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Absztrakt: Mára felnőtté vált az internettel egyidős nemzedék, de a megelőző korosztályok képviselő-
inek széles köre is szívesen akklimatizálódik a digitális korhoz, és értékeli annak kínálatát, lehetőségeit. 
Hogyan lehet a kiállításokat megmozdítani úgy, hogy a legkisebbtől a legidősebbig mindenki élvezze? A 
Mozaik Cégcsoport innovatív megoldásokat kínál a múzeumok számára a kiállítás ötletének felmerülé-
sétől a megvalósulást követő programok kiegészítéséig. Az előzetes látványtervek, az adott témához 
készített személyre szabott videók, egyedi tematikájú, a kiállításhoz szorosan illeszkedő animációk se-
gítenek olyan részleteket is kibontani, melyekre adott esetben a tárgyi valóság nem nyújtana megol-
dást. A színvonalas, áttekinthető és modern megjelenésű web portál, az előadásokhoz kapcsolódó nívós 
prezentációk segítik a látogatókat a kiállítások anyagának befogadásában.  A modern megoldásokat is-
merve és felhasználva a kiállítások 21. századivá és látogatóbaráttá válhatnak, ami minden múzeum vágya. 
Kulcsszavak: digitális, interaktív, szemléltetés, prezentáció. 

 

„A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk, 

hanem, hogy új szemmel nézzük az ismert világot.” Marcel Proust 

 

A múzeumandragógiai gondolkodást tulajdonképpen a másként, de tudományrendszertanban 

gondolkodó andragógus muzeológusok, az alternatív szisztémákban gondolkodó szakmuzeo-

lógusok, a Kriston Vízi József által vezetett Timpnet Műhely indították útjára a magyar muze-

ológián belül, mert a felnőttek múzeumi aktivizálását a múzeumandragógusok nem múzeum-

pedagógiai, hanem a múzeumandragógia diszciplína rendszertani keretei között tartották rea-

lizálhatónak. 

A globalizáció hatásaként a múzeumandragógia kiindulási pontnak tekinti, hogy a társada-

lomtudomány paradigmája olyan elméleti rendszer, amely értelmezi, és koherens módon leírja, 

fogalmi eszközökkel megragadja a változás lényegét, feltárja annak okait és következményeit. 

Paradigmaváltás akkor következik be, amikor az ember alapvetően más módon kezd gondol-

kodni önmagáról, a világról, a világhoz fűződő viszonyról, ennek megfelelően új valóságot 

teremtve önmaga számára, másként szabályozza viszonyait. Az időben és térben pontszerűen 

jelentkező változások, egy meghatározott történelmi helyzetben felmerülő problémahalmazra 

adandó válasz okán rendszerszerűen összekapcsolódnak. 

A múzeumandragógia közösségfejlesztő célja: segíteni a felnőtt embert, a felnőtt közössé-

get a múzeumban biztosított tanulási helyszínen abban, hogy az életen át történő tanulást gya-

korolhassa, támogatni abban, hogy a múzeumi érdeklődő, a közönség megismerhesse az em-

beriség sokféle tudását, a világnézetet is tükröző más kultúrák tanításait, a formális, a non -

formális, az informális tanulás logikusan összefüggő értelmezését. A múzeumi rendszer komp-

lex adottságára építve valósíthatja meg azokat a célkitűzéseket, amelyek javíthatják az emberi 

tudáselsajátítás minőségét – múzeumi szakember, gyűjtemény, kiadvány, kiállítás stb. útján –
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, a tudatosabb emberi cselekvés pedig lehetőséget teremt a modern elbutulási folyamatok ne-

gatív tendenciájának megállításában. 

Célja segíteni a felnőtt embert, a felnőtt közösséget a múzeumban felhalmozott tudásbázis 

adottságaira építetten abban, hogy megismerje, megértse a kulturális, vallási, civilizációs kü-

lönbségek lényegét. A múzeumok vállalt feladataikkal pedig hozzájárulhatnak ahhoz, csök-

kenjenek az előítéletek, az emberek tiszteljék más vallások, más kultúrák, más civilizációk 

értékeit és hagyományait. 

