok Mindenkinek projekt keretében megvalósuló képzések  

tananyagának összeállításában 
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A MOKK tíz féle, saját kutatással, módszertani fejlesztéssel alátámasztott, akkreditált 

szakmai továbbképzést indított el, melyek tananyaga szorosan kapcsolódott az uniós projektek 

fejlesztési témaköreihez, s melyben hasznosította a fenti kutatás tapasztalatait is. 

2009-2013 között 42 szakmai továbbképzés megszervezésére került sor teljesen díjmente-

sen, (beleértve a képzési költségeket, az utazás, a szállás és az étkezés költségét is). 596 hall-

gató vehette át a záró dolgozat elfogadásával befejezett képzés tanúsítványát. A hallgatók kö-

zül 387 volt a múzeumi szakember és 209 a pedagógus. 

Az uniós pályázatírás megismerését, a projekttervezés gyakorlati megvalósítását az ország-

ban kilenc múzeumi helyszínen, kilenc kisléptékű mintaprojekt szimulációs tervezésével segí-

tette a MOKK, és a MOKK keretében országosan működő múzeumi koordinátori hálózat tag-

jai. 

Egy 2011-ben készített statisztikai felmérés szerint Magyarországon 2141 felsőfokú vég-

zettséggel rendelkező szakember volt a múzeumokban. (Ebből 1246 volt muzeológusi munka-

körben, 35 informatikus, 164 restaurátor, 134 könyvtáros, 223 múzeumpedagógus illetve 

andragógus, és 338 egyéb, felsőfokú végzettséggel rendelkező.)  A 2141 múzeumi szakalkal-

mazotti számot alapul véve, viszonyítva a 387 végzett hallgatói létszámhoz, ez 18%-os rész-

vételt jelent, ami úgy gondoljuk nem rossz arány. 

A Múzeumok Mindenkinek projektben hangsúlyos szerepet kapott a múzeumokat az okta-

tás céljára használó pedagógusok képzése, érzékenyítése. A pedagógusok képzését a rendelke-

zésre álló pénzügyi keretből a tervezett létszámban a MOKK teljesítette. 209 pedagógus vég-

zett a képzéseinken, amivel azonban a 150.000 fős pedagógus-társadalomnak még az 1%-át 

sem tudtuk elérni. Ez a szám tehát igencsak jelzés értékű. Az biztos, hogy ezzel a számmal a 

MOKK egyedül nem tud megbirkózni, itt szükség van az egyetemekkel, a pedagógus szakmai 

továbbképzéseket végző szervezetekkel való együttműködésre. 

A jövő múzeuma 

Európa 2020 – Múzeumok 20202 

Milyen lesz a jövő múzeuma? Mit vár a jövő múzeumlátogatója? Mire készül a jövő muzeoló-

gusa? 2010 óta világszerte intenzív konzultációk zajlanak, így Magyarországon is. Hol repre-

zentatív beruházások fémjelzik az utat, – előtérbe kerül a tudományos munka, a gyűjtemények 

megismertetése. Erre példa a londoni Természettudományi Múzeum, a British Múzeum, a 

Walesi Történeti Múzeum. Sokféle útról hallunk, keleti, nyugati, európai, hazai.  

A közösen megfogalmazott célok és feladatok közül a teljesség igénye nélkül  néhányat 

említek: 

Gyűjtemények, tudományos kutatások hasznosítása – hozzáférés növelése 

– A múzeumok feladata közreadni a gyűjteményekre alapozott tudományos és muzeológiai 

feldolgozó munka eredményeit innovatív és kreatív módon a legszélesebb körben a hazai 

                                                      
2 Szinergia : A múzeumok előtt álló feladatok tervezése szoros kapcsolatban állnak az Európa 2020, Nemzeti 

Reform Programmal, Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájával, valamint az, EFOP prog-

rammal. Európa 2020: 1. Foglalkoztatás. Foglalkoztatottak arányának növelése. - 2. K+F : Az Európai Unió GDP-

jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. - 3. Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás - 

4. Oktatás A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni.  El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós 

lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. - 5. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kire-

kesztés ellen - Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben 

élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent .  
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és a nemzetközi szintéren. 

