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ÚJVÁRI EDIT 

Múzeumandragógia a Szegedi Tudományegyetem 

képzési programjaiban 

Absztrakt: Tanulmányom a múzeumandragógia kérdéskörét a felsőoktatás szempontjából közelíti meg. 
Arra keres választ, hogyan integrálható a múzeumi felnőttoktatás eszmei célja és szakmai törekvése az 
egyetemi képzési programokba, hogyan érvényesíthető a múzeumok oktatási feladatainak tudatosí-
tása? A Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetében már évek óta jelen van a múzeumand-
ragógiai és múzeumi mediációs szemléletmód, amely az elméleti és gyakorlati képzésben is ter et nyert. 
Az eddigi múzeumi kultúraközvetítés terén elért eredmények áttekintését követően a jelenlegi, az And-
ragógia MA képzésébe illeszkedő múzeumandragógia kurzus bemutatására térek ki. A leendő 
andragógus szakemberek képzési struktúrájába illesztve a múzeum és az andragógia metszéspontjára 
koncentráló Múzeumandragógia kurzus lehetőséget biztosít a múzeumi oktatás, önművelés és kultúra-
közvetítés jelentőségének és lehetőségeinek tudatosítására, valamint egy képzési program elkészítése 
során egy-egy konkrét intézmény keretei között reálisan megvalósítható múzeumandragógiai tervezet 
kidolgozására. Végül, a változó közművelődési szakstruktúra keretei között egy, a múzeumandragógiai 
szakmai értékeit is magában foglaló, lehetséges képzési jövőkép felvázolása zárja az tanulmányt, hiszen 
az új, Közösségszervező BA képzési követelményeivel is összecseng a jelenlegi, nyitott múzeumokra 
történő törekvés, amely közösségi színtérként is működhet.  Kulcsszavak: felsőoktatás, múzeumi kultú-
raközvetítés, Andragógia BA, MA, Kulturális mediáció MA 

 

A múzeumandragógia hazai erősödése mindenekelőtt a múzeumokban zajló, a felnőtt korosz-

tályra mint célközönségre tekintő kultúraközvetítési, képzési, oktatási programokban valósul-

hat meg. A múzeum intézményének aktuális definiálása is magában foglalja az oktatási funk-

ciót: „…a társadalom és annak fejlődése szolgálatában álló, nem nyereségérdekelt, permanens 

intézmény, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető, az ember és környezete anyagi tanú-

bizonyságait szerzi be, őrzi meg, kutatja, közvetíti és állítja ki, a tanulmányozás, az oktatás és 

az öröm céljából.” (ICOM – International Council of Museums, 1990)1 Az oktatási funkció 

érvényesítésének fontos hátteret adhatnak azok a szakmai fórumok, amelyek tudatosítják a 

múzeumi kultúraközvetítés ezen ágának jelentőségét, sikeres, jó példák bemutatásával ösztö-

nözheti további hazai térnyerését. 

De emellett, úgy vélem, meghatározó szerep hárul a felsőoktatásