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KOLTAI ZSUZSA 

Kitekintés a múzeumandragógia nemzetközi trendjeire  

A felnőttek múzeumi tanulását támogató innovációk 

Európában és az Egyesült Államokban  

Absztrakt: Az egész életen át tartó tanulás támogatása napjainkban központi szerepet kap a múzeumok 
szakmai tevékenységében. Az új múzeumok és kiállítások kialakításakor, valamint a már meglévő ál-
landó kiállítások felújítása kapcsán alapvető követelménynek számít az interdiszciplináris megközelítés, 
az élményszerűség és az interaktivitás biztosítása. A gyermekeket megcélzó sokszínű múzeumpedagó-
giai programok mellett a múzeumok mind nagyobb hangsúlyt helyeznek a felnőttek különböző célcso-
portjait megszólító változatos programok meghirdetésére. Az elmúlt évtizedekben a múzeumok egyre 
több, társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű feladatot vállalnak fel a társadalmi harmóniát, illetve 
integrációt támogató programoktól kezdve, a művészetterápiás foglalkozásokon át a helyi közösségek 
animálásáig bezárólag. A tanulmány a felnőttek múzeumi tanulását támogató és ösztönző aktuá lis in-
novációkat kívánja feltárni az európai és észak-amerikai múzeumok múzeumandragógiai gyakorlatá-
ban, valamint kísérletet tesz a múzeumandragógia nemzetközi trendjeinek meghatározására.  Kulcssza-
vak: egész életen át tartó tanulás; társadalmi szerepvállalás; trendek 

 

A múzeumok ma már egyértelműen az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő helyszínei, 

melyek a gyermekeket megcélzó múzeumpedagógiai programkínálat mellett mind nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a felnőttek bevonására, illetve különböző, a helyi közösségeket célzó, fej-

lesztő programok meghirdetésére. Az elmúlt évtizedek kulturális, társadalmi, gazdasági és 

technológiai változásai nyomán megváltoztak a múzeumokkal kapcsolatos társadalmi és fenn-

tartói elvárások is, hiszen a látogatók professzionális megszólítása, bevonása és interaktív, él-

ményszerű tanulásának biztosítása ma már alapvető követelménynek tekinthető valamennyi 

múzeum kultúraközvetítési tevékenységével kapcsolatosan. Bár a múzeumi tanulás elmélete 

és módszertana jelentős fejlődésen ment keresztül hazánkban is, mind a mai napig a társadalom 

jelentős csoportjai által nem kellő mértékben ismert/ felismert a múzeumpedagógiai tevékeny-

ség jelentősége, igen gyakran még maga a múzeumpedagógia fogalma is magyarázatra szorul. 

Bár életkoruk alapján a múzeumpedagógia hazai fejlesztésének elsődleges célcsoportjaiként 

határozhatjuk meg a gyerekeket és fiatalokat, a diákok és felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

sokasága számára a múzeum egyszerűen nem jelenik meg szabadidő eltöltési alternatívaként. 

Óriási különbségek tapasztalhatóak a családi szocializáció, a lakóhely, az oktatási intézmény 

és gyakran még az alapján is, hogy az adott diákot tanító pedagógus mennyiben elkötelezett a 

múzeum oktatási célú hasznosításával kapcsolatosan. A gyermek-és fiatalkorban rögzült, mú-

zeumokkal kapcsolatos negatív attitűdök pedig természetesen meghatározzák azt, hogy a ké-

sőbbiekben felnőttként, illetve szülőként az adott személy mennyiben válik a múzeumok világa 

iránt fogékonnyá, illetve rendszeres múzeumlátogatóvá. 

A múzeumok megnövekedett társadalmi szerepvállalását jól jelzi, hogy az ICOM által 1977 

óta megszervezett Múzeumi Világnap témái között az elmúlt évtizedben számos alkalommal 

hirdettek meg különböző, a múzeumok széleskörű társadalmi feladataira vonatkozó témákat. 
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Az ICOM 2015-ben a „Múzeumok a fenntartható társadalomért” téma köré szervezte a múze-

umi világnapot, valamint konferenciák, publikáció, szakmai tanácskozások sora látott napvi-

lágot a témával kapcsolatosan. Az ICOM elnöke, Prof. Dr Hans-Martin Hinz az alábbiakat 

fűzte hozzá a 2015-ös Múzeumi Világnap témakörének meghirdetéséhez: „ A múzeumok mint 

oktató és kultúraközvetítő intézmények egyre inkább alapvető szerepet kapnak a fenntartható 

fejlődés és a fenntartható gyakorlatok fogalmában és megvalósításában. A múzeumoknak ké-

pesnek kell lenniük arra, hogy garantálják a kulturális örökség védelmében betöltött szerepü-

ket az ökorendszerek növekvő bizonytalansága, a politikai instabilitás és a kapcsolódó termé-

szeti és ember által generált kihívások közepette. Az oktatási tevékenységen és a kiállításokon 

keresztül a múzeumi munkának törekednie kellene a fenntartható társadalom létrehozására. 

