Szakmai beszámoló
NKA Közgyűjteményi Kollégium
Pályázati azonosító: 204113/00488
Múzeumi szakemberek nemzetközi tapasztalatcseréje
A Pulszky Társaság a 2013-as nemzetközi tapasztalatcsere szervezésének tapasztalatait
hasznosítva hasonló szakmai programot szervezett 2017 első felében az NKA
Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával. A programban összesen 6 fő vett részt három
csoportban. Kiválasztásuk alapját egy 2017 januárjában kiírt rövid határidejű pályázat
képezte. Erre jó angol/német tudással bíró, 40 év alatti, középvezető szakemberek
jelentkezését vártuk az országos, a megyei hatókörű városi és a területi/tematikus
múzeumokból. A pályázók rövid szakmai életrajzot és előzetes munkatervet adtak be, alapul
véve a kiírásban megfogalmazott szempontokat. (A kiírást mellékeljük.)
A megadott határidőig 12 fő adta be pályázatát, majd az utazók kiválasztásáról a négy
országos szakmai szervezet képviselői (PT – MME, ICOM MNB, OKSZ, MVMSZ)
döntöttek. A 2017 április elején kiadott közlemény szerint Szörényi András Gábor (Herman
Ottó Múzeum) és Varga Máté (Rippl-Rónai Múzeum) utazhatott Berlinbe; Galambos Henriett
(Szépművészeti Múzeum) és Pintér Zsófia (Koszta József Múzeum) Dániába; Borbély Katalin
(Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria) és Zábrátzky Éva (Dobó István
Vármúzeum) Hollandiába. Az április 7-én tartott személyes megbeszélésen egyeztették az
előkészületeket és szerződést írtak alá a PT-vel.
A program megszervezését a PT a dán, a holland és a német szakmai társzervezetekkel
meglévő kapcsolatokkal is segítette, a konkrét lebonyolítást azonban maguk az utazók
szervezték. A szerződésnek megfelelően előre megkapták a fejenkénti rendelkezésre álló
összeget az utazás, a szállás, a biztosítás és (részben) az étkezés költségeire.
A lezajlott szakmai utakról mellékeljük a hat szakember beszámolóját. Ezen túl mindannyian
prezentációt tartottak a PT által szervezett szakmai beszámoló ülésen (2017. szeptember 18.,
meghívó mellékelve), amelyet megbízási szerződés alapján a Körmendy és Tsa Bt. készített
elő és szervezett meg. Valamennyien rövidebb-hosszabb beszámoló és értékelő cikket írtak,
amelyek 2017. július 15-e és szeptember 5-e között megjelentek a magyarmuzeumok.hu
hasábjain.
Szakmai szempontból a tapasztalatcsere a résztvevők és a szélesebb szakmai közösség
számára egyaránt hasznos és tanulságos volt, a PT ezért is kész folytatni a programot.
Budapest, 2017. október 16.

Dr. Deme Péter s.k.
elnök
Mellékletek:
- felhívás
- a hat utazó rövid szakmai beszámolója
- a szakmai beszámoló ülés meghívója

Melléklet 1
Jelentkezési felhívás nemzetközi tapasztalatcserében való részvételre
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeum Egyesület, a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiuma támogatásával pályázatot hirdet múzeumi szakemberek számára külföldi szakmai
tanulmányúton való részvételre.
A résztvevők feladata, hogy a múzeumoknak a társadalom életében betöltött szerepét vizsgálják, olyan
tapasztalatokat gyűjtsenek, amelyek hazai környezetben is hasznosíthatóak. Kiemelt területek az
alábbiak:
1. Az állami szerepvállalás mértéke, a jogszabályi környezet jellemzői (pl. a szabályozottság
szintje), a fenntartók típusai, feladatai. A szakmai szervezetek száma, típusa, a lefedettség
mértéke, a jogszabályalkotásban való szerepük, érdekérvényesítő szerepük;
2. A múzeumok társadalmi szerepének, szerepvállalásának változása az elmúlt évtizedekben
(közösségépítés, hátrányos helyzetűek kultúrához juttatása, etnikai kérdésekben vállalt szerep,
etc) és jelenlegi helyzete;
3. A stratégiai tervezés általánossága, a marketing, a kommunikációs eszközök használatának
gyakorisága, mértéke. A célcsoportok igényeinek előzetes megismerése, bevonása;
4. Kiállítások, kapcsolódó programok, új módszerek és eszközök alkalmazása; a nyilvántartás és
a társadalommal való kapcsolat új elektronikus eszközei és alkalmazásuk;
5. A múzeumi szakemberek képzése, továbbképzése, az új ismeretek és megközelítések átadása.
A program egy hetes (hat éjszakás) hollandiai, dániai, valamint németországi (Berlin) szakmai
tanulmányúton való részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés) biztosítja 2-2 fő számára. A
tanulmányútra a 2017. április 15 – június 30. közti időszakban kerülhet sor. A Pulszky Társaság, mint
a NEMO (Network of European Museum Organisations – Európai Múzeumok Hálózata) tagja, az
előkészítésben együttműködik a holland, a dán és a német szakmai szervezettel.
A résztvevők a felkészülés során kötelesek együttműködni a Pulszky Társasággal,a szakmai út során
szerzett tapasztalataikat megosztani a www.magyarmuzeumok.hu folyóiratban és az egyesület által
szervezett szakmai konferencián.
Pályázati feltételek:
A programra 40 év alatti1 az országos, megyei hatókörű városi, területi vagy tematikus múzeumban
vezető beosztásban dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk.
A pályázatra benyújtandók az alábbiak:
1. Pontosan kitöltött pályázati adatlap
2. C típusú, középfokú angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata
3. munkáltatói igazolás vezetői megbízásról
4. rövid szakmai önéletrajz
5. a kiírásban szereplő szempontok alapján készített munkaterv
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
1. a Pulszky Társaság tagsága;
2. a célország nyelvéből szerzett legalább C típusú középfokú nyelvvizsga;
3. C típusú felsőfokú angol nyelvvizsga;
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 15. éjfél
Pályázat
kizárólag
elektronikusan
(pdf
formátumban)
nyújthat
be
az
pulszkytapasztalatcsere@gmail.com címen keresztül Népessy Noémi főtitkárnak címezve.
A pályázatok elbírálásáról a Pulszky Társaság, az ICOM MNB, a Magyar Vidéki Múzeumok
Szövetsége és az Országos Közgyűjtemények Szövetsége képviselőiből álló bizottság dönt.
További felvilágosítás Népessy Noémitől, a Pulszky Társaság főtitkárától kérhető a +36 20 571 8998as telefonszámon.
Budapest, 2017. január 7.
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Dr. Deme Péter elnök

A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik 2017 év végéig töltik be 40. életévüket.

Melléklet 2
Múzeumi körkép Berlinből
/Beszámoló a pályázati cél megvalósulásáról/
Dr. Szörényi Gábor András régészeti igazgatóhelyettes, Herman Ottó Múzeum
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és az NKA Közgyűjteményi
Kollégiumának pályázatán nemzetközi tapasztalatcsere program keretében, 2017 júniusában egyhetes
tanulmányúton vehettem részt Németországban, Berlinben. A tanulmányút célja olyan nemzetközi
tapasztalatok gyűjtése volt, melyek a hazai környezetben is hasznosíthatók, továbbá elsődleges
feladata volt az egyes külföldi múzeumok szerepének, struktúrájának beható, helyszíni vizsgálata. A
Pulszky Társaság berlini partnerszervezete a Landesverband der Museen zu Berlin e.V. (LMB), mely
egy, a hazai szervezethez hasonló koordinatív jellegű egyesület. Noha az LMB esetében viszonylag kis
létszámú társaságról van szó, a honlapjuk tanulsága szerint is szerteágazó feladatokat látnak el, és első
kézből adnak hírt Berlin múzeumi életéről. Munkájuk nagyságát jelzi, hogy a német fővárosban
zavarba ejtően sok, közel 170 múzeum, illetve kiállítóhely található, melyeket már interneten keresztül
is szinte lehetetlen tüzetesen átvizsgálni. (Nem egy hét, de hónapok sokasága is kevés lenne ilyen
széles palettán Berlin teljes múzeumi életét górcső alá venni.)
Munkatervem alapján elsősorban az egyes múzeumok működési hátterére, struktúrájára és
munkaszervezetére voltam kíváncsi, nem mellesleg az egyes kiállításokra, valamint azok egyedi
megoldásaira. A németországi tanulmányút előtt az LMB munkatársa, Carolin Remlein ajánlására
szükséges volt alaposan elmélyülni a berlini múzeumok honlapjaiban és egy célzott kiválasztást
követően azokat egyénileg felkeresni. Az előzetes konzultáció során egy kérdőívet is küldtem a
kapcsolattartóknak, melyekre a helyszínen általában kimerítő válaszokat is kaptam tőlük.
A Berlinben töltött (sűrű) hét folyamán – Varga Máté, kaposvári régész kollégámmal közösen
tíz múzeumot kerestünk fel, melyek kiválasztásánál az elsődleges szempont azok különbözősége volt.
Igyekeztem olyan helyszínekre eljutni, amelyek háttere alapján képet alkothattam mind a „nagy”,
mind pedig a „kis” múzeumok működéséről.
2017. június 12-18. között az alábbi intézményeket, kiállítóhelyeket jártam be és vizsgáltam a
munkatervem szerint.
2017. június 12.
Gothisches Haus információs pont és helytörténeti kiállítás;
Topographie des Terrors dokumentációs központ.
2017. június 13
Spandau – Zitadelle erőd;
Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung, szakmai egyeztetés Astrid Bährrel.
2017. június 14.
Marzahn-Hellersdorf Bezirksmuseum, szakmai egyeztetés Iris Krömlinggel;
Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung, a kiállítások részletes megtekintése.
2017. június 15.
Neues Museum, szakmai egyeztetés Heiko Neumayerrel.
Sportmuseum, szakmai egyeztetés Martina Behrendttel.
Neues Museum, a kiállítások részletes megtekintése.
2017. június 16.
Deutsches Historisches Museum állandó kiállításának részletes megtekintése;
Deutsches Historisches Museum, Gropius Haus kiállítóhely, Luthereffekt időszakos kiállítás részletes
megtekintése.
2017. június 17.
Düppel Museumsdorf, szakmai egyeztetés Julia Heebbel és a régészeti park részletes megtekintése.
2017. június 18.
Gaslaternen szabadtéri kiállítóhely részletes megtekintése.
A Berlin szövetségi tartomány fenntartásában működő Staatliche Museen zu Berlin alapítvány,
múzeumok működését vizsgáló intézete, az Institut für Museumsforschung évente publikálja a teljes
német állam múzeumaira vonatkozó statisztikai kiadványát. Az ezekből gyűjthető, különösen
beszédesek adatokat messzemenőleg alátámasztották a helyszínen – saját szemmel – tapasztaltak is.
Berlinben a legutóbbi feldolgozott év (2015) során 167 múzeumot vettek lajstromba, mely szám a
németországi múzeumoknak csupán a 2,49%-a. Ugyanakkor a város kiállítóhelyeinek látogatószáma