Nem szabad elfeledkezni a felnőttekkel foglalkozó múzeumi vonulat kapcsán a pedagó-

gusképzésről, melynek célja, hogy a pedagógusok képessé váljanak a múzeumot oktatási, ne-

velési tevékenységük szolgálatába állítani, illetve a múzeumi szakemberek a látogatóbarát mú-

zeumok megteremtésének jegyében a korszerű és a mindennapi gyakorlatban közvetlenül hasz-

nosítható ismereteket szerezzenek, többek között a múzeumi ismeretátadás, a múzeumvezetés, 

a múzeumi kommunikáció vagy a kiállítás rendezés területén. 

Természetes, hogy a múzeumi tanulás lehetőségei a korosztályokhoz kötődve változó tar-

talommal jelennek meg a kínálatban, hiszen mindig különbség van a különböző generációk 

szemléletében, gondolkodásmódjában, elvárásaiban és befogadási képességeiben.  

A generációkról szóló elméleteknek általában az a funkciója, hogy jól érzékelhetővé és 

megfoghatóvá tegye azokat a kulturális, szocializációs különbségeket, amelyek a különböző 

korosztályok között megfigyelhetőek. Szokás ezeket a generációkat születésük időpontja sze-

rint elnevezni, így ismerős név lehet a második világháború után, az 1950-es, 1960-as években 

születettekre használt „baby-boom” generáció, de elterjedt a 1970-es években születettekre 

vonatkozó „X-generáció” is. Az ábécében sorban haladva őket követi az 1981 és 2001 között 

született „Y-generáció”, illetve a legfiatalabbaknak kijáró „Z-generáció” kifejezés. E két 

utóbbi generáció egyik legfontosabb ismertetőjele, hogy ők már beleszülettek abba a világba, 

amelyet egyre inkább meghatároznak a különböző digitális technológiák: ők tehát az IT-gene-

ráció. 

Mára felnőtté vált az internettel egyidős nemzedék is, de nincs mit tagadni azon sem, hogy 

a megelőző korosztályok képviselőinek széles köre is szívesen vagy kényszerből, de akklima-

tizálódik a digitális korhoz, élvezi és értékeli annak kínálatát és lehetőségeit. Az ehhez a ré-

teghez tartozó egy része az eszközök kínálta lehetőségeket nem teljesen használja ki, de nem 

már nem is fordul a technika ellen. 

Mark Prensky 2001-ben írt tanulmányára1 gyakran hivatkozunk a digitális bennszülöttek 

kapcsán, de nem szabad elfelejteni, hogy ő akkor pontosan leírta a bennszülött bevándorlókat 

is, akik jelentősen különböznek a mai kor gyermekeitől. A digitális bennszülöttek  beleszülettek 

az új világba, már a digitális korral együtt nőttek fel: számukra magától értetődő, hogy min-

dennapi kommunikációjukat, érzelmi, társas életüket, alkotókedvüket és játékosságukat az in-

ternet, a mobiltelefon és már digitális eszközök segítségével, egymással és a legszélesebb nyil-

vánossággal megosztva élik át. 

A digitális bevándorló, tanulása során alkalmazkodik a környezetéhez – mint minden be-

vándorló, egyesek jobban, mint mások –, de bizonyos mértékig mindig megtartja „akcentusát”, 

azaz fél lábbal a múltban él. A „digitális bevándorló akcentus” abban nyilvánul meg, amikor 

első gondolatunk helyett csak második az internet, amikor információra van szükségünk, vagy 

                                                      
1 http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-

%20Part1.pdf (2015.06.01.) 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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amikor elolvassuk valamelyik számítógépes program kézikönyvét, és nem abból indulunk ki, 

hogy úgyis rájövünk, hogyan működik használat közben – ahogy ezt a fiatalabb generáció tag-

jai teszik. Az idősebb generáció másképpen szocializálódott, mint gyermekeik, és most tanulja 

az új nyelvet; és az a nyelv, amelyet életünk során később tanulunk meg, agyunk más részében 

raktározódik. 

A lifelong learning, az egész életen át tartó tanulási filozófia, paradigma lényegű küldetése, 

hogy elméletével és gyakorlatával hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Múzeumi értelme-

zésben a lifelong learning gondolat elterjedésének köszönhetően az utóbbi években a magyar-

országi múzeumok minden korosztály számára tanulási helyszínekké válhattak.  

„Az új dolgok jóval szélesebb körűek, s a lényegük is mélyebben rejlik, mint amit érzék-

szerveinkkel felfoghatunk. Elvont, elméleti gondolkodás kell hozzá, ami nem azonosítható 

egyetlen átélt tapasztalattal, és a belőle leszűrhető tanulsággal. Ezért napjainkban a tanulás 

jellegének is meg kell változnia. Túl kell jutni a tapasztalattal megszerezhető tudáson, és még 

az oktatásban kapott ismereteken is. A tanulás ma a gondolkodás folytonos megújítását jelenti, 

annak a képességnek a megszerzését és állandó fejlesztését, amelynek a segítségével az életta-

pasztalatokat és a más forrásokból átvett ismereteket egymásra tudjuk vonatkoztatni, a gon-

dolkodás valamely egységében szerkezeti összefüggésbe tudjuk rendezni.”2 

A múzeumi felnőttképzést, felnőttoktatást napjainkban egyre inkább a múzeumi tanulás 

fogalmával helyettesítik, s szerencsésen összesimulnak és egymásra épülnek a formális, az 

informális, a non-formális, az autonóm és önfejlesztési tanulási törekvések. A „digitális benn-

szülöttek” első generációja már felnőtt, és nekik már volt lehetőségük arra, hogy a múzeum-

pedagógia részesei legyenek. A múzeumoknak múzeumandragógiai szempontból is szükséges, 

hogy tartsák a lépést a megváltozott környezet, illetve a generációs különbségek okozta válto-

zásokkal, megnőtt és folyamatosan tovább nő az igény a felnőttek számára készült, új technikai 

lehetőségekkel támogatott kiállításokra, melyek jellemzői közt kiemelkedik, hogy a téma meg-

közelítése interdiszciplináris, annak bemutatása élményszerű és interaktív. 

Elengedhetetlen az interaktivitás fogalmi tisztázása: a rendezett információk befogadásá-

nak aktív folyamata, amelyben a befogadó fél saját igénye szerinti döntéseket hoz a lehetősé-

gekhez mérten, ezt a közvetítő felé visszajelzi, majd a folyamat ennek megfelelően, változá-

sokkal halad tovább. Az interaktivitás a felhasználó részéről mindig cselekvést feltételez. Az 

interaktív működés feltétele egy számítógépes program, mely az érkező jeleket fogadni, értel-

mezni tudja, és az annak megfelelő, következő akciót létrehozza. 

Hogyan lehet a kiállításokat megmozdítani úgy, hogy a legkisebbtől a legidősebbig min-

denki élvezze? Milyen prezentációs lehetőségekkel színesíthetjük a bemutatókat, foglalkozá-

sokat, felnőttképzéseket? 

„A kiállítások és a bennük lévő tárgyak sok esetben primér megjelenési formájukban nem 

tudják közvetíteni azokat az információkat és üzeneteket, amelyeket megalkotójuk, a muzeoló-

gus szeretett volna átadni. Ezért szükséges az interpretáció, a magyarázat, a közönséggel való 

megismertetés.”3 A 21. század emberének ingerküszöbe a rengeteg felé áramló információ mi-

att olyan magasan van, hogy erősen meg kell dolgozni, hogy képesek legyünk azt átugrani. A 

sok és folyamatos információból ki kell ugrani annak, amit be akarunk fogadtatni. Azaz mindig 

kell valami plusz, valami más, valami több, és ha a technika és a szaktudás ehhez rendelkezésre 

                                                      
2 Nagy 2005. 30.  
3 Cseri 2002. 57-61.  
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áll, már csak élni kell a lehetőségekkel. A múzeumoknak kiemelkedő szerepük van tárgyi em-

lékeink megőrzésében, valamint abban, hogy módot nyújtsanak e kulturális értékek megisme-

réséhez a nagyközönség számára. 

A 21. században az új technikai eszközök használata már az emberek mindennapjainak 

alapvető részévé vált, így ez az elvárás jelentkezik az információszerzés minden területén. A 

múzeumi kiállítások létrehozásában is egyfajta paradigmaváltás figyelhető meg, vagyis egyre 

intenzívebben jelenik meg a digitális technológia a múzeumi tudásközvetítésben és élmény-

nyújtásban. 

Az előadások, bemutatók hagyományos kísérői a prezentációk. A megszokott prezentációs 

programok: Microsoft PowerPoint vagy a Prezi alkalmasak arra, hogy mondandónkat statikus 

tartalommal kísérjük, melynek megjelenése, animációi színesíthetik az előadást. Ma már azon-

ban ez animációkkal színesíthető, mégis statikus tartalom kevés, sokszor már az első diánál 

elveszítjük az érdeklődés egy részét magától a ténytől, hogy kivetített, szöveges prezentációval 

kísérjük mondandónkat. . 