Amit csak tudunk meg kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a múzeumok ré-

szesei legyenek a világ fenntartható fejlődéséért küzdő kulturális vezető erőknek.”1 A múzeumi 

világnapon évről évre több múzeumi vesz rész szerte a világból. 2015-ben 145 országból több, 

mint 35 ezer múzeum vett részt a rendezvényen.2 2016-ban az ICOM a Múzeumok és 

kultúrtájak téma köré szervezi szakmai rendezvényeit, mely elsősorban a kultúrtájak kulturális 

örökségének védelme kapcsán határoz meg fontos feladatokat a múzeumok számára. A 2016 -

os téma meghirdetésében az ICOM a múzeumok feladataként határozta meg a környezetükben 

megjelenő örökség interpretálását, valamint azt, hogy a helyi lakosságot és a távolabbról ér-

kező látogatókat aktív szerepvállalásra sarkallják az értékek megőrzésével és fejlesztésével 

kapcsolatosan.3 

Carl R. Nold, az AAM (Amerikai Múzeumok Szövetsége) vezetőjének meghatározása sze-

rint a múzeum „… az egész életen át tartó tanulás bástyája, a gazdaság motorja, társadalmi 

szolgáltatások nyújtója, terápiák oázisa, a civil tudatosság forrása és felbecsülhetetlen közös-

ségi érték”.4 A fenti meghatározás jól szemlélteti, hogy a múzeumok napjainkban milyen szer-

teágazó társadalmi feladatokat vállalnak fel, illetve, hogy melyek azok a múzeumi közvetítés-

sel kapcsolatos aspektusok, melyek az elmúlt időszakban fontossá váltak. A helyi közösségek 

megszervezése, animálása és támogatása, illetve az egyes társadalmi csoportok felkarolása 

mind fontosabb szerepet tölt be számos múzeum közvetítési tevékenységében. A hagyományos 

múzeumi kultúraközvetítést az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésével összekapcsoló mú-

zeumi programok mind népszerűbbé válnak az olyan etnikailag heterogén államokban, ahol a 

bevándorlás nagy volumene következtében társadalmi szempontból is fontos feladat a beván-

dorlók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. A nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett mind 

nagyobb jelentőségeket kapnak az állampolgárság megszerzéséhez szükséges történelmi, hon-

ismereti és kulturális vonatkozású ismeretek megszerzését támogató múzeumi programok. Az 

Európai Unióba irányuló bevándorlás volumenének radikális növekedése következtében vá r-

ható, hogy az egyes múzeumok által már több, mint egy évtizede elindított, a migránsok társa-

dalmi integrációját támogató kezdeményezések jelentősége szintén növekedni fog. Míg a be-

vándorlókat célzó múzeumi programok meghirdetése a jelenlegi migrációs hullám megindulá-

sát megelőzően egy-egy múzeum különleges, a múzeumi kultúraközvetítés, illetve a múzeu-

                                                      
1 http://icom.museum/press-releases/press-release/article/launch-of-international-museum-day-2015-museums-

for-a-sustainable-society/ (2015. augusztus 30.) 
2 http://network.icom.museum/international-museum-day (2015. augusztus 25.) 
3 http://network.icom.museum/international-museum-day/imd-2016/the-theme/L/12/ (2015. augusztus 25.) 
4 http://preserveandprotect.blogspot.hu/2009/10/moving-beyond-reliquary-stephen-weil.html (2015. szeptember 10.) 

http://network.icom.museum/international-museum-day%20(2015
http://network.icom.museum/international-museum-day/imd-2016/the-theme/L/12/
http://preserveandprotect.blogspot.hu/2009/10/moving-beyond-reliquary-stephen-weil.html%20(2015
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mok szélesedő társadalmi szerepvállalásának speciális színfoltjaként jelentek meg, a migráns-

válság által Európában megjelenő új társadalmi kihívások és problémák különösen indokolttá 

teszik az európai kulturális örökség, az európai kultúra és értékek, illetve általában véve az 

„európaiság” mibenlétének migránsokkal való megismertetését. A bevándorlók integrációja 

szempontjából a migránsokat megszólító múzeumi programok mellett fontos társadalmi szere-

pük van a migráció okait, jellemzőit, illetve a migránsok személyes élettörténeteit és a befo-

gadó országba való beilleszkedésük nehézségeit feltáró, a helyi lakosságot megszólító és érzé-

kenyítésüket szolgáló, illetve a helyi lakosság és a bevándorlók közötti kommunikációt és 

megértést elősegítő múzeumi programoknak is. Az Egyesült Királyságban már az ezredfordu-

lót követő években belendült a migránsokat bevonni kívánó múzeumi kezdeményezések 

száma, jó gyakorlatok sokasága jelent az ország különböző múzeumaiban. 

