
Szakmai beszámoló 

 

Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés 

A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum 

Ideje: 2015. május 26-27. 

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító: 3504/01421) 

a Petőfi Irodalmi Múzeum 2015. május 26-27-én megrendezte és sikeresen lebonyolította az 

országos irodalmi muzeológus továbbképzést. A képzés hiánypótló szerepét jól mutatta a 

nagy szakmai érdeklődés: 24 intézményből több mint 60 kolléga vett részt a másfél napos 

programon, amely   

- áttekintette az irodalmi muzeológia helyzetét, kihívásait reflektálva olyan kérdésekre, 

mint Mi az irodalmi muzeológia? Mi az irodalmi kiállítás lényege? Milyen a jó irodalmi 

kiállítás? Kinek készül, és hogyan készül az irodalmi kiállítás? stb. illetve előre tekintve a 

2014-20-as időszakra is  

- tájékoztatta az irodalmi muzeológiai szakág képviselőit az 1997. évi CXL. törvény 

módosítása alapján történt múzeumi átszervezés tapasztalatairól, az új struktúra, új feladatok, 

új lehetőségek gyakorlati példáinak elemzésével 

- erősítette az irodalmi muzeológusok szakmai közösségét, új tagokkal bővülését a 

kiállítás elemzések és új kezdeményezések tanulmányozása és megvitatása során 

A program első napján délelőtt az irodalmi muzeológia mibenlétét jártuk körbe, felvezető 

előadások után moderált beszélgetésekben, ebéd után Hadházi Gábor (EMMI) és E Csorba 

Csilla (PIM) plenáris beszélgetése vezette fel az új múzeumi struktúra tapasztalatainak 

megbeszélését, késő délután terepmunkára invitáltuk a kollégákat a „Maradni szégyen, veszni 

borzalom” – Magyar írók az első világháborúban című kiállításunkba, melyet kis 

csoportokban múzeumpedagógusaink vezettek. A második nap délelőttjén tovább folytattuk 

az irodalmi muzeológia gyakorlatának (új kezdeményezések, a befogadást és széleskörű 

hozzáférést segítő új technológiák, interdiszciplináris együttműködések) bemutatásával a 

József Attila, a Weöres és a világháborús kiállítások elemzésével.  

A részvételi alapú továbbképzés módszertani megvalósítása az előadásokat követő cafeteria 

rendszerű asztali beszélgetések során valósult meg, melyben az előadó egy-két szakmai 

referenssel kiegészülve 15-20 perces beszélgetésben bontotta ki az előadások problematikáját 

az asztalnál ülők problémafelvetéseit meghallgatva és kérdéseire reflektálva, majd az 

asztalgazdák maradtak, és a következő csoporttal folytatták ugyanezt a gyakorlatot. Ily módon 

a szokásos egy-két előadást követő plenáris kérdés helyett minden asztalnál folyamatosan 

élénk szakmai tanácskozás folyt. A visszajelzések messzemenően igazolták a módszer 

hasznosságát.  

Gratulálok a szervezéshez, nagyszerű és változatos programhoz! 



Köszönjük a kedves fogadtatást!” Peternák Anna, Liszt Ferenc Emlékmúzeum 

 

„Fantasztikus élmény együtt gondolkodni és látni a többiek munkáját! Köszönöm ezt a 

csodás, inspiratív 2 napot! <3 

Tanít, megihlet, újat mutat minden pillanata! Még sok ilyet! ” Babits Ház, Esztergom 

 

„Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a rendszeres országos irodalmi muzeológus 

továbbképzést. Jól éreztem magam, a szervezés is jó volt. A legjobban a „sziget-

beszélgetések” tetszettek. Az irodalomtörténészek – kurátorok – muzeológusok munkájának 

összehangolása a PIM-ben kiváló, jó lenne hallani a műhelytitkokról. Remélem, lesz folytatás. 

Mindent köszönök. Jó munkát!” 

 

„Szépen megszervezett és lebonyolított konferencia volt. Köszönöm szépem a meghívást.” 

Imre Zoltán, Nagyvárad 

 

„Várakozó, elégedett az eddigiekkel. Örülök, hogy más kollégákkal ismerkedhettem meg.” 

 

A képzésen elhatároztuk, hogy a jövőben minden tavasszal a PIM-ben, ősszel pedig egy 

vidéki helyszínen (2015-ben Debrecenben, 2016-ban Esztergomban) folytatjuk az országos 

továbbképzést. A mostani képzés során gyűjtöttük a feldolgozásra kerülő további témákat, 

melyek közül őszre a Gyűjtemények című téma került kiválasztásra.  

A továbbképzésről videofelvétel készült, melyet a tematikával és a jelenléti ívvel együtt a 

beszámolóhoz csatoltan megküldünk.  

 

A videofelvétel az alábbi linken érhető el: 

 
http://download.pim.hu/public/Mediatar/muzeologus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://download.pim.hu/public/Mediatar/muzeologus


A továbbképzés tematikája 

 

1. nap  

 

10.30- 12.30  

Irodalmi muzeológia I.  
Az irodalmi muzeológia helyzetének, kihívásainak áttekintése 2014-2020 

Mi az irodalmi muzeológia? Mi az irodalmi kiállítás lényege? Milyen a jó irodalmi kiállítás? 

Kinek készül, és hogyan készül az irodalmi kiállítás?  

Előadók: dr. Kalla Zsuzsa,  dr. Palkó Gábor, dr. Lakner Lajos 

 

12.30- 14.00  

Ebéd a Károlyi Étteremben 

 

1. nap  

14.00- 15.00 

Az új múzeumi struktúra tapasztalatai 

Az irodalmi muzeológiai szakág képviselőinek tájékoztatása az 1997. évi CXL. törvény 

módosítása alapján történt múzeumi átszervezésről; érzékenyítése az új struktúra, új 

feladatok, új lehetőségek megértése iránt az eddigi tapasztalatok elemzésével, valamint a 

2015-2016. évi pályázati és munkatervek megvitatásával. 

Előadók: Dr. Hadházi Gábor (EMMI Közgyűjteményi Főosztály vezetője), E Csorba Csilla 

(Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója) 

 

15.00-16-30 

Irodalmi muzeológia II. 

 

„Maradni szégyen, veszni borzalom”…… Egy kiállítás múzeumpedagógiai és közművelődési 

hasznosítása 

(workshop és terepmunka)  

 

2. nap 10.00- 12.30 

Irodalmi muzeológia III. 

Kiállítás elemzés és új kezdeményezések, a befogadást és a széleskörű hozzáférést segítő új 

technológiák, interdiszciplináris együttműködések  

Előadók: H. Bagó Ilona, Hegyi Katalin, Ruttkay Zsófi,  Varga Katalin 

 

12.30-14.00  

Ebéd 

 