A múzeumok kínálta, a kiállításokhoz kapcsolódó előadások nívós támogatója lehet a 

mozaBook prezentációs szoftver, mely dinamikus és interaktív megjelenítési lehetőségeket kí-

nál minden bemutatóhoz. A mozaBook sokoldalú illusztrációs, animációs és ötletes prezentá-

ciós lehetőségekkel színesíti a bemutatók, múzeumpedagógia vagy múzeumandragógiai fog-

lalkozások eszköztárát. A látványos interaktív elemek és a beépített készségfejlesztő, szemlél-

tető és kísérletező alkalmazások felkeltik a tanulók érdeklődését, és segítik a tananyag köny-

nyebb feldolgozását. A felhasználók visszajelzéseit folyamatosan  figyelembe vettük a fejlesz-

téskor. Ezáltal a program könnyen használható, egyszerűen kezelhető lett, minden ott található 

ahol a felhasználó keresi. A mozaBook interaktív táblán és normál számítógépes környezetben 

egyaránt használható. A program kezelőfelülete intelligensen alkalmazkodik a megjelenítő 

eszköz méretéhez. A mozaBook program, a beépített alkalmazások, oktatóvideók, interaktív 

háromdimenziós modellek és azok narrációi jelenleg is számos nyelven elérhetők, és a nyelvi 

támogatás folyamatosan bővül. A mozaBookban is elérhető mozaLibrary tartalomgyűjtemény 

több mint 1000 interaktív 3D modellt, több száz oktatóvideót és számos hanganyagot, feladatot 

tartalmaz, melyek felkeltik a tanulók érdeklődését a tananyag iránt.  A mozaBook – előnye, 

hogy dinamikus, előadás közben aktívan változtatható, hiszen interaktív táblára készült. Hasz-

nálható természetesen hagyományosan kivetítve, mint most is, de fontos lehetősége, hogy bár-

mikor belenyúlhatok az előre elkészített anyagba, ahogy a bemutató, foglalkozás menete kí-

vánja. 

Az új információs eszközök alkalmazása új távlatokat nyit meg a muzeológusok számára. A 

klasszikus tárgyi bemutatás ötvözése a virtuális információkkal még élményszerűbbé teheti az 

ismeretek átadását, elkötelezett múzeumlátogatók egyre szélesebb körét szólítva meg ezzel. 

Egy-egy projekt megvalósítása a múzeumban sokrétű feladat, amelyhez számos szakember 

együttműködésére van szükség. Ebben az összetett folyamatban tud hatékony segítséget nyúj-

tani a Mozaik Cégcsoport a tervezés fázisától a teljes  körű megvalósításon át egészen a fenn-

tarthatóság biztosításáig. Innovatív megoldásokat kínál a múzeumok számára a kiállítás ötle-

tének felmerülésétől a megvalósulást követő programok kiegészítéséig.  Néhány példa a meg-

valósul múzeumi fejlesztéseiből: 

– A Gyulavári Kastély látogatóközpontjában elhelyezett „Virtuális Múzeum” – saját fejlesztésű 

grafikai és adatbázisrendszer megjelenítő programja és tartalommal való feltöltése. 

– Információs kioszk készítése a recski Kényszermunkatáborok 1950-1953 című kiállításhoz. 
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– A Móra Ferenc Múzeum megbízásából két érintőképernyős terminál gyártása és tartalom-

mal való feltöltése. 

– A Pallavicini Kastély és a Budai Sándor Emlékház részére érintőképernyős terminálok ké-

szítése, megjelenítő szoftverek programozása, audio guide rendszer kiépítése a tárlatveze-

téshez idegen nyelvű narrációkkal. 

– A makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum megbízásából virtuális bemutatóanyag 

készítése. Digitális képkeret alkalmazása a kiállítás részeként bemutatásra kerülő videó 

animáció megvalósításához. 

– A gyulavári Wenckheim-Almássy kastély előzetes látványterve. 

– A Konecsni György Helytörténeti Múzeum kiállítási látványterve. 

– A Pallavicini Kastély és a Budai Sándor Emlékház új tárlatának látványterve.  

– A maroslelei emlékház új tárlatának látványterve, állóképekkel 

– Virtuális kastély és helytörténeti bemutatóanyag elkészítése a Körös-Maros Vidékfejlesz-

tési és Ökogazdálkodási Alapítvány részére. 