A bevándorlókat, illetve kisebbségi csoportokat megszólító múzeumi programok az elmúlt 

években az Egyesült Államokban is mind nagyobb jelentőségre tettek szert. Az AAM (Ameri-

can Association of Museums- Múzeumok Amerikai Szövetsége) által 2008-ban megjelentetett 

„Múzeumok és Társadalom 2034: Trendek és potenciális jövőképek” című vizsgálat számos, a 

múzeumok működését és társadalmi szerepvállalását alapvetően érintő trendre mutatott rá. A 

vizsgálat egyértelműen rávilágított arra, hogy az Egyesült Államok populációjának etnikai sok-

félesége egyáltalán nem tükröződik a múzeumok látogatói csoportjainak összetételében. Míg 

napjainkban a populáció 34%-a tartozik valamely etnikai kisebbséghez, a múzeumok látogatói 

között a különböző etnikai kisebbségekhez tartozó csoportok mindössze 9%-ban képviseltetik 

magukat az USA-ban.5 Bár az elmúlt évtizedekben számos kezdeményezés történt a múzeumok 

kultúraközvetítő tevékenységének „demokratizálódása”, illetve a szélesebb társadalmi csopor-

tok elérésére érdekében, mind a mai napig a középosztálybeli fehér populáció jelenik meg az 

amerikai múzeumok alapvető közönségeként. Ezt a jelenséget jól szemlélteti az a 2008 -as fel-

mérés, mely kimutatta, hogy az amerikai művészeti múzeumok és galériák felnőtt látogatóinak 

78,9%-a tartozott a fehér populációhoz és ezzel több, mint 10%-al felülreprezentált volt ez a 

társadalmi csoport a teljes népesség körében megjelenő arányához képest. Ugyanakkor a mű-

vészeti múzeumok és galériák felnőtt látogatói között a spanyolajkú, illetve az afroamerikai 

populáció alulreprezentáltan jelent meg a Nemzeti Művészeti Alapítvány6 vizsgálatának ered-

ményei szerint.7 Számos kutatás vizsgálta azt, hogy mi lehet annak az oka annak, hogy a mú-

zeumi látogatók között a kisebbségi etnikai csoportokhoz tartozók alulreprezentáltan jelennek 

meg. Az elemzések eredményei alapján az afroamerikai és spanyolajkú populáció igényelné, 

hogy saját etnikai csoportjuk a jelenleginél nagyobb mértékben legyen reprezentálva a múze-

umokban, mind a bemutatott témák, mind a megjelenő perspektívák, sőt, még a múzeumban 

dolgozó személyzet kapcsán is. A múzeumi kiállításokban, illetve programokban megjelenő 

perspektívák mind a mai napig igen gyakran a középosztálybeli fehér populáció látásmódját 

közvetítik, ami bizonyosan összefüggésben van azzal, hogy az amerikai múzeumokban dolgo-

zók között az etnikai kisebbségekhez tartozó munkavállalók aránya csupán 20%, illetve, hogy 

az amerikai felsőoktatásban múzeumi tanulmányokat folytató hallgatók 80%-a az európai gyö-

kerű fehér populációhoz tartozik.8 A múzeumok társadalmi szerepvállalásának, illetve a kü-

lönböző társadalmi csoportokhoz való kapcsolódásának újragondolását indokolja, hogy az 