közel 16 és fél millió fő volt 2015-ben, ami a teljes németországi látogatószámnak már a 14,26%-a.
Berlini látogatottságot két déli tartomány Bajorország és Baden-Würtenberg, továbbá ÉszakrajnaVesztfália tartománya tudott csak produkálni, ám azok esetében 4-7-szerese a statisztikába felvett
látogatható múzeumok száma. Valamennyi további tartomány messze lemarad ettől a számtól. Ennek
azonban természetes oka, hogy Berlin esetében egy olyan fővárosról beszélünk, amely dobogós a
turisták által leglátogatottabb európai fővárosok versenyén.
A továbbiakban lássunk néhány jellegzetes berlini múzeumot, illetve azok háttéradatait.
Berlin múzeumi életében mindenképpen ikonikus helyszín a Museumsinsel, azaz a
Múzeumsziget. A Spree folyó szigete a középkori Berlin (és Kölln) városának központja, a 15. század
közepétől a Hohenzollernek székhelye volt. III. Frigyes Vilmos porosz uralkodó, illetve fia IV.
Frigyes Vilmos ezen szigeten alapította a 19. század első felében előbb az Altes, majd a Neues
Museumot, amit továbbiak követtek, így a Bodemuseum, a Pergamonmuseum és az Alte
Nationalgalerie. Ott jártunkkor Heiko Neumayer római koros régésszel a Neues Museumot jártuk be.
A hét minden napján nyitva tartó, Berlin tartomány által fenntartott múzeum tárlatait évente
800.000-en tekintik meg. Felmérések szerint a látogatók 80%-a nem berlini lakos, ennek fele pedig
külföldi turista. Működési struktúrája szerint a Neues Museumnak csupán 33 főnyi alkalmazottja van
(ebből 25 fő határozatlan idejű, míg 8 fő, elsősorban fiatal kolléga, határozott idejű
munkaszerződéses), akik valamennyien tudományos szakalkalmazottak, főleg régészek. A múzeum
üzemeltetési feladatait magáncégek látják el. Az itt dolgozó szakalkalmazottak gyakorlatilag a
múzeum gyűjteményében őrzött – egyiptomi, antik, római és kora középkori – régészeti anyag
feldolgozásáért és publikálásáért felelősek. Új kiállítások rendezése elhanyagolható mennyiségben
történik, ideiglenes tárlatokat nem nyitnak a Neues Museumban. Ennek ellenére néhány új kiállítási
rész is várja a látogatókat, ezek egyikében éppen a Berlin területén napjainkban folyó megelőző
feltárások – a középkortól a II. világháborúig fellelt – leleteit mutatják be, mely városi ásatások
anyagának kötelező befogadására épp ezen intézmény bír illetékességgel.
Szintén emblematikus kiállítóhely a Bauhaus irányzatot bemutató, állami fenntartású
Bauhaus–Archiv, Museum für Gestaltung. A művészeti múzeum épületét hamarosan kibővítik és
emiatt részlegesen be is zárják az elkövetkezendő esztendőkben, ezért csak kisebb terek látogathatóak.
Ennek ellenére ottlétünkkor is tömött volt a kiállítási tér. Évente mintegy 110.000-es látogatottságának
80%-át a külföldiek jelentik. Astrid Bähr tudományos munkatárs beszámolója szerint a múzeum
alapvető feladata évente legalább három időszaki kiállítás rendezése és az ezeket bemutatandó
katalógusok szerkesztése. A 26 határozatlan idejű munkaszerződéses munkatárs megoszlása alapján 4
művészettörténész, 2 múzeumpedagógus, 4 kommunikációs szakember. A gyűjteményt 1 restaurátor,
2 adattáras és 1 könyvtáros kezeli, míg a többi alkalmazott a működtetésért felel. A kiállításokon túl
nagy hangsúlyt fektetnek az egyéb rendezvényeikre, melyek közül kiemelendő, hogy az év minden
szombatján családi nappal várják a látogatókat. Ezen kívül iskolai csoportok számára hétköznapokon
múzeumpedagógiai órát is tartanak (éves szinten 300 alkalommal).
A nagy múzeumok mellett természetesen kis, helyi múzeumokat is üzemeltet Berlin
tartománya. Egyik ilyen az egykori Kelet-Berlin lakótelep-fejlesztési koncepciója során kicsiny
faluból 250.000-es városrésszé nőtt Marzahn-Hellersdorf Bezirksmuseuma, azaz területi múzeuma,
melynek struktúráját Iris Krömling múzeumvezető-helyettes mutatta be. A kis, helytörténeti jellegű
kiállítóhelyet (mely a panelházak tengerében szigetszerűen megmaradt két utcás Marzahn falu két,
újkori eredetű épületében működik) 2 fő határozatlan idejű munkatárs vezeti, rajtuk kívül pedig éves
szinten 15 főnyi határozott időre, részmunkaidőben (12-90 óra/hónap) foglalkoztatott munkatárs vesz
részt az üzemeltetés mellett az adattár kezelésében és a kiállítások rendezésében. Látogatószámuk a
nagy berlini múzeumokhoz képest elenyésző, 6.000 fő évente, melynek azonban csupán 30%-át adják
a foglalkozásokra érkező iskolai csoportok. Ezen arányszámot különösen érdekessé teszi az a tény,
hogy Marzahn Berlin belvárosi magjától háromnegyed órás vonatozásra és villamosozásra lévő
peremkerületét a turisták meglehetősen ritkán keresik fel, tehát a múzeumlátogatók döntő többsége
felnőtt korú és helyi lakos. Mivel minden területi, regionális jellegű múzeum Berlinben ingyenesen
látogatható, ezért jegybevételük nincsen. Sőt a múzeumpedagógiai foglalkozások is ingyenesek,
melyeket azonban heti rendszerességgel tartanak (2016-os adat szerint 55 ilyen alkalom volt az elmúlt
esztendőben, amit elsődlegesen a kerület diákjai látogattak meg). Kiállítási és múzeumpedagógiai
témáik regionális jellegűek, főképpen a városrésszel kapcsolatosak, így aktívan közreműködnek a
kerület iskolai oktatásában. A diákcsoportok foglalkozásain túl a felnőtt korosztály látogatószámát is
igyekeznek fenntartani/növelni, havi rendszerességgel, helytörténeti kérdéseket feszegető programokat
és ehhez kapcsolódó koncerteket tartanak.