– A gyulai vár történetét bemutató 10 perces animációs film elkészítése. Ennek részét képezi 

egy, a gyulai vár 16. századi állapotát bemutató 3D-s animációs film, amely az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium és Gyula Város Önkormányzata támogatásával,a Corvin János Mú-

zeum megbízásából készült. A film megtekinthető a múzeum tárlatának részeként. 

– A szegedi Móra Ferenc Múzeumnak film készítése A fáraók Egyiptoma kiállítás-sorozat-

hoz. 

– A százhalombattai Régészeti Park számára régészeti témájú múzeumpedagógiai foglalko-

zás bemutató anyagának készítése. 

Az előzetes látványtervek fotorealisztikus képei segítik a múzeumi munkatársakat a kiállí-

tások tervezésében, akár mozgóképeken járhatják be a megálmodott kiállítás termeit, több lá-

tószögből is megtekinthetik az elrendezést, a bútorokat, a falakat és a tereket. Az a tapasztala-

tunk, hogy egy építés alatt álló vagy még egyáltalán nem létező teret, helyiséget nem szakem-

berként nehéz lenne kész állapotában elképzelni. Ha a megrendelői elképzelések alapján szü-

letett terveket akár centiről centire valósághűen ábrázoljuk, így a tér olyan valóságos lesz, mint 

az életben. Ha ezt követően változtatásra, pontosításra lenne szükség, könnyedén lehet módo-

sítani az igényeknek megfelelően. A képek egyszerűen fényképnek tűnnek, de valójában lát-

ványtervek, aminek segítségével áttekinthető az egész kiállítás összbenyomása, eldönthető, 

hogy pl. a falak tervezett színe összhangban van-e a tartalommal, vagy esetleg zavaróan hat, 

megfelelőek-e az arányok, szemlélődőként a tér milyen szinten fogható be. Ilyen anyaggal tá-

mogatva a pályázatokat vagy a szponzoroknak bemutatva a terveket hatékony segítő lehetősé-

get jelent. 

A kiállításhoz szorosan illeszkedő 3D animációk segítenek a témák olyan részleteit is ki-

bontani, melyekre adott esetben a tárgyi valóság nem nyújtana megoldást.  A kiállítások stati-

kus elemeit kiegészíthetik az animációk változatos megjelenésével, és olyan tartalmakkal bő-

víthetik a kiállítást, amelyeket valóságban nem tudunk bemutatni. Helyreállított tárgyak, rom-

jaiból újjáálmodott épületek képe, csak leírásban létező elemek megalkotott formája a legif-

jabbaktól a legidősebbekig mindenki érdeklődésére számot tarthat. A mozaWeb médiatárában 

több, mint 1000 interaktív háromdimenziós modell található, amelyek a tananyaghoz kapcso-

lódnak, és élménnyé varázsolják a kiállításokat vagy az önálló ismeretszerzést az érdeklődők 

számára. Beutazhatják a világűrt, megismerhetik régi és mai eszközök működését, betekint-

hetnek az emberi test rejtelmeibe, és a kémia szabad szemmel láthatatlan világába. Bejárhatják 
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a régmúlt településeit, építményeit, megismerhetik az emberek mindennapi élete, valamint fel-

fedezhetik a természet rejtett titkait. A szabadon forgatható, méretezhető modellek többségé-

ben narrációk, beépített animációk és feladatok segítik a téma feldolgozását. A szerkezeti, met-

szeti nézetek feliratai több nyelven is elérhetőek, így a nyelvtanuláshoz is segítséget nyújtanak, 

de a külföldi látogatók is bővebb információhoz jutnak. 

Az adott témához készített személyre szabott, magyar vagy idegen nyelvű narrációval el-

látott egyedi tematikájú videók a kiállítási anyagok, a bemutatók, foglalkozások kiegészítői 

lehetnek. 

Az okostelefonnal, tablettel a táskájában érkező ifjú vagy fiatal felnőtt múzeumlátogató jó 

néven veszi, ha eszközeit használhatja is a múzeumi ismeretszerzés folyamatában. A BYOD 

(Bring Your Own Device – hozd a saját eszközödet) trend visszafordíthatatlanul terjed az élet 

más területein, s ha a múzeumok is lépést tarthatnak a kedvelt irányzattal, sok lelkes követőre 

akadhatnak. A „okos eszközökre” letölthető applikációk kiterjeszthetik a valóságos látnivaló-

kat, megmozdulnak a tárgyak, életre kelnek a részletek. Az applikációk könnyen hozzáférhe-

tőek, offline is működtethetőek. Nem csak a legifjabbak érdeklődését keltheti fel a sík képből 

térbelivé alakuló tárgy, a megmozdítható, körbeforgatható, minden szögből alaposan szem-

ügyre vehető tartalom. A kiterjesztett valóságnak csak a képzelet szab határt. 