                                                      
5 AAM 2010, 5. 
6 National Endowment of Arts. 
7 Farrell –Medvedeva 2010, 12. 
8 Merritt 2010, 30. 
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Egyesült Államok demográfiai összetétele olyan gyors mértékben változik, hogy az előrejel-

zések alapján négy évtizeden belül a múzeumok tipikus közönségének számító fehér népesség 

a teljes populáción belül kisebbségbe fog kerülni. A jelenlegi demográfiai trendek alapján kü-

lönösen a spanyolajkú népesség aránya fog radikálisan növekedni, hiszen 2050-re 30%-ra nő 

a teljes populáción belüli arányuk az amerikai népszámlálási hivatal 2015-ös előrejelzése sze-

rint.9 Ugyanakkor a felnövekvő Z – generáció megszólítása kapcsán a múzeumoknak figye-

lembe kell venniük azt is, hogy a kulturális örökség és etnikai identitás sokfélesége mellett a 

generációs hasonlóságok, specifikumok mind meghatározóbbak a tanulási és kultúrafogyasz-

tási szokásokban, illetve szabadidős tevékenységekben. (Gondoljunk csak arra, miként „nőtt 

bele” és tekinti természetesnek a felgyorsult információáramlást és vizualitást ez a generáció, 

illetve, hogy miként határozza meg minden korábbinál nagyobb mértékben mindennapjaikat 

és szabadidős tevékenységüket a digitális világ.) 

A kisebbségeket, illetve bevándorlókat megszólító programok meghirdetése mellett a mú-

zeumok mind aktívabb szerepet töltenek be környezetük közösségének megszervezésében. A 

múzeumok sokszor vezető szerepet töltenek be a közösségek támogatását, fejlesztését érintő 

civil kezdeményezésekben is. Emellett mind gyakrabban találkozhatunk olyan múzeumi pro-

jektekkel, melyek egy-egy kisebb, gyakran valamilyen szempontból hátrányos közösség, il-

letve kerület lakóinak megszervezését, illetve életminőségének fejlesztését tűzik ki célul.  

A múzeumi kultúraközvetítés nemzetközi trendjeiben egyre meghatározóbb az aktív idős-

korúak jelenléte, hiszen a nyugati világban ez a korosztály mind nagyobb szeletét képezi a 

társadalmaknak. Mivel az aktív időskorúak generációja gyakran különösen nyitott és motivált 

az autentikus, helyi kulturális örökség, értékek megőrzése és támogatása iránt, fontos szerepük 

lehet a helyi múzeumot támogató önkéntességben, illetve a helyi kulturális örökség megóvását 

és a fiatalabb generációk számára való átadását célzó különböző társadalmi kezdeményezések-

ben. Az időskorúak számára kínált hazai múzeumi programok számának növelését indokolja, 

hogy a statisztikák szerint Magyarországon 1990 óta a 65 évesek és idősebbek aránya 13,2 -ről 

17,9%-ra gyarapodott, valamint az öregedési index szerint 2015. január 1-jén száz gyermek-

korúra közel 124 időskorú, azaz 65 éves és idősebb személy jutott.10Az elöregedést jól mutatja, 

hogy az ország lakosságából minden tízedik lakos 70 éves vagy annál idősebb.11 Különösen 

igaz ez a fővárosra, melynek népessége hagyományosan az országos átlagnál idősebb korösz-

szetételű, itt a lakosság 25%-a időskorú.12 Az elöregedés a nyugati társadalmakra általánosság-

ban jellemző. Az Európai Unióban a 65 évnél idősebbek a népesség 18.5%-át alkották 2015-

ben és az előrejelzések szerint 2080-ra ez arány 30%-ra emelkedhet. Különösen jelentős mér-

tékben fog emelkedni a jövőben a 80 éven felüliek aránya, hiszen az előrejelzések alapján a 

2014-es 5,1%-ról, 2080-ra 12%-ra fog emelkedni ennek az életkorcsoportnak a teljes népessé-

gen belüli aránya.13 Míg az USA-ban 2010-ben még csak a lakosság 13%-a volt 65 évnél idő-

sebb, az előrejelzések alapján ez az arány 2030-ra 30% fölé fog emelkedni.14 Kanadában 2015-

ben 16,1% a 65 évnél idősebbek aránya a társadalomban, így 2015-ben először magasabb az 

                                                      
9 Colby- Ortman 2015, 9. 
10 Andrejcsik 2015, 19 
11 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf, p.11. (2015. szeptember 10.) 
12 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf p.12. (2015. szeptember 10.) 
13 Eurostat Newsrelease 2015. 
14 Ortman –Velkoff- Hogan 2014, 2-3 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf
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időskorúak aránya itt, mint a 14 éven aluliak aránya.15 A kutatások alapján 2020-ra 4-ból 1, 

2030-ra pedig 3-ból egy európai lakos 60 évnél idősebb lesz. Hasonló arányokat prognoszti-

zálnak a kutatók Észak-Amerikában is, ezzel összehasonlítva az ázsiai (kivéve Kína), latin-

amerikai és karibi populáció fiatalabb marad. 