Régészként különösen érdekes volt látni az egykori Nyugat-Berlin egyik beépítetlen területén
1975-ben alapított Düppel Musemsdorf szabadtéri régészeti skanzenét és kísérleti régészeti parkját.
A 12. századi települést rekonstruáló múzeumfalut egy egyesület működteti, de a fenntartás költségeit,
illetve az adminisztrációját a Stadtmuseum Berlin, azaz a városi múzeum biztosítja. Így ezen szervezet
alkalmazásában áll a park 3 főnyi határozatlan idejű munkaszerződéses munkatársa, köztük a
struktúrát bemutató régész, múzeumvezető Julia Heeb, valamint a park állatainak két gondozója. A
személyzet további 6 határozott idejű jogviszonnyal bíró tagját tudományos kutatók, pénzügyes
kolléga, múzeumpedagógus és egy főállású kézműves alkotja. A látogatottságuk az elmúlt
esztendőben ugrott meg, a 2014-es 20.000 fős szám 2016-ra 42.000 látogatóra emelkedett. Ez
köszönhető, hogy a közelmúltban több reklámfelület kaptak a városi múzeumtól, így nőtt a külföldi
látogatók száma is, de még így is alapvetően a berliniek, sőt a közvetlen környéken, a kerületben élők
adják a vendégek többségét. Maga a park elsősorban közösségeknek, családoknak és csoportoknak
szól, ritka az egyéni látogató. Hétköznap nincs is rendes nyitvatartásuk, ekkor „csak” az évente 67.000 főt jelentő iskolás csoportokat fogadják. A látogatók zöme, azaz a családok hétvégén tekinthetik
meg a falut, ők azonban elsősorban az évente nyolc alkalommal szervezett, különböző tematikájú
régészeti fesztiválok alkalmával érkeznek többségében. Ezen alkalmakkor fontos szerep hárul a parkot
működtető egyesület 100 főnyi aktív, önkéntes tagjára, akik ilyenkor a középkori múzeumfalu
„lakóinak” szerepét játsszák.
A társadalom múzeumi munkába történő bevonása nemcsak az egyesület hagyományörzőinek
kosztümös kézműves-bemutatóit jelenti Düppelben. Különösen fontos, hogy a park fenntartásába
bevonták Berlin tanulási nehézségekkel küzdő diákjait. Minden héten, keddenként ilyen iskolás
csoportok érkeznek, akik a park gondozásában és rendezésében – nem csupán alkalomszerűen, hanem
így heti rendszerességgel, folyamatosan – vesznek részt.
A felsorolás még folytatható lenne, hiszen minden egyes meglátogatott berlini múzeum egyedi
jellegű, általános sablonoktól mentes. Egy azonban közös a német főváros kiállítóhelyeiben:
valamennyi központi szerepet tölt be a széles társadalom, vagy éppen a lokális közösség életében. Ha
programot keresnek a berliniek, akkor nem másodlagos lehetőségként tekintenek a múzeumokra és
nemcsak a szabadságos időszakok időtöltése számukra egy-egy kiállítás, hanem akár egy éttermi
vacsora, úgy egy tárlat is a hétköznapok része.
Berlinben szeretik az emberek a múzeumokat.

Melléklet 3
Szakmai beszámoló a nemzetközi tapasztalatcsere programról
Varga Máté (Rippl-Rónai Múzeum)
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és az NKA Közgyűjteményi
Kollégiumának nemzetközi tapasztalatcsere program pályázatának keretén belül 2017. június 12-18.
között 7 napot töltöttem Berlinben Szörényi Gábor András miskolci kollégámmal. A 7 nap során
összesen 11 múzeumot, valamint kiállítóhelyet kerestünk fel, amelyekben összesen 24 kiállítást
tekintettünk meg. A látogatások során néhány háttér információt is sikerült beszerezni ott dolgozó
kollégáktól, amiről szeretnék beszámolni.
A múzeumok többségét Szörényi Gáborral közösen látogattuk meg, hiszen mindketten
régészek vagyunk, így a közös érdeklődés is megvolt. Ennek ellenére a programot próbáltuk úgy
összeállítani, hogy mindenféle tematikájú és nagyságú múzeum legyen benne.
A történelmi, középkori épületek közül Berlinben csak kevés őrződött meg, aminek két fő oka
is van. Az egyik, hogy a birodalmi fővárosi ambíciók során több épület nem fért bele a tudatos
várostervezési koncepciókba. A másik pedig a II. világháború okozta károk. Ennek ellenére fel
tudtunk keresni két olyan múzeumot is, aminek az épület története a középkorig nyúlik vissza.
Az egyik ilyen a Gotisches Haus volt, amely Berlin egyik külvárosában Spandauban
található. Ez a helytörténeti múzeum/gyűjtemény kategóriába tartozik. Az épületben két kiállítás
tekinthető meg, valamint itt működik a városi Touristinfo is. A viszonylag kis látogatószám ellenére
múzeumi bolt és büfé is üzemel. A városi/városrészi Kulturamt üzemelteti, és évente kb. 5000
látogatója van, mely főleg felnőttekből áll (berliniek és külföldiek egyaránt). A teremőri feladatokat
nyugdíjasok látják el, akik ezért minimális fizetést kapnak. Az épület felső részén található kiállításban
az épület történetét, építési periódusait ismerhetjük meg, amik helyben talált régészeti leletekkel lettek
kiegészítve, illetve kisebb enteriőrök kerültek berendezésre. Az alsó részben galéria működik, továbbá
az épületben más rendezvények is helyet kapnak (pl. adventi koncert). A másik szintén Spandauban
található, ez pedig a Zitadelle. Ez egy középkori vár, ami többszöri átalakítás után nyerte el mai erőd
formáját. Magát az erődöt több funkcióra is használják: kiállítások, koncertek, színházi előadások,
rendezvények, kézműves műhelyek. Itt 6 kiállítást néztünk meg. Az egyik a kapitányi házban lévő,
amely a vár történetét mutatja be, az kissé eklektikus, kevés lelettel és kevés magyarázattal. A
Kronprinz nevű bástya képzőművészeti kiállításoknak ad helyet, aminek tökéletes, itt is többnyire
nyugdíjas teremőrök vannak. Az Alte Kaserne egy felújított, modern, nagy tereket tartalmazó épület,
amiben két kiállítás kapott helyet. Az egyik képzőművészeti, aminek tökéletesen alkalmas a hely. Az
alsó szinten pedig a berlini szobrok történetét és a propagandát bemutató kiállítás kapott helyet, ami
egy jól felépített, látványos kiállítás. Az ehhez kapcsoló szobrok egy másik, nagy épületben kaptak
helyet, ettől 100 méterre. A Zeughausban egy statikus, fegyvertörténeti kiállítás található, ami inkább
a 18-20. század fegyvereket mutatja be, valamint a mellette lévő épületben egy modern spandaui
várostörténeti kiállítás kapott helyet.
Berlin modern kori történetéhez kapcsolódik a Topographie des Terrors nevű „múzeum”,
amit nevezhetnénk egyfajta dokumentációs központnak is. Ez az intézmény az egykori SS
főhadiszállás helyén, a lebontott épületek helyén létesült. Az épület és az udvar ingyenesen látogatható
mindenki számára, és emléket állít a náci rezsim és propaganda számára. Itt három kiállítást
tekintettünk meg. Az egyik egy modern, jól felépített, interaktív kiállítás az épületben. A hátránya
mindössze annyi, hogy olyan mennyiségű információ (főleg szöveges és képi) található benne, ami
nehezen dolgozható fel egy nap alatt. A kiállítás tartalma maga elég sokkoló és lehangoló, pluszban
ehhez jön hozzá a másik, időszaki kiállítás, ami a Martin Luther in Nationalsozialismus címet viseli,
aminek felépítése és hangulata hasonló. Az épületben ezenkívül található még könyvtár, kutatószoba,
előadóterem, ruhatár, büfé. Az épület udvarán egy további, szintén nagyon sok információt tartalmazó
állandó kiállítás található, ami a berlini/német propagandát mutatja be.
A nagy, állami múzeumok közé sorolható a Kunstgewerbemuseum, ami az Iparművészeti
Múzeum megfelelője. A kiállítások egy modern épületben kaptak helyet, ami elsőre túl modernnek
tűnik, de az ember hamar megszokja. Itt 3 kiállítást néztünk meg, de mindegyikről elmondható, hogy
akkor anyag található bennük, és olyan mennyiségű információ, amit nehéz feldolgozni. 1-1 kiállítás is
önmagában többnapos program lehet. A kiállítások egyben tanulmányi raktárak is. Nagyon ötletes