A múzeumok PR terveiben hangsúlyos szerepet kell kapnia a színvonalas, áttekinthető és 

modern megjelenésű web portálnak, melynek látogatottsága bizonyítottan magában hordozza 

a kiállítás-látogatók számának emelkedését is. 

A helyszín, város, múzeum iránt érdeklődő az intézmény weboldalát megtalálva kapja az 

első benyomást, és ez gyakran el is dönti a továbbiakat – vajon virtuális látogatóból valódi 

látogatóvá válik. Egy jó weboldal nem csak informális, hanem jó megjelenésű is, aktív és ér-

deklődést felkeltő, éppen úgy elérhető okostelefonról vagy tabletről, mint asztali gépről, s a 

valódi mobilbarát honlap a kézi készülékek kínálta felületeken is jól használható.  

A hazai internetezők 98%-a a Google keresőt használja internetezéskor. A Google-ban in-

dított keresések közel 30%-át ma már okostelefonokról indítják a magyar felhasználók. 2014. 

novemberétől a Google „Mobilbarát” címkével jelöli meg a mobiltelefonokra optimalizált tar-

talmakat és a teszt alatt lévő algoritmusa már rangsorolási előnyt fog adni a mobilbarát web-

oldalaknak. Ha nem mobilra optimalizált a weboldala, az a keresőoptimalizálás szempontjából 

komoly hátrányt jelent. A tapasztalat az mutatja, hogy az új eszközökre (okostelefon, táblagép) 

nem optimalizált honlapokra érkező okostelefon-használók 95%-a azonnal visszafordul az 

ilyen oldalakról, és jelentős részük nem is látogat oda vissza többet.  

A konferenciára készülve 20 véletlenszerűen kiválasztott múzeum adatait ellenőriztem, és 

a 16:4 arányban a mobil készülékre nem optimalizáltak nyertek. Ez az arány, meglepő és egy-

ben elkeserítő is, hiszen egyértelműen mutatja, hogy a múzeumok jelentős része még nem méri 

fel kellőképpen, hogy milyen elvárásokkal fordul a 21. század feléjük. Nagyon fontos lenne, 

hogy az intézmények weboldaluk modernizálására, és mobilbaráttá alakítására is fordítsanak 

kellő hangsúlyt, hiszen a pl. a kereső rendszerek is „büntetik” a nem megfelelő oldalakat, azaz 

a kereséskor hátrébb sorolják azokat, tehát egyértelműen  kevesebben lelik meg és keresik fel 

majd az említett portálokat, kevesebb potenciális látogatóhoz jut el az információ az intézmény 

kínálta lehetőségekről. A modern weboldal amellett, hogy táblagépekre és mobiltelefonokra 

optimalizált, áttekinthető megjelenésű és szerkezetű, menüpontjai között könnyű navigálni, 

kiegészíthető múzeumi webáruházzal vagy akár aukciós oldallal is.  
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Ezeket és további különleges, modern megoldásokat ismerve és felhasználva a kiállítások 

21. századivá és látogatóbaráttá válhatnak, ami minden múzeum vágya. Mondandóm egy része 

promóciónak tűnhet ugyan, de egy konferencia nem csak arra alkalmas, hogy beszámoljunk 

korábbi tapasztalatokról és eredményekről, hanem kijelölhet egy jövőbeli utat, megmutathatja 

az elérendő célt. Egy új technikai lehetőség bevezetését valahol el kell kezdeni, meg kell is-

merni, hogy élhessünk vele. A Mozaik Cégcsoport és múzeumok együttműködése nem új ke-

letű, ám most új lehetőségeket is kínál reményeink szerint mindenki megelégedésére.4. 
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4 A IV. Múzeumandragógiai Konferenciára készült prezentáció megtekinthető itt: mozaweb.hu/muzeumpedagogia. 

A megnyitott bemutatóból az egyes oldalak közepére kattintva elindíthatóak a prezentációt kiegészítő videók, ani-

mációk, és megtekinthetőek azok a lehetőségek, amiről a tartalmi rész szól . A prezentációt a Mozaik Cégcsoport 

munkatársai készítették. 