A szerteágazó, új típusú társadalmi szerepvállalások mellett fontos szegmens a múzeumok 

turizmushoz való kapcsolódása is. A turisták egyre inkább az érzelmi töltettel bíró autentikus 

tapasztalatokat keresik utazásaik során, egyre inkább igénylik, hogy a desztinációt személyes 

élményekre alapozva ismerjék meg, valamint mind nagyobb fontosságot kap a több érzék-

szervre épülő megismerés az egyes helyszínek felfedezése kapcsán is. Az adott desztináció 

specifikus gasztronómiájának, flórájának és faunájának, különleges hagyományainak és élet-

vitelének megismerése mind fontosabb aspektusként jelenik meg a turizmus nemzetközi trend-

jeiben is. A társadalom elöregedése alapvetően meghatározza a turizmus nemzetközi trendjeit 

is, hiszen ez a társadalmi csoport diszkrecionális jövedelemmel és szabadidővel rendelkezik. 

Felismerve a kulturális örökség turizmusban betöltött kiemelkedő szerepét, valamint azt, hogy 

a kulturális örökség egy olyan tényező, mely növelheti a nemzetközi turizmusban Európa sú-

lyát, az Európai Bizottság támogatást nyújt a kulturális turizmus azon területei számára, me-

lyek meghatározó szerepet tölthetnek be a turizmus volumenének növelésében. Európa kultu-

rális turizmusában kiemelkedő jelentőségűek a múzeumok mellett  a régészeti helyszínek, a 

történelmi jelentőségű városok, a színházak, ipari helyszínek, valamint a zene és a gasztronó-

mia. A kutatók becslései alapján „Európa turizmusából kb. 40%-ot tesz a kulturális turizmus, 

10-ből 4 turista a desztináció kulturális kínálata kapcsán dönt a helyszín meglátogatásáról .”16 

Az európai múzeumok nemzetközi turizmusban betöltött kiemelkedő szerepét támasztja alá, 

hogy a kutatások alapján az amerikai turisták például leginkább a történelmi és kulturális örök-

ség vonzereje miatt utaznak Európába, az utazási motivációk között meghatározó jelentőségű 

az autentikus tapasztalatok szerzése, a pihenés és relaxáció, a barátokkal és rokonokkal eltöl-

tött idő, valamint az egyén szellemi gazdagodása.17 A jelentős létszámú amerikai turistát fo-

gadó múzeumoknak érdemes figyelembe venniük a tényt, hogy a kutatások alapján a tipikus 

amerikai turista középkorú és az amerikai átlaghoz képest  idősebb, gazdagabb és magasabban 

kvalifikált. Bár az amerikai utasok többnyire párjukkal utaznak, az amerikai turisták európai 

útjaik kapcsán egyre inkább meghatározó trendként definiálható a multigenerációs utazás, mi-

kor nagyszülők, szülők gyerekekkel közösen fedeznek fel új vidékeket. A kurrens turisztikai 

trendekhez való alkalmazkodás szükségessége mind több, múzeumi kultúraközvetítéssel és kö-

zönségkapcsolatokkal kapcsolatos tudományos tanácskozás és publikáció legaktuálisabb té-

májaként szerepel az utóbbi időben. 

Az elmúlt évek, évtized egyik legjellemzőbb múzeumpedagógiai trendjeként határozható 

meg a képzők képzésének, azaz a pedagógustársadalom mint kiemelt célcsoport továbbképzé-

sének fontossá válása a múzeumok tevékenységében. Mind több múzeum kínál olyan, a múze-

umi honlapról ingyenesen letölthető módszertani segédletet, mely az iskolai pedagógusok mú-

zeumi foglalkozásra való felkészülését, illetve egy adott téma osztálytermi keretek között való 

feldolgozását segítik. Az interneten fellelhető letölthető módszertani segédletek igen nagy vál-

                                                      
15 Statistics Canada (2015): Canada's population estimates: Age and sex, July 1, 2015: 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150929/dq150929b-eng.htm (2015. október 15.) 
16 http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural/index_en.htm (2015. szeptember 15.) 
17 European Commission 2014 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150929/dq150929b-eng.htm%20(2015
http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural/index_en.htm
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tozatosságot mutatnak a közvetített ismeretek, illetve a fejleszteni kívánt kompetenciák tekin-

tetében, azonban általánosságban megállapítható, hogy az alábbiak jelennek meg leggyakrab-

ban a pedagógusokat megcélzó módszertani segédletekben: oktatási célok megfogalmazása; 

nemzeti tantervhez/ alaptantervhez való kapcsolódási pontok meghatározása; a témához kap-

csolható múzeumi tárgyak pontos meghatározása; a tárggyal/ témával kapcsolatos kérdések 

megfogalmazása; tevékenység és módszerek ajánlása; témával kapcsolatos források, szakiro-

dalom feltüntetése; témakör/ tantárgy/ életkori csoport meghatározása. A pedagógusok önálló 

felkészülését és önképzését támogató módszertani segédletek kidolgozása mellett, a múzeu-

mok felnőttképzési gyakorlatában kiemelt szerepet töltenek be a pedagógusokat megcélzó for-

mális felnőttképzési programok. 