megoldás a fenti kiállítóterekben a padlószőnyeg használata, amitől nagyon csendes lesz a kiállítás. A
múzeum egy kisebb múzeumi negyedben található, azonban előtte túl nagy terek vannak. Szintén a
nagy múzeumok közé sorolható a Bode Museum, amelynek a kiállításai közül csak hármat tudtunk
megtekinteni. Egy hatalmas épület, ami a Museuminsel északi részén helyezkedik el, több nagy
gyűjtemény helyet kapott benne. Szép az ókori bronz kisplasztikák gyűjteménye, valamint a középkori
gyűjteményből kiemelendő az oltárok, keresztek stb. Itt található a Münzkabinett is, aminek a több
százezres gyűjteményéből közel 4000 érme került kiállításra 4 teremben. Az épületben természetesen
található egy elegáns környezetben lévő kávézó, valamint mellette egy könyvesbolt kínálatát
megszégyenítő múzeumi bolt is. Szintén a Museuminselen található az egyik legnagyobb múzeum, a
Neues Museum, ahol szakszerű vezetés mellett tekinthettük meg a kiállításokat, összesen 3 nagy
kiállítást, valamint egy kisebb időszaki kiállítást. A múzeum 300 ezres gyűjteményének kb 40%-a
sérült a háború alatt, valamint az épület is sok kárt szenvedett. Azonban példaértékűen helyreállították,
sok helyen bemutatva a sérüléseket. A múzeum gyűjteményének nagyságához képest kevés a szakmai
munkatárs, mindössze 6 fő. A múzeum látogatottság hatalmas, évi 800 ezer fő, aminek 80%-a
külföldi. A gyűjtemény mindössze 5%- van kiállítva, és nagyon jót tesz a múzeumnak, hogy szinte az
összes kiállításban hasonló stílusú, elegáns vitrinek kaptak helyet.
Az egyik legnagyobb, összefüggő állandó kiállítás a Deutsches Historisches Museumban
található. Az itteni kiállítás, hasonlóan a többi, nagy múzeum kiállításához, egy nap alatt nehezen
járható körbe, és nehezen értelmezhető. A kiállításon rengeteg tárgy, írott és képi források találhatóak,
részben interaktív formában. Azonban a kiállítás egyik hátránya, hogy nincs egyértelmű látogatói
útvonal, és így a látogató elveszik egy kicsit ebben a nagy installációkkal körbevett „labirintusban”.
Egyértelműen itt pozitívumként említhető meg, hogy az egész kiállítás (két szinten, több ezer m2-en)
egységes formában épült meg, valamint nagyon szakszerű kiállítási katalógus készült hozzá, ami a
kiállításban egy székre leülve szabadon forgatható. A múzeumban még külön mozi is található.
Időszaki kiállítás jelenleg nem volt a múzeumban. Szintén a múzeum kiállítása a Der Luthereffekt
című tárlat, ami a Martin-Gropius-Bau múzeumban kapott helyet. A reformáció 500 éves
évfordulójára készült nagyszabású kiállításra számos olyan tárgy érkezett, amik máskor különböző
helyeken találhatóak. A viszonylag kevés tárgyi anyagot sok molinó és kép egészíti ki, főleg a világ
más részein élő protestáns vallások esetében.
A kisebb, speciális múzeumok közé sorolható be a Bauhaus Archiv, melynek központi témája
a természetesen a Bauhaus mozgalom. Egy modern épület, ami felújítás és bővítés alatt van, így csak 1
időszaki és egy 1 állandó kiállítás található benne. Az állandó kiállításban a Bauhaushoz köthető
alkotások kaptak helyet, maga a kiállítás modern, de kicsi és kissé statikus. A másik kiállítás egy híres
designer munkáiból történő válogatás volt. A múzeum egy bizonyos réteget szólít meg, ennek ellenére
évi 100 ezer látogatójuk van. Található ruhatár, büfé, és nagyon jó múzeumi bolt is, ahol többnyire
egyedi tervezésű ajándékok kaphatóak. Sok és rendszeres programot szerveznek. Szintén ide tartozik a
berlini Sportmuseum, ami az Olimpiai Park területén található. A múzeumnak jelenleg nincs állandó
kiállítása, arra megfelelő épület sem áll rendelkezésre, mindössze egy darab időszaki kiállítás
tekinthető meg. Azonban Martina Behrendt muzeológustól sok hasznos információt megtudtunk,
többek között azt is hogy most tervezik egy nagy, több 1000 négyzetméteres új épület/kiállítóhely
kialakítását az Olimpiai Parkban. A múzeumban betekinthettünk a raktárakba is, megtekintettük
hogyan zajlik bizonyos speciális tárgytípusok, pl. textilek raktározása.
A szabadtéri múzeumok közé tartozik a Berlin közelében található Museumsdorf Düppel. A
múzeumfalu helyén korábban ásatások voltak, ahol több korszak (őskor, középkor) településnyomait
sikerült megtalálni. Ezek után többnyire önkéntesek és kézművesek segítségével megépült a házak és
egyéb épületek rekonstrukciói a nyolc hektáros területen. A területen csak egy kicsi állandó kiállítás
található, azonban mindegyik épület be van rendezve, így külön élményt nyújtanak a főleg családostul
érkező látogatóknak. A látogatók jelentős része hétvégén érkezik a közelből, ezen kívül nagy számban
érkeznek iskolás csoportok is. A faluban rendszeresen tartanak tematikus programokat, kézműves
vásárokat, kísérleti régészeti napokat. Bár a területe alapvetően jól karban van tartva, és a házak is jó
állapotban van, a vezetővel történt beszélgetés során kiderült, hogy sok még a tennivalójuk, és kevés
támogatást kaptak, valamint az elmúlt évig szakmai vezető sem állt a múzeum élén. Szintén a
szabadtéri kiállítóhelyek közé tartozik a Gaslaternen, azonban ez teljesen különbözik a
Museumsdorftól. Itt teljesen szabadon, egy közparkban kerültek kiállításra a régi kandeláberek és
gázlámpák, amelyek főleg Németországból származnak, de több más európai nagyvárosból is találunk
itt lámpákat. Bár a lámpákat nézegetve hosszabb időt is el lehet tölteni, sajnos hátrányára válik, hogy
szabadban található, hiszen ki vannak téve az időjárás viszontagságainak és a rongálásnak is.

Melléklet 4
Rövid beszámoló
a Pulszky Társaság által meghirdetett nemzetközi tapasztalatcsere pályázat
dániai tanulmányútjáról, 2017.06.03. – 2017.06.10.
dr. Galambos Henriett, Szépművészeti Múzeum
2017.06.06.
Organisationen Danske Museer (http://www.dkmuseer.dk/)
A találkozón részt vett:
• Nils M. Jensen, a Dán Múzeumi Szövetség igazgatója
• Caroline M.B. Kirkegaard, kommunikációs konzulens
• Jacob Buhl Jensen, továbbképzési vezető
A 174 muzeális intézményt, látogató- és konzerváló központot tömörítő dán múzeumi szervezet Dánia
valamennyi múzeumának érdekképviseleti szerve. A kiváló lobbista hírében álló Nils M. Jensen
igazgató a szervezet egyik legfőbb feladatának tekinti a múzeumok érdekérvényesítő szerepét a
politikai döntéshozók felé, mely során fontos kérdéseket feszegetnek a kulturális örökségről.
Látogatásunk során vendéglátóink bemutatták azt a komplex rendszert is, melyet a múzeumi
szakemberek képzésére hoztak létre a Dán Múzeumi Szervezeten belül.
2017.06.07.
Ny Carlsberg Glyptotek (https://www.glyptoteket.com/)
A találkozón részt vett:
• Anne Marie Nielsen, kurátor
A Ny Carlsberg Glyptotek gyűjteménye Carl Jacobsen (1842-1914) sörgyáros, kora legnagyobb
műgyűjtőjének az ízlését tükrözi: a gyűjtemény az ókori egyiptomi tárgyakon, görög és római
márványszobrokon kívül elsősorban a 18. és 19. századi dán és nemzetközi, különösen franciaországi
eredetű műalkotásokra fókuszál.
A kurátor asszony a Glyptoteknak előzetesen eljuttatott kérdéseinkre válaszolt, illetve azok kapcsán
kitért az intézményi szerzeményezésekkel kapcsolatos problémákra, valamint az ókori művészeti
tárgyak restitúciójára is.
Statens Museum for Kunst (www.smk.dk)
A találkozón részt vett:
• Thor Nørmark-Larsen, Regisztrár Osztály vezetője
A Dán Nemzeti Galéria (Statens Museum for Kunst) Dánia legnagyobb képzőművészeti múzeuma,
mely 700 év művészetét mutatja be a dán és nemzetközi közönségnek.
Beszélgetőpartnerünk, Thor Nørmark-Larsen, az intézmény Regisztrátor Osztályának vezetője a
műtárgymozgások adminisztrációjáért felelős szervezeti egység vezetőjeként központi szerepet játszik
az intézmény bejövő és kimenő kiállításainak, illetve egyedi kölcsöneinek intézésében.
Beszélgetésünk a Regisztrár Osztály vezetőjével szintén a hozzá előzetesen eljuttatott kérdések mentén
folyt, de szó esett többek között a bejövő kiállítások projekt-struktúrájáról és az Északi Regisztrátor
Csoport (Nordic Registrars Group) működéséről is.
2017.06.08.
Nationalmuseet (http://natmus.dk/museerne/nationalmuseet/)
A találkozón részt vett:
• Bobo Charlotte Krabbe Magid, Modernkori Történettudományi és Etnográfiai Osztály, kurátor
A Nemzeti Múzeum munkatársa a hozzá előzetesen eljuttatott kérdések kifejtésekor részletesen beszélt
a Minisztérium által kifejlesztett új múzeumi nyilvántartó rendszerről, illetve a múzeumok és a
digitális technika kihívásairól. A kurátor asszony elkötelezett híve a ’deaccessioning’ gyakorlásának,
vagyis azon technikák kifejlesztésének, melyek a műtárgyak a múzeumi gyűjteményekből kikerülését
jogilag és etikailag megnyugtató módon szabályozzák.
Kultursministeriet (https://kum.dk/)

A találkozón részt vett:
• Sophie Bruun, Múzeumi Osztály, főtanácsadó
A dán Kulturális Minisztérium főtanácsadója, Sophie Bruun a múzeumok működéséért felelős
szervezeti egység, a Kultúráért és a Palotákért felelős Ügynökség (Agency for Culture and Palaces)
munkáján keresztül bemutatta a dániai múzeumokat. A jogszabályi háttér ismertetésén túl a
főtanácsadó asszony hosszan taglalta a dániai múzeumok sajátosságait, illetve a múzeumi terület
fejlesztésére kidolgozott új módszereket.
The Viking Ship Museum (www.vikingeskibsmuseet.dk)
A találkozón részt vett:
• Anne Christina Sørensen, mag.art, PhD, kurátor, Kiállítási Csoport vezetője
A kurátor asszony hosszasan mesélt a ’60-as évekbeli készült régészeti feltárásokon készült képekről
és módszerekről, majd bemutatta a múzeumi gyűjteményt, vagyis az öt kiállított, vas vázzal
kiegészített hajómaradványt amit a régészek és restaurátorok konzerválták.
Az intézmény műemlék jellegű épülete, illetve gyűjteményének jellege miatt igen speciális helyet
foglal el a dán múzeumok sorában.
2017.06.09.
Moderna Museet Malmö (www.modernamuseet.se/malmo)
A találkozón részt vett:
• Ana María Bermeo Ujueta, közönségkapcsolati munkatárs, kurátor
A modern múzeumnak, mely 2009-ben nyitotta meg a kapuit a stockholmi Modern Múzeum (Moderna
Museet) filiáléjaként, egy etnikailag rendkívül heterogén környezetben kell a múzeumtól elvárt
feladatokat teljesítenie. Az intézmény dinamikusan reagál ezekre a kihívásokra, néhány éve például a
látogatók a svéd és angol feliratokon, kiadványokon túl arab nyelven is olvashatják a prospektusokat
és kaphatnak tárlatvezetést az ingyenes belépés mellett.

Melléklet 5
Nemzetközi múzeumi tapasztalatcsere programja
Dánia 2017. 06. 04-10.
Pintér Zsófia néprajzkutató muzeológus, Koszta József Múzeum
06.04. vasárnap
15:25 BUD
17:25 indulás
19:20 érkezés – Arrival Hall (DSB Ticket Sales Counter); Train st. By Terminal 3; shuttle bus free
from Terminal 1
20:00 City Hotel Nebo, Istedgade 6, Vesterbro, Copenhagen, 1650
06.05. hétfő
terepbejárás, múzeumok helyszíneinek felmérése, városnézés
a dán államalapítási ünnep – dán ünnepi szokások megfigyelése
06.06. kedd
9:00 Organisationen Danske Museer - Nils M. Jensen
Farvergade 27D 1463 København K, (City Hall/Radhushaven mellett)
szakmai beszélgetések és közös vacsora:
•Nils M. Jensen, a Dán Múzeumi Szövetség igazgatója
•Caroline M.B. Kirkegaard, kommunikációs konzulens
•Jacob Buhl Jensen, továbbképzési vezető
06.07. szerda
9:00 Ny Carlsberg Glyptotek - Anne Marie Nielsen, Museumsinspektør, Curator
Dantes Plads 7 DK-1556 Copenhagen; side entrance in Tietgensgade 25.
szakmai beszélgetés
14:10 Statens Museum for Kunst - Thor Nørmark-Larsen, Head Registrar
Sølvgade 48-50 1307 København (employee's entrance; between the new&old buliding; left
side|visitor ID)
szakmai beszélgetés
06.08. csütörtök
9:00 Nationalmuseet - Bobo Charlotte Krabbe Magid, Museumsinspektør, Curator
Ny Vestergade 10, 1471 København K  Frederiksholms Kanal 12
szakmai beszélgetés
11:30 Kultursministeriet felkeresése – Sophie Bruun
Nybrogade 2, 1203 København K, Dánia
szakmai beszélgetés
12:37-12:59 Train (84 DK x 2)
14:00 The Viking Ship Museum - Anne Christina Sørensen, Curator, Team leader of exhibitions
Vindeboder 12 DK-4000 Roskilde
szakmai beszélgetés walk and talk módszerrel
06.09. péntek
7:28- 8:13Train
9:00 Moderna Museet Malmö, Ana María Bermeo Ujueta, Curator
Ola Billgrens plats 2-4 211 29 Malmö (main entrance +46708838210)
szakmai beszélgetés
06.10. szombat
városnézés
17:45 CPH

19:45 indulás
21:35 érkezés BUD
Képek

A Dán Múzeumi Egyesület irodájának épülete

A koppenhágai kikötő

A Dán Nemzeti Múzeum

A Viking Hajó Múzeum Roskildében
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Holland tanulmányút – beszámoló
2017.06.12. – 2017.06.18.
Borbély Katalin, Szépművészeti Múzeum
2017. 06. 12.
Museumvereniging – Amszterdam
https://www.museumvereniging.nl/
Találkozón részt vettek: Margriet de Jong, Lodewijk Kuiper, Amber Leguit
Első találkozónkra, melyre közvetlenül a reptérre mentünk, a Museumvereniging 3 tagjával került sor.
A Museumvereniging a holland múzeumok szövetségét takarja, mely, mint megtudtuk, kizárólag
intézményeket, így közel 450 múzeumot tömörít. A szervezet története a XX. század elejéig nyúlik
vissza és az évtizedek során a csoport tudományos közösségből fokozatosan átalakult érdekvédelmi
szervezetté. A 90-es évektől már nemzetközi szinten is munkálkodnak: a Pulszky Társasággal
együttműködésben, több ízben is szerveztek workshopokat, továbbképzéseket. 2003-ban a szövetség
magába olvasztotta az 1982-ben létrehozott Museum Card alapítványt, 2012-ben pedig összeolvadt a
nemzeti múzeumok szövetségével.
A szervezet élén az igazgató áll (jelenleg Siebe Weide) aki egy 7 tagú tanácsnak felel. A tanács 5
múzeumigazgatóból és 2 külső tagból áll. A szövetség 4 forrásból jut anyagi támogatáshoz: tagdíj,
projektforrások, szerencsejáték alap valamint a museum card rendszer. A szövetség céljai többek
között a múzeumok promotálása, szakmai segítése, politikai érdekképviselete, valamint a közérdekű
adatok és információk begyűjtése és megosztása.
Promóció: Múzeumok éjszakájának, valamint a Múzeumok hetének megszervezése.
Szakmai segítség: Rendszeres workshopok múzeumi szakemberek számára, ahol különböző szakértői
szekciók (gyűjteménykezelés, biztonság stb.) előadásain lehet részt venni.
Politikai érdekképviselet: A szövetség jelen van a minisztérium múzeum politikájáért felelős
munkacsoportjában, illetve nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a politikusok értesüljenek a múzeumi
szektort érintő problémákról. Ennek eredményeképp az egyik politikai párt bevette programjába a
holland állami garanciával kapcsolatos problémát. A lobbi tevékenységük részeként létrehozták az ún.
„gyakornok programot”, melynek részeként politikusok egy egy napot töltenek el múzeumokban,
belekóstolva az ott dolgozók munkájába.
Adat gyűjtés: Látogatottság megfigyelés és az adatok közzététele.
Ahhoz hogy egy intézmény tag lehessen, több kritériumnak is meg kell felelnie, például saját
gyűjteménnyel kell rendelkezzen ( vannak persze kivételek,mint például a Hermitage), illetve
regisztrált múzeumnak kell lennie. Az intézmények regisztrációját vagy akkreditációját egy a
szövetségen kívüli szervezet végzi. A tagoknak díjat kell fizetni, melynek mértéke a múzeum
nagyságától és bevételétől függ. Amely intézmény tagja a szövetségnek része lesz a museum card
rendszernek is, mely kedvezményes belépést biztosít a tulajdonosoknak, melynek jelenleg 1.300.000
felhasználója van (A múzeumok minden a kártyát használó látogató után megkapják a belépő
minimum 50%-át).
Rembrandthuis – Amszterdam
https://www.rembrandthuis.nl/en/
Találkozón részt vettek: Dr. David de Witt
Még aznap délután ellátogattunk a Rembrandt házba, ahol Dr. David de Witt kurátor vezett körbe
minket mind az állandó, mind az időszaki kiállításokon.

2017.06.13.
Cultural Heritage Agency - Hága
https://culturalheritageagency.nl/en
Találkozón részt vettek: Nathalie Menke, Daphne Nieuwenhuijse
A nemzeti örökségvédelmi hivatal, mely az Oktatási, kulturális és Tudományos Minisztérium része az
állami tulajdonú műtárgyakat (közel 100.000 darab), műemlékeket, védett tájakat és ásatási
helyszíneket felügyeli. A hágai központ valójában egy hatalmas raktár, ahol szépművészeti és
iparművészeti tárgyakat őriznek és gondoznak. Ezeknek egy jelentős részét kölcsönadják, 55%-ban
muzeális és 45%-ban nem muzeális intézmények számára. A megőrzés mellet nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy minél több műtárgy kerüljön bemutatásra, hiszen egy műtárgy új jelentést adhat
egy helyszínnek, de a helyszín is új jelentéssel ruházhatja fel a műtárgyat.

Ministry of Education, Culture and Science – Hága
https://cultureelerfgoed.nl/node/438
Találkozón részt vettek: Frank Bergevoet
Délután Frank Bergevoet úrral találkoztam a minisztérium épületében, akivel a hollandok által
felvázolt „nem biztosítás” rendszeréről, a műtárgyak gyűjteményből való jogszerű kikerüléséről,
gyűjtemények költöztetéséről, valamint a holland gyűjtemények egységes digitalizációjáról
értekeztem.
Haags Historisch Museum - Hága
https://www.haagshistorischmuseum.nl/tentoonstellingen
Találkozón részt vettek: Patricia Deiser, Robert van Lit
A hágai történeti múzeumban, mely közel 7000 tárggyal rendelkezik, az igazgatóval, illetve az egyik
kurátorral beszélgettünk. Az általuk elmondottak közül különösen szimpatikus volt, hogy
közösségépítő tevékenységük részeként a múzeum lehetőséget biztosít a helyieknek arra, hogy
behozzák a múzeumba saját kedves tárgyaikat és megosszák a hozzájuk kapcsolódó történetet,illetve

hogy a látogatóknak lehetőségük van közvetlenül a kiállító térben megosztani a véleményüket a
kiállításokról.

