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Előszó 

 

 

A IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia a Pécsi Tudományegyetem Felnőtt-

képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának és a Pulszky Társaság Múzeumandra-

gógiai Tagozatának közös szervezésében 2015. május 13-án, Pécsett került megrende-

zésre.  

A szakmai-tudományos konferencia fő célja az volt, hogy a múzeumandragógia jó 

gyakorlatának és sikeres módszereinek, illetve a felnőttek múzeumi tanulásával kap-

csolatos kurrens tudományos eredményeknek a disszeminációja révén olyan szakmai 

fórumot teremtsünk, mely előmozdítja és támogatja a múzeumandragógia módszertani 

és tudományos-elméleti hátterének bővülését.  

A konferencia a múzeumandragógia gyakorlatát és elméletét aktuálisan meghatá-

rozó, alábbi témakörökre fókuszált: 

− Múzeumandragógia a magyar felsőoktatásban 

− Múzeumi továbbképzések és önkéntes programok 

− Aktív időskorúak múzeumi tanulása – Múzeumi programok aktív időskorúak szá-

mára 

− Múzeumi tanulást támogató innovációk az interpretációban és a 

kiállításrendezésben 

−  Kiállítás, párbeszéd, kommunikáció − a múzeumi kiállítás üzenetének és befo-

gadásának kérdései 

− A múzeumok növekvő szerepvállalása a felnőttek számára szervezett múzeumi 

programok tükrében. Specifikus célcsoportok és társadalmi feladatok  

A konferenciára az ország valamennyi részéből érkeztek a felnőttek múzeumi tanu-

lásával foglalkozó múzeumpedagógusok, közművelődési szakemberek, valamint a 

téma kutatói, egyetemi oktatói. Az országos múzeumandragógiai konferenciák sorában 

első alkalommal került sor idegennyelvi szekció létrehozására, ahol a szakmai tanács-

kozásunk iránt érdeklődő, külföldi résztvevők angol nyelven ismerkedhettek meg a mú-

zeumandragógia aktuális kérdéseivel. A konferencia iránti jelentős érdeklődés egyér-

telmű bizonyíték arra, hogy a felnőttek múzeumi tanulásával foglalkozó szakemberek 

körében határozott igény jelentkezik az új múzeumandragógiai módszerek, illetve a 

hazai és nemzetközi jó gyakorlat megismerésére.  
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Kötetünkben a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát adjuk 

közre. A konferenciakötetet olyan, a múzeumi felnőttoktatás és kultúraközvetítés gya-

korlatában, illetve a hazai felsőoktatásban egyaránt jól hasznosítható szakmai kiad-

ványnak szánjuk, mely megismerteti az olvasót a múzeumandragógia trendjeivel, a 

nemzetközi és hazai múzeumandragógiai gyakorlatban alkalmazott sikeres módszerek-

kel és programokkal, a múzeumi tanulást támogató, a kiállításrendezésben megjelenő 

innovációkkal és jó gyakorlatokkal, valamint a felnőttek múzeumi tanulásával kapcso-

latos elméleti kérdésekkel.  

Ezúton is köszönjük a Janus Pannonius Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Mód-

szertani Központ konferencia lebonyolításában nyújtott segítségét.  

 

Találkozzunk 2016 májusában Egerben, az V. Országos Múzeumandragógiai Kon-

ferencián! 

 

 

Koltai Zsuzsa 

a IV. Országos Múzeumandragógiai 

Konferencia főszervezője, 

a kötet szerkesztője 
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I. Plenáris előadások 