A pedagógusokat támogató módszertani kiadványok mellett mind gyakrabban találkozha-

tunk a szülőket megszólító, a múzeum weboldaláról ingyenesen letölthető módszertani segéd-

letekkel is. Különösen fontos újítás ez, hiszen sok szülő tartva attól, hogy saját tudásának hiá-

nyosságai következtében nem képes a múzeumban látottakat interpretálni, nem látogatja gyer-

mekeivel a múzeumi programokat. A családokat célzó múzeumi segédletek leggyakoribb jel-

lemzői: a célcsoportként meghatározott gyermekek életkorának feltüntetése; a kiállítás térké-

pes megjelenítése a kiadványban feldolgozott kiállítási egységek megjelölésével; információ-

tartalom a feldolgozott témáról; kérdések megfogalmazása és megoldókulcs; a célcsoportnak 

megfelelő nyelvi kód alkalmazása és az életkori csoporthoz illeszkedő kommunikációs stílus 

megválasztása; a kiadvány színeinek és grafikáinak az életkori csoporthoz való alkalmazko-

dása; a műtárgyak egyes részleteinek kinagyítása a részletek megfigyelése érdekében; szemé-

lyes vonatkozások megteremtése a kiadványban a feladattal való minél nagyobb mértékű azo-

nosulás érdekében; interdiszciplináris megközelítés- egyes témák kapcsán kapcsolódás a mű-

vészethez, életmódhoz, gasztronómiához, tudományok fejlődéséhez, tudományos eredmények-

hez. Egyes múzeumok nem csak a konkrét múzeumlátogatáshoz kapcsolódóan kínálnak a szü-

lők számára módszertani kiadványokat, hanem az otthoni, illetve egyéb szabadidős tevékeny-

ségek közös, aktív eltöltésével kapcsolatosan is javaslatokat, ötleteket fogalmaznak meg a szü-

lők és gyermekek között családi kapcsolatok erősítése, illetve a tanulás támogatása érdekében. 

A Bostoni Gyermekmúzeum szülők számára készített, 26 otthon, szabadidő keretében, illetve 

egyéb közösségekben megvalósítható programot, játékot ajánló kiadványa például hangsú-

lyozza a csoportban való munka, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldó-képesség, il-

letve a feladatok átlátására való képesség fejlesztésének fontosságát, valamint kifejezett cél-

ként fogalmazza meg a szülő-gyermek kapcsolat szorosabbá válásának támogatását, illetve  a 

családok környezettel kapcsolatos tudatosságának növelését. A kiadvány hangsúlyozza azt is, 

hogy a gyermekek számára nyújtott érzelmi támogatás mellett fontos a szülők saját igényeinek 

kielégítése is, mivel a szülők minél kompetensebbnek érzik magukat gyermekük nevelésében, 

érzelmileg annál könnyebben megközelíthetővé válnak gyermekeik számára.18 A szülőket 

célzó módszertani segédletek pontosan felsorolják az ajánlott tevékenységhez szükséges esz-

közöket, lépésről lépésre bemutatják a tevékenység folyamatát, segítséget nyújtanak motiváló 

kérdések megfogalmazásával kapcsolatosan, valamint felhívják a szülők figyelmét arra, hogy 

az adott tevékenységformával a gyermek mely kompetenciája fejleszthető.  

                                                      
18 Boston Childern’s Museum Home Edition. Lots to Know, Lots to Do. 26 Activities Families Can Do Together. 

http://www.bostonchildrensmuseum.org/sites/default/files/pdfs/BCM-Home-Edition-2012.pdf (2015. 09. 20.) 