– A múzeumok gondoskodnak a gyűjtemények minél könnyebb és teljesebb hozzáféréséhez. 

– digitalizálás 

A múzeumok társadalmi szerepvállalásának fokozása 

A múzeumok 

– szerepet vállalnak a társadalmi befogadás növelésében, a társadalmi feszültségek enyhíté-

sében, a diszkrimináció csökkentésében. 

– közreműködnek a köznevelési és felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesz-

tésének kialakításában, 

– támogatják a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő 

programokat. (Korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia – és személyiségfejlesztő 

programokkal.) 

– felnőttképzési tevékenységük részeként alternatív tanulási útvonalakat biztosítanak a hát-

rányos helyzetű, formális iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek számára.  

– a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségeknél segítik a gyermekek és fiatalok társa-

dalmi integrációját. 

– a környezeti fenntarthatóság érdekében környezettudatosságra nevelő és azt népszerűsítő 

programokat valósítanak meg, 

– aktív szerepet vállalnak a speciális igényű, fogyatékkal élő, minden korosztályt érintő, a 

kulturális értékekhez való hozzáférést elősegítő programokban. 

– hozzájárulnak tevékenységükkel az időskorúak kultúrához való hozzáférésének javításá-

hoz, minőségi életvitelük, aktivitásuk megőrzéséhez korukhoz és egészségi állapotukhoz 

igazodó módon. (mentálhigiéné, gyógyító múzeum program) 

– Nehéz terepen a múzeumok társadalmi szerepvállalása: hajléktalanok, börtönből szabadu-

lók, fiatalkorú bűnözők visszaintegrálása a társadalomba. 

Versenyképes közszolgáltatások kialakítása, a hozzáférés növelése 

A múzeum 

– gyűjteményeit, szolgáltatásait mindenki számára áttekinthetővé, elérhetővé és hozzáférhe-

tővé teszi; 

– lebontja azokat az akadályokat, amelyek a hozzáférése előtt állnak; 

– a látogatói igényeket felmérve, a célcsoportok megfelelő kiválasztásával versenyképes, a 

változó igényekre is gyorsan reagáló szolgáltatásokat alakít ki lépést tartva, illetve meg-

előzve a versenytársakat; 

– iskolabarát fejlesztésekkel és oktatási-képzési szerepük infrastrukturális és szolgáltatási 

erősítésével bekapcsolódnak az oktatásba, hasznosítják muzeális infrastruktúrájukat és mű-

tárgyállományukat; 

– a közoktatási intézményekkel együttműködve részt vesznek a közoktatási tartalomfejlesz-

tésekben, segítik az iskolai tehetséggondozás céljait; 

– a felsőoktatási és tudományos kutató intézetekkel együttműködve közreműködik a gyűjte-

ményeikben rejlő kulturális értékek hozzáférésének növelésében, a felsőoktatási tartalom-

fejlesztésekben, nemzetközi tudományos együttműködésekben; 

– határozottabb szerepet kell vállalniuk a turizmusban, – arra törekednek, hogy komplex tu-

risztikai vonzerővé váljanak; 
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– törekednek a múzeumlátogatók számának emelkedésére melyhez komplex, célcsoport -spe-

cifikus kommunikációt társítanak; 

– a gazdasági fenntarthatóság érdekében klasszikus kulturális örökségvédelmi fejlesztéseket 

hajtanak végre; 

– a gyűjtemények tudományos feldolgozásával hozzájárulnak korszerű tananyagok 

elkészítéséhez, nem csak felsőoktatási, de közép- és általános iskolai szinten is; 

– gyűjteményüket alapul véve közreműködnek kreatív és innovatív projektekben, melynek 

során kiemelt szerepet vállalnak az új kutatás-fejlesztési eredmények terjesztésében. 

A múzeum, mint a legfontosabb iskolán kívüli oktatási helyszín  

– „Minden gyerek jusson el múzeumba” 

– Gyűjtemények tudományos feldolgozása iskolai tananyagok elkészítéséhez 

Az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása 

A múzeum 

– Biztosítja az igazságos és tisztességes társadalom értékeit, és az élethosszig tartó tanulás 

lehetőségét mindenki számára. 