A fennmaradó időben ellátogattam a Mauritshuis állandó kiállítására.
2017.06.14.
Rijksmuseum - Amszterdam
https://www.rijksmuseum.nl/
Találkozón részt vettek: Wendela Brouwer, Cindy van Weele, Hanneke Asselbergs
A Rijksmuseum-ban elsőként az intézmény regisztrárjaival találkoztunk, akik megmutatták az általuk
használt workflow rendszert (ADLIB), mely az összes regisztrár számára elérhető és átlátható, így
könnyen tudják helyettesíteni egymást. Később beszélhettünk egy ún. junior kurátorral, akitől
megtudtuk, hogy minden második évben új ember tölti be ezt a pozíciót, valamint azt is, hogy ők nem
a kurátor asszisztensei, hanem aktívan részt vesznek a kiállítások koncepciójának formálásában, így
hozva új és friss látásmódot a múzeumba. Végezetül meglátogattuk a múzeumpedagógiai részleget.
Amsterdam Museum - Amszterdam
https://www.amsterdammuseum.nl/
Találkozón részt vettek: Nikita Gerritsen, Katharina Klockau, Inge Jolijn Schoone
Az Amszterdam város közel 100.000 darabos gyűjteményét gondozó múzeumában egy regisztrárral,
egy marketing szakemberrel és egy múzeum pedagógussal találkoztunk. Ezzel az intézménnyel
kapcsolatban két dolgot emelnék ki: itt is nagy hangsúlyt kap a múzeum közösségépítő szerepe, hiszen
több olyan kiállítást is rendeztek már, ahol a városban élő közösségek kultúráját mutatták be ( pl.
szurkolói csoportok, transz közösség), illetve tudatos leredukálták az állandó kiállításaikat, így téve
azokat könnyebben befogadhatóvá a látogatók számára.

2017. 06.15.
Association of Amsterdam Museums (OAM)
http://www.iamsterdam.com/en/business/meetings/plan-your-event/toolkit-andresources/newsletter/mice-newsletter-dec16/amsterdam-museum-association
Találkozón részt vettek: Björn Stenvers, Lilia Iosilevich
A 48 múzeumot tömörítő szervezet székhelye az Amsterdam Musem-ban található. Elsődleges
feladatuk a múzeumok közötti belső kommunikáció segítése, a várossal való együttműködés, valamint
az egységes marketing stratégia kialakítása. Ennek egyik eszköze a rendszeresen publikált az ún.
Museum Monitor (http://www.amsterdammusea.org/en/cobra-museums-sensors-follow-visitors) ,
mely egy fajta jelentés a múzeum szektor helyzetéről és problémáiról. A belső kommunikáció
érdekében létrehoztak egy „Who is who” / „Ki kicsoda” jegyzéket, ezzel segítve a múzeumok közötti
közvetlen kommunikációt, illetve megalkották ugyan ennek a múzeumi marketing szakembereket
összegyűjtő változatát. A közönség felé történő promótálás segítése érdekében megalkották
Amszetrdam város részletes múzeum térképét, mely tartalmazza a kisebb múzeumokat és
kiállítóhelyeket is. Iskolák számára is készítettek brossúrát, mely a város múzeumai által nyújtott
gyermekprogramokat tartalmazza.
A múzeumi szakemberek képzésében is részt vesznek havonta megrendezett workshopok formájában
(Amsterdam Museum Academy). Ezeken általában 10-30 fő vesz részt és a teremőrként dolgozókat is
bevonják ( pl. jelnyelvi képzés)
National Maritime Museum – Amszterdam
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
Találkozón részt vettek: Ernst van Keulen
Számomra ez a múzeum volt a legnagyobb meglepetés, elsősorban a kiállítások mögött rejlő egyszerű,
de abszolút látogató barát koncepció miatt. Az intézmény arra jutott, hogy egy pár hosszabb állandó
kiállítás helyett, több igen rövid, de tartalmas, dizájnban egymástól hangsúlyosan eltérő bemutatót hoz
létre, hiszen így könnyebb fenntartani a látogatók figyelmét.
További megtekintett kiállítások
2017. 06.16.
Moco Museum: Banksy Amsterdam, Dalí: Genius , https://www.mocomuseum.com/
Stedelijk Museum Amsterdam: Állandó kiállítás, http://www.stedelijk.nl/
2017.06.17.
Rijksmuseum: „Small Wonders”, Állandó kiállítások
Joods Historisch Museum:” From Fauvism to Surrealism: Jewish Avant-Garde Artists from
Hungary”, Állandó kiállítás , https://jck.nl/nl/agenda/tentoonstellingen
Hermitage Amsterdam: Állandó kiállítás, http://www.hermitage.nl/en/
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Szakmai beszámoló
Nemzetközi tapasztalatcsere pályázat, Hollandia 2017. június 12- 18.
Zábrátzky Éva mb. gyűjteményi osztályvezető, Dobó István Vármúzeum, Eger, Vár 1. 3300
A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület által meghirdetett, az NKA támogatásával létrejött
nemzetközi tapasztalatcsere pályázat keretében támogatást nyertem a holland múzeumok, múzeumi
szervezetek megismerésére. A tanulmányi úton Borbély Katalinnal (Magyar Nemzeti GalériaSzépművészeti Múzeum, Jogi Osztály) közösen vettünk részt, a munkatervünkben is megfogalmazott
célkitűzéseknek megfelelően szerveztük programjainkat. Egyes helyszíneken Borbély Katalinnal
közösen jelentünk meg, néhány programot egymástól függetlenül oldottunk meg.
A kiválasztott szervezetek, múzeumok esetében előzetesen felvettük a kapcsolatot (Holland Múzeumi
Szervezet, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Rembrandt-ház, Amsterdam Múzeum, Rijksmuseum,
Hajózási Múzeum, Hágai Történeti Múzeum, Zuiderseemuseum). Az érdeklődésünknek megfelelően
ezeken kívül még számos múzeumot meglátogattunk: Zsidó Történeti Múzeum, Tropenmuseum, Van
Gogh Múzeum, Muiderslot Kastély, Stedeljik Múzeum, Hermitage Amsterdam.
A szakmai eszmecserék, múzeumlátogatások során a Pulszky Társaság által meghatározott témák
szerepeltek a vizsgálódás középpontjában:
- Az állami szerepvállalás mértéke, a jogszabályi környezet jellemzői, a szakmai szervezetek
száma, típusa, a jogszabályalkotásra gyakorolt hatásuk, érdekérvényesítő szerepük.
- A múzeumok társadalmi szerepének, szerepvállalásának változása az elmúlt évtizedekben.
- A stratégiai tervezés általánossága, marketing, kommunikációs eszközök, célcsoportok
igényeinek előzetes felmérése, bevonása.
- Kiállítások, kapcsolódó programok, nyilvántartás és a társadalommal való kapcsolat új
elektronikus eszközei, alkalmazásuk.
- A múzeumi szakemberek képzése, továbbképzése.
A holland kultúrpolitikának fontos része a kulturális örökség, és a művészetek ápolása, a fiatalok
tehetséggondozása, melyben a múzeumoknak kiemelkedő szerep jut.
A kulturális terület jogi szabályozása és a finanszírozása három pilléren nyugszik: kormányzati,
tartományi és városi pillérek. A különböző cégek alapítványi támogatása, különös tekintettel a nemzeti
lottóra (Bank Giro Lotterij) a múzeumi szektor működési költségeinek 8.5 %-át fedezi. A szabályozás
végrehajtásáról a Holland Kulturális Örökségvédelmi Hivatal gondoskodik a műtárgyvédelem
területén.
Példaértékű az országos múzeumi szervezet munkája (Museumvereniging), amely minőségbiztosítási
rendszert alakított ki a múzeumok számára, a kormány, a civil szféra és a gazdasági képviselők közti
kapcsolat formálásában fontos szerepet játszik. A Holland Múzeumi Szervezetnek 436 tagja van. A
szervezet által kiadott Museumkard sikere töretlen, évente 8.3 millió múzeumlátogatásra használja föl,
az 1.2 kártyatulajdonos.
Az elmúlt évtizedek során jelentős változásokon mentek keresztül a múzeumok. A társadalmi
szerepvállalás alapvetően meghatározza a működést, a nemzeti örökség átadása mellett az időszaki
kiállítások az aktuális kérdésekre, problémákra reflektálnak. Ilyen a környezetvédelem, a bevándorlás,
droghasználat.
A 2009-ben az éves Múzeumi Konferencián meghatározott 5 múzeumokat jellemző társadalmi érték
(gyűjteményi érték, kapcsolati érték, oktatói érték, élmény érték, gazdasági érték) képviselete áll a
középpontban. Az élményszerű ismeretátadásnak számos kiváló példáját ismerhettük meg a
gyermekmúzeumoktól át az interaktív installációkon át a webes gyűjteményi katalógusokig.
A tapasztaltakról a „Múzeumok mindenkinek, mindenkiért” címmel beszámolót írok a
www.magyarmuzeumok.hu, a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület internetes folyóirata
számára, valamint előadást tartok a 2017. szeptember 18. „Nálatok ez hogy van? „ című szakmai
konferencián.
A 7 nap alatt az alábbiakban felsorolt szakmai szervezeteket és múzeumokat látogattam meg:
2017. Június 12.
1. Holland Múzeumi Szervezet- Museumvereniging ( Margrit de Jong, Amber Leguit)
A Museumvereniniging képviselői bemutatták számunkra a holland múzeumi szakmai szervezetet, a
múzeumok minősítési rendszerét, a regisztrált múzeumokat tömörítő szövetség tevékenységét.