http://www.bostonchildrensmuseum.org/sites/default/files/pdfs/BCM-Home-Edition-2012.pdf
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Egyes múzeumok, illetve oktatással foglalkozó állami szervek által megjelentetett kiadvá-

nyok pedig javaslatokat adnak a múzeumi látogatásra való felkészüléssel kapcsolatosan is. A 

múzeumok egyre gyakrabban családi programjaik meghirdetése kapcsán kínálnak útmutatót a 

szülők számára a múzeumlátogatásra való felkészülés, a múzeumi élmény folyamata, valamint 

a múzeumlátogatást követő eseményekkel kapcsolatosan. A múzeumi szakemberek olyan 

praktikus, a látogatás megtervezésével kapcsolatos információkat közölnek a szülőkkel, me-

lyek a lehető leghatékonyabbá teszik a múzeumi tanulás folyamatát és melyek révén a meg-

szerzett élmények hozzájárulnak a gyermekek múzeumokkal kapcsolatos pozitív attitűdjének 

kialakításához. Egyre gyakrabban találkozhatunk az ajánlásokban azzal, hogy sok múzeum 

fontosnak tartja azt, hogy a szülők megfelelő módon készítsék fel gyermekeiket a múzeumlá-

togatásra, illetve, hogy előzetesen ismertessék meg velük a múzeumban elvárt viselkedési sza-

bályokat. A múzeumlátogatás folyamatával kapcsolatos ajánlások az élményszerűséget növelő 

praktikus javaslatokat mellett gyakran előre megfogalmazott kérdésekkel segítik a szülőket 

abban, hogy gyermekeik számára mind hatékonyabb és élményszerűbb tanulást megvalósító 

látogatást szervezzenek. A múzeum által módszertani segítségként megfogalmazott kérdések 

az egyszerű motiváló kérdésektől a felfedezéses tanulást támogató kérdésekig bezárólag sok-

félék lehetnek. A New York-i Guggenheim Múzeum például a múzeumi tanulás hatékonysá-

gának növelése szempontjából, illetve a múzeumi látogatás minél pozitívabb élményként való 

rögzülése érdekében a múzeumi programra való felkészüléssel kapcsolatosan azt javasolja a 

szülők számára, hogy lehetőség szerint a délelőtt folyamán látogassák meg a múzeumokat, 

mivel a gyermekek még kevésbé fáradtak, illetve a múzeum még kevésbé zsúfolt ekkor, így 

jobb feltételei nyílnak az élményszerű tanulás megvalósításának. Ugyanígy javaslatot fogal-

maznak meg a látogatás tervezett hosszával kapcsolatosan is, hiszen a sikeres program érde-

kében maximum 90 perces múzeumi látogatást javasolnak.19 A New York City oktatásért fele-

lős hivatala által 2009-ben megjelentetett, szülőket megcélzó kiadvány például az alábbi ja-

vaslatokat fogalmazta meg a művészeti múzeumokba irányuló, sikeres családi múzeumlátoga-

tásra való felkészüléssel kapcsolatosan: 

− a műtárgyról való beszélgetés otthoni környezetben a múzeumlátogatást megelőzően, és 

az érdeklődés felkeltése a tárgy történetével kapcsolatos kérdések megfogalmazása ré-

vén 

− képeskönyvekből való felolvasás és arra vonatkozó kérdések megfogalmazása, hogy a 

képek milyen módon segítik a történet elmesélését, illetve hogy milyen anyagokat hasz-

nált az illusztrátor. 

− a gyerekek által az iskolában készített tárgyakkal kapcsolatosan érdeklődés, valamint a 

felhasznált anyagokra, illetve az alkotás motivációival kapcsolatos kérdések megfogal-

mazása 

− közös séta a lakóhely környékén, ami közben az épületek díszítésére, a látható mintákra 

és anyagokra kérdez rá a szülő 

− a tömegközlekedési eszközzel való utazás során a szülő hívja fel a figyelmet az út során 

látható műtárgyakra és ezekkel kapcsolatosan fogalmazzon meg olyan kérdéseket, mint 

például, hogy vajon miért kerülhetett az adott műtárgy pont arra az állomásra, közterü-

letre, ahol látható20 

                                                      
19 http://www.guggenheim.org/new-york/education/families-kids-teens/tips (2015. szeptember 20.) 
20 New York City, Department of Education 2009 

http://www.guggenheim.org/new-york/education/families-kids-teens/tips%20(2015
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A kiadvány emellett hangsúlyozza annak fontosságát, hogy szülők bízzák rá gyermekeikre, 

hogy azok a saját érdeklődésüknek megfelelő tárgyakat tekintsék meg a múzeumban, valamint, 

hogy a gyermek maga dönthesse el, hogy mennyi időt kíván egy-egy műtárgy tanulmányozá-

sával eltölteni, valamint hogy mikor szeretne a következő tárgyhoz lépni. Emellett az útmutató 

hangsúlyozza, hogy különösen fontos az, hogy a passzív ismeretbefogadás helyett a gyerek 

beszélgetésre építve, aktív módon szerezze meg az új ismereteket, illetve, hogy a múzeumlá-

togatás olyan pozitív élményként rögzüljön, mely újabb és újabb múzeumlátogatásra inspirálja 

a gyermeket.21 

További trendként határozható meg az, hogy a felnőttek számára meghirdetett programok 

között egyre nagyobb arányban találkozhatunk a résztvevőket a tanulási folyamatba aktív mó-

don bevonó interaktív műhelymunkákkal. Azaz, a tradicionális, passzív ismeretbefogadást 

célzó olyan programok mellett, mint a tárlatvezetetés, előadás, filmvetítés, mind nagyobb 

hangsúlyt kapnak a felnőttek önálló tevékenységére épülő kreatív műhelyek. Az elsősorban a 

turistákat megcélzó hagyományos tárlatvezetések mellett a múzeumok egyre gyakrabban kí-

nálnak olyan, a gyűjtemény egyes részleteit specifikus aspektusból megvilágító galériabeszél-

getéseket, melyek aktív módon vonják be a résztvevőket a tanulási folyamatba.  

A múzeumi programok kapcsán mind jellemzőbb az inter- és multidiszciplináris szemlélet 

megjelenése. A több tudományterület eredményeit megismertető, több szempontú megközelí-

tés a múzeumi kiállítások és múzeumpedagógiai programok kapcsán is egyre nagyobb teret 

nyer. 

A különböző digitális eszközök múzeumi kultúraközvetítésbe való bevonása ma már egy-

értelmű trendként határozható meg, mely a fiatalabb generációk megszólítása és bevonása kap-

csán marketing szempontból is jelentőséget nyer. Bár a múzeumi tanulás alapját a múzeumban 

őrzött autentikus tárgyak, illetve a tárgyakkal való találkozás élménye adja, a közvetítési mó-

dok tekintetében vonzó alternatíva a fiatalabb generációk számára, ha érdeklődési körüknek 

megfelelően a program valamilyen szempontból lehetőséget nyújt a digitális eszközök alkal-

mazására is. Az idősebb, a digitális világgal kapcsolatosan kevésbé tájékozott generációk szá-

mára pedig digitális kompetenciáik fejlesztése, új alkalmazások elsajátítása kapcsán válhatnak 

népszerűvé ezek a programok. Az elmúlt években mind nagyobb szerepet kapnak a szellemi 

és lelki egészség támogatásának szolgálatában álló olyan múzeumandragógiai programok, me-

lyek különböző terápiás módszerek bevonásával a felnőttek életminőségének fejlesztését is 

szolgálják a hagyományos ismeretközvetítésen túl. (pl.: művészetterápia szerepe a korai 

demencia kapcsán) 

Összegzés 

A múzeumandragógia innovációiban és kurrens nemzetközi trendjeiben a társadalmi, gazda-

sági, kulturális és technológiai változásokhoz való alkalmazkodásra való törekvés rajzolódik 

ki. A múzeumi kultúraközvetítés hagyományos formái olyan újításokkal egészülnek ki, melyek 

következtében a múzeumok a korábbiakhoz képest nagyobb szerepet vállalnak a társadalmi 

feszültségek csökkentésében, a közösségeket érintő aktuális kérdések reprezentálásában és az 

egész életen át tartó tanulás széles spektrumának biztosításában. A közönséggel való, koráb-

binál közvetlenebb kapcsolattartásra való törekvés, a különféle civil kezdeményezésekhez való 

kapcsolódás, valamint a különböző kulturális, oktatási, tudományos szervezetekkel való 

                                                      
21 New York City, Department of Education 2009  
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együttműködések gyakoriságának növekedése a múzeumok helyi közösségek életében betöl-

tött szerepének növelésével kapcsolatos szakmai igényt jelzik. A tanulmányban felvázolt kur-

rens trendek alapján várható, hogy a múzeumok a jövőben fokozott erőfeszítést tesznek olyan 

társadalmi csoportok bevonására, melyek a tipikus múzeumlátogatók között jelenleg alulrep-

rezentáltan jelennek meg, valamint, hogy egyre inkább olyan civil térként jelennek meg, mely 

lehetőséget biztosít az identitás fejlesztésére, a látogatók közötti kapcsolatok kialakítására, a 

kurrens, közösséget érintő kérdések megvitatására, és új, a közönség véleményét bevonó ja-

vaslatok megfogalmazására. Mindezek mellett az elöregedő társadalom tanulási igényeihez, 

illetve a turizmus nemzetközi trendjeihez való alkalmazkodás következtében várható az időse-

ket, illetve az aktív időskorúakat megcélzó programok számának és módszertani gazdagságá-

nak bővülése. 
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