– támogatja a továbbtanulási és képzési utakat, valamint a munkaerőpiacra történő belépést 

speciális képzésekkel. 

Múzeum és közösség, közösségmegtartás, közösségépítés, közösségfejlesztés  

A múzeum 

– jelen van, konzultációt folytat, szerepet vállal a helyi közösség életében; 

– ismeri célközönségeit, folyamatosan kapcsolatot tart a közösségeivel ; 

– felméri a célcsoportok elvárásait, igényeit és összhangba hozza tevékenységeivel ; 

– hozzájárul az élő közösségek megerősítéséhez. 

Önkéntesség 

– Az önkéntesség hozzájárul ahhoz, hogy egészséges legyen a közösség, javítja a szolgálta-

tásokat, hozzájárul az egyén személyes fejlődéséhez. A múzeumok fejlesztik az önkénte-

sekkel való együttműködés különböző formáit. 

– Iskolai Közösségi Szolgálat fejlesztése 

Múzeumi szakemberek képzése 

– A jövő múzeuma számára felsőfokú intézmények és szakmai továbbképző központok biz-

tosítanak magas színvonalú képzéseket, az új követelményekhez igazodva múzeumi veze-

tők és munkatársak részére, hogy jól képzett és megfelelő kompetenciákkal, többféle, hasz-

nálható tudással rendelkezzenek. 

– A múzeumi szakemberek számára olyan képzések szervezése is fontos és hasznos, amely 

megismerteti őket a rendelkezésükre álló pénzügyi és gazdálkodási eszközök megfelelő 

kihasználásával. 

– a múzeumi szolgáltatásfejlesztés érdekében fontos a múzeumi szakemberek tudás megújí-

tásának folyamatos biztosítása szakmai továbbképzési programokon, távoktatásban történő 

részvétel feltételrendszerével. 

– Képzési tartalmak megújítása, illetve az új feladatok, elvárások megvalósítását segítő kép-

zések, továbbképzések.. 
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Pedagógusképzés 

– Pedagógusok számára érzékenyítő, motiváló, a múzeumot a közoktatásban hasznosító kur-

zusok, gyakorlati képzések szervezése 

Befejezés 

A múzeum a legkomplexebb kulturális intézmény. Többféle cél érdekében, egyszerre sok-

féle feladatot lát el. Kutat, tanít, oktat, közösséget épít, részt vesz a kulturális rekreációban, 

identitást erősít. Feladata a nemzeti örökség megóvása, a nemzeti identitás építése, a lokális 

közösségformálás, a különböző szintű oktatási és ismeretátadási tevékenység, a turizmus, a 

kulturális rekreáció és az országimázs erősítése. Mindezek alapján a múzeum alkalmas arra, 

hogy a kulturális alapellátás meghatározó intézménye legyen. 

A magyar múzeumi hálózat a 800 körüli intézményszámmal nagy érték. Az összes látoga-

tószámot tekintve az európai országok között az élbolyban szerepel a rangsorban.  

A múzeumokban dolgozó elkötelezett munkatársak bizonyítottak: a rájuk bízott értékekkel 

jól tudnak sáfárkodni, ki tudták használni az uniós lehetőségeket. Elhivatottságukkal és krea-

tivitásukkal úrrá tudtak lenni gazdasági és egyéb nehézségeken  

A jövő? A múzeum találja meg a helyét, szerepét minél több területen országos és helyi 

szinten, a különböző közösségek körében, nem felülről jövő elképzelésekre, utasításokra 

várva, hanem a valóságos igényekre reagálva. Nem egyedül kell nekifeszülni a feladatoknak, 

hanem társakat kell találni. Mindenki a maga szakterülete lehetősége és ereje szerint  partneri 

viszonyt alakítva: Iskolával, felsőfokú intézményekkel, közgyűjteményekkel, kulturális és kö-

zösségi intézményekkel, civil szervezetekkel együtt. 