Hollandiában nagy sikernek örvend a szervezet által kiadott Múzeumi Kártya, amiből jelenleg 1.2
Millió van forgalomban, éves díjának megfizetését követően szabadon beléphet tulajdonosa több mint
400 Holland múzeumba.
A Holland Múzeumi szervezet jelentős lobbi tevékenységet folytat, az általa végzett felmérések,
tanulmányok meghatározóak az állami támogatások megállapításánál. A múzeumi szakemberek
számára konferenciákat, regionális találkozókat szervez.
https://www.museumvereniging.nl/
2. Rembrandt –ház
A Rembrandt- ház a festő egykori lakóházának rekonstrukciója, ahol a látogató a művész alkotói
munkáját, az általa alkalmazott módszereket, technikákat élményszerűen ismerheti meg
demonstrátorok bemutatóival kiegészítve. (rézmetszet nyomat készítése, festékek előállításának
bemutatása)
Az ismeretátadást audioguide-ok is segítik, melyeket a gyermekek számára 6-12 év között, valamint
13 éves kor fölött az életkori sajátosságaikat figyelembe véve alakítottak ki.
A múzeum egy kutatói központként is működik, Rembrandt adattárat hoztak létre falai között.
2017. június 13.
1. Holland Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Nathalie Menke MA, Drs. D. (Daphne Nieuwenhuijse)
A Holland Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztériumhoz tartozó Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalban az általuk kezelt állami vagyonhoz tartozó műtárgyak helyzetéről tájékozódhattunk, a
műtárgyak kölcsönzésének problémáiról. Az Örökségvédelmi Hivatal épületében egy műtárgyraktár is
működik, melyet megtekinthettünk.
2. Móric- ház, Hága
A múzeumot turistaként látogattam meg, nem volt egyeztetés a helyi kollégákkal. A holland
„Aranykor” festményeit tartalmazó rendkívüli gyűjtemény bemutatására számos programot
szerveznek, gyermekek, és az idős, demenciával küzdő célcsoportok számára is. A gyermekeknek
szülinapi parti megszervezését is vállalják, számukra a saját nyelvükön szóló, okostelefonról
működtethető applikációt ajánlanak. A honlapon egy kvíz található számukra.
Különleges lehetőség a „Stratégia művészete” című tréning, amely keretében az épület egykori
tulajdonosának életén keresztül a stratégiai tevezést, menedzsmentet oktatják egy napon keresztül.
Formabontó és modern kezdeményezést ismerhettem meg a „Slow food” című időszaki kiállítás
kapcsán, mely a holland aranykor csendéleteiből indult ki, egy mai mozgalom fontosságára irányítva a
figyelmet. A „Slow food” kiállítás felhívja a figyelmet az ökológiai gondolkodásra, a helyi termékek,
helyi ételek fogyasztásának előnyeire, ami az egészséges táplálkozás mellett az ökológiai sokféleséget
szolgálja, valamint a helyi gazdaságok megmaradását segíti. A kiállításhoz termelői gasztronómiai
fesztiválsorozat is kapcsolódott kóstolókkal, workshopokkal és beszélgetésekkel.
3. Történeti Múzeum, Hága (Patricia Deiser, Robert van Lit)
A Hágai Történeti Múzeum elsősorban Hága történetének bemutatására jött létre. Az időszaki
kiállítása a Szegények- gazdagok életmódjának összehasonlítása, a hétköznapi élet tárgyi világán
keresztül mutatja be az társadalom két ellentétes pólusán elhelyezkedő polgárok életét az arany kortól
napjainkig. A kiállítás létrehozásában fiatalokat vontak be, a felvetett problémákról való véleményük a
kiállítási installáció részeként olvasható.
A történeti múzeum „Story telling collection” programjában megszólítják a Hágában élő embereket,
történeteket gyűjtenek, melyekkel a város múltját és jelenét dokumentálják.
4. Börtönmúzeum, Hága
A Hágai Történeti Múzeumhoz tartozik a Börtönmúzeum, ami egy 700 éves eredeti börtönépületben
eredeti cellákat, kínzóeszközöket, történeteket mutat be a látogatóknak. A börtöncellák vezetéssel
látogathatók, ezek mellett egy kiállítás szabadon megtekinthető a hágai igazságszolgáltatásról.
Bizarr program a gyermekek számára a szülinapi parti rendezésének lehetősége az egykori börtön
épületében.
2017. június 14.
5. Rijksmuseum, Amsterdam (Cindy van Weele)
A Holland Nemzeti Múzeumban a kollégák bemutatták számunkra a műtárgyak nyilvántartásának
rendszerét. A holland múzeumok 80 %-a által használt Adlib szoftver kialakításában a Rijksmuseum
jelentős szerepet játszott. A Rijksstudio weboldalon (https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio)
megosztott műtárgyak fotóit a felhasználók ingyenesen letölthetik. A múzeum minden évben
meghirdeti „Készítsd el saját mesterművedet” című pályázatát, amely a múzeumi műtárgyak
felhasználásával tervezett iparművészeti alkotásokat díjazza.

Az ország legnagyobb múzeumában egy olyan lehetőség kínálkozik a frissen végzett muzeológusok
számára, amely alapot ad a későbbi munkájuk folytatására. Minden egyes múzeumi osztály két éves
időtartamra junior kurátort alkalmaz, szakmailag segítik fejlődését.
A holland múzeumokról általánosan elmondható, hogy rendkívül nagy szerepet játszanak a gyermekek
művészeti oktatásában. A Rijksmuseum múzeumpedagógiai épületszárnya fotóstúdiót, festőiskolát, a
drámapedagógiai oktatás számára színházat rejt magába, ahol minden eszközrendelkezésre áll a
múzeumi gyűjtemények pedagógiai feldolgozására. A vidéki gyermekek is ingyenesen eljutnak a
színvonalas programokra, a Bank Giro Loterij támogatásának köszönhetően. A szerencsejáték
támogatásából ingyenes buszjáratot biztosítanak a 12 éven aluli gyermekek számára, Amszterdam
nagy múzeumainak látogatása céljából.
6. Amsterdam Museum (Katharina Klockau, Nikita Gerritsen)
Az Amszterdam Múzeum bemutat mindent, ami Amszterdam. Az Amszterdam DNA kiállítás
korszerű interaktív installációval készült, látványos filmek felhasználásával a város történetének hét
korszakát ismerhetjük meg általa. A jelentős történelmi események mellett olyan kényes témák is
megjelennek a tematikában mint a homoszexualitás és a marihuána fogyasztás szabadsága.
A történelmi, és társadalmi folyamatokat igyekeznek dokumentálni, a valós társadalmi problémákat
állítják a kutatásaik középpontjába. Ilyen a keresztényről iszlám hitre áttért személyek történeteinek
feltárása, vagy a drogosok életútjának dokumentálása.
Igyekeznek olyan csoportok számára programokat szervezni, akik főszabály szerint nem szeretnek
múzeumba járni: futballrajongóknak foci kiállítás, vagy grafiti kiállítás. A múzeum feladatának tekinti
összehozni az embereket egymással.
Az épület eredeti funkciója árvaház volt, a hajdani intézmény életét gyermekkiállítás mutatja be a
legkisebbek számára interaktív megoldásokkal gazdagon.
A gyűjteményük teljes egészében digitalizált, a honlapon keresztül kutatható. (100 000 db-os
kollekcióval rendelkeznek.) http://am.adlibhosting.com/search/simple
2017. június 15.
7. Tropenmuseum, Amsterdam
A múzeumban látogatóként jártam, az időpont egyeztetés sajnos nem sikerült a kollégák elfoglaltsága
miatt.
A világ népeinek kultúráját gyűjtő, őrző, és bemutató múzeum a klasszikus kiállítások mellett a mai
embereket érintő kérdésekkel, problémákkal foglalkozik. Ilyen a Body Art kiállítás, ami a törzsi
kultúrák tetoválásaitól, a testcsonkításokon át, a jelen kor önkifejezési formáihoz kalauzolja az
érdeklődőt, a „test-művészet” különböző aspektusait kifejtve.
Az amszterdami tartózkodásunk idején Aleppo hétvégét szerveztek, egy időszaki Aleppo kiállításhoz
kapcsolódóan, ami a lehető legaktuálisabb téma, a bevándorlás okainak egyik magyarázata lehet.
A Tropenmuseum keretein belül működik egy gyermekmúzeum, jelenleg Marokkót mutatták be a
gyermekeknek. Egy olyan programot ajánlanak gyermekcsoportok számára, amelynek kerettörténete
szerint két marokkói származású gyermek kalauzolja a csapatot nagyszülei országába. Mozaikokból
képeket alkothatnak, kipróbálhatják a kalligráfia készítését, gasztronómiai élményben lehet részük.
https://tropenmuseum.nl/nl/tentoonstelling/ZieZo-Marokko
A gyermekek számára készült a „Mesék a világ körül” kiállításuk is, ami szintén interaktív, filmekkel,
hanganyaggal gazdagított.
A Tropenmuseum a Rikjksmuseumhoz hasonlóan gyakornoki programot ajánl a fiatal muzeológusok
részére, elsajátíthatják a gyűjteményi, nyilvántartási, kurátori, feladatokat.
8. Hajózási Múzeum, Amsterdam
A 100 éves hajózási Múzeum 2007-2011 között átalakításon esett keresztül, a megújulás a
látogatószám megháromszorozódását hozta magával: a korábbi 100 ezer évi látogató helyett évi 300
ezer főt sikerül elérniük. A látogatók 25 %-a külföldi.
Az átalakításnál különböző csoportok igényeinek szerettek volna megfelelni. A múzeum épülete
égtájak szerint van felosztva, az állandó kiállítások koncepciója a történetek, tárgyak, élmény
tematikát követi.
A kiállításokba lépve a látogatónak varázslatos élményben lehet része, külföldi látványtervezőket
alkalmaztak a tökéletes összkép kialakításához. A navigációs eszközök bemutatását csillagos égbolt
övezi, az 500 éves térképek lapozása érintőképernyős felületen lehetséges. Füles fotelben ülve
lapozgathatjuk a hajózással kapcsolatos régi fotóalbumokat, miközben történeteket hallgathatunk a
fotókon szereplő eseményekről. Hangok, fények, színek teszik hatásossá az installációt.

Az Amsterdam 17. századi hajó másolata a múzeum kikötőjében látogatható. A gyermekek számára
egy izgalmas kaland a hajó felfedezése, amivel a Holland Kelet- indiai Társaság történetét ismerik
meg.
Az Adlib nyilvántartási rendszerben szinte a műtárgyállományuk 100%-a digitalizálva van, a jól
dokumentált műtárgyak a honlapon keresztül is elérhetőek.
https:// www.hetscheepvaartmuseum.nl/
2017. június 16.
9. Zuiderseemuseum, Enkhuizen (Kees Hendriks)
A Zuidersee környékének építészetét, népi kultúráját bemutató szabadtéri néprajzi múzeum.
Élményszerűvé teszik a házakban, udvarokban munkálkodó mesterek, a halfüstölő, kosárfonó, a
kovács, a vitorlakészítő, kádár, a mosoda… Fontos az önkéntesek munkája, a kik a látogatók
fogadásában részt vesznek, bemutatókat is vállalnak. A házakban történeteket kell elmesélniük, ehhez
megkapják a megfelelő felkészítést.
A Zuiderseemuseum főépületében állandó és időszaki kiállítóhelyek is vannak, az állandó kiállításba
ma alkotó művészeket vontak be, az eredeti műtárgyakhoz kapcsolódó alkotásokkal bővítve a
tematikát. A gyermekeknek szándékosan csak manuális játékokat helyeztek el a kiállítóterekbe, nem
érzik ide illőnek a számítógépes kütyüket.
Az évi 300 000 főből 10% oktatási céllal érkezik a múzeumba.
A digitalizálás itt is az Adlib nyilvántartási rendszerrel történt. Igyekeznek úgy közzétenni a fotókat,
hogy az emberek tudjanak ezekhez hozzászólni, esetlegesen így bővülhetnek a közzétett ismeretek.
www.zuiderzeecollectie.nl
Az Adlib-ba betöltött adatokkal kapcsolódnak a Collectie Netherland nemzeti múzeumi adatbázishoz
www.collectienederland.nl, valamint a két tematikus adatbázishoz:
www.modemuze.nl- a divattal foglalkozók számára
www.arttube.nl – a művészek, kreatív emberek számára készült adatbázis.
10. Van Gogh Museum, Amsterdam
A leglátogatottabb holland múzeum, évi 1 500 000 körüli látogatószámmal. A festő unokaöccse
helyezte el a család birtokában lévő festményeket Amsterdamban, ahol a Stedeljik Múzeumból kiválva
egy önálló múzeum jött létre. A látogatottsághoz igazítják nyitvatartásukat is, a többi amszterdami
múzeummal ellentétben. A város múzeumai csupán 5-ig látogathatók, a Van Gogh Múzeum naponta
eset 7-ig, péntekenként 10-ig, szombaton 9-ig látogatható.
A speciális igényű látogatókra is gondolnak: jelnyelven is kérhető idegenvezetés, a vakok számára
tapintható, szagolható tárgyakkal interaktív programot hirdetnek. A termek kerekes székesek számára
is elérhetők.
2017. június 17.
11. Zsidó Történeti Múzeum
A Zsidó Történeti Múzeum a Zsidó Negyedben található, kombinált jeggyel látogatható a Portugál
Zsinagógával, a Nemzeti Holokauszt Múzeummal együtt. Részét képezi egy fantasztikus
gyermekmúzeum, ami egy gyerekek, családok számára létrehozott, külön épületrészben található
kiállítóhely, amelyben interaktív módon ismerhetik meg a kicsik a zsidó kultúrát, a zsidóság
mibenlétét. A kiállítás végén, a hálószobában a mesék arról vallanak, hogy jó egy sokszínű világban
élni, ahol az emberek nem egyformák, mindenki a saját tulajdonságaival, tudásával gazdagítja a társait.
A látogatásunk idején a történeti kiállítás első része felújítás alatt állt, a 20. századot bemutató
kiállítóteret tudtuk megtekinteni.
Az időszaki kiállítótér éppen egy magyar avantgarde kiállítást tekinthettünk meg, Budapestről.
12. Hermitage Amsterdam
Hagyományos értelemben véve nem múzeum, mivel önálló kollekcióval nem rendelkezik, a
szentpétervári Hermitage egy kiállítóhelyének tekinthető, gazdaságilag önálló intézmény. A
látogatásunk idején az „1917. Romanovok és a forradalom” időszaki kiállítás az orosz
uralkodódinasztia utolsó éveit mutatta be, látványos megoldásokat alkalmazva.
A gyermekek számára művészeti oktatóprogramokat ajánlanak. A 11-12 évesek 3 éves programban
vehetnek részt, művészettörténeti ismereteket adva a gyakorlati órák mellett. (Hermitage Academy)
2017. június 18.
13. Muiderslot Kastély
A középkori vár és környéke az UNESCO Világörökség listáján szereplő Amszterdami
Csatornahálózat részét képezi. A vezetéssel látogatható eredeti enteriőrök, és a szabadon
megtekinthető, gyermekek számára feladatokkal élményszerűvé varázsolt termeken kívül a parkban a”

Barátunk, vagy ellenségünk a víz?” modern kiállítóhely egy Hollandia történetében fontos témát
dolgoz fel.
A vár parkjában megismerhetjük a solymászat történetét, itt élő állatokat láthatunk, amelyekkel
időszakosan bemutatókat tartanak. A szépen gondozott gyógynövény és zöldséges kert a holland
reneszánsz atmoszféráját adják vissza.
14. Stedeljik, Amsterdam
Az utolsó délután a modern művészet kiállítóhelyén elsősorban az időszaki kiállításokat futottam át,
amelyek mindig aktuális témákat dolgoznak fel. A mérnökök, designerek szociális szerepvállalásaként
az illegális bevándorlók életét, a számkivetett életüket könnyebbé tevő ideiglenes szálláshelyek terveit,
valamint egyes praktikus felszereléseket mutatott be a „Megoldás, vagy utópia” című kiállítás.
Érdekes a menekülteket foglalkoztató holland cég munkája, akik az illegális bevándorlók
mentőmellényeinek újrahasznosításával foglalkozik.
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NÁLATOK EZ HOGY VAN?
A Pulszky Társaság által szervezett, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által
támogatott 2017-es nemzetközi tapasztalatcsere-program résztvevőinek
beszámolója
Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey-terem (Budapest,
Ludovika tér 2.)
Időpont: 2017. szeptember 18. (hétfő), 10 órától regisztráció a helyszínen
Levezető elnök Népessy Noémi, a PT főtitkára. Program:
10.30 – 12.30 A beszámoló ülés első része.
Dr. Deme Péter, a PT elnökének bevezetője
Zábrátzky Éva mb. gyűjteményi osztályvezető (Dobó István Vármúzeum,
Eger):
"Múzeumok mindenkinek, mindenkiért" A holland múzeumi példa
Borbély Katalin regisztrár (Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti
Galéria):
Múzeumi érdekképviselet és összefogás
Dr. Szörényi Gábor régész, igazgató-helyettes (Herman Ottó Múzeum,
Miskolc) –
Varga Máté régész muzeológus (Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár):
A kultúra egyik fővárosában - muzeológus szemmel Berlinben
12.15 – 13.00 Szünet
13.00 – 15.00 A beszámoló ülés második része
Dr. Galambos Henriett osztályvezető (Szépművészeti Múzeum, Jogi Osztály):
A dán múzeumokra vonatkozó kulturális politika, illetve ennek végrehajtása
néhány reprezentatív muzeális intézmény példáján
Pintér Zsófia néprajzkutató muzeológus (Koszta József Múzeum, Szentes):
Branding és Rebranding - A dán múzeumok működése és társadalmi
szerepe
Kérdések, hozzászólások, eszmecsere
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 2017.
szeptember 8.

jelentkezési lap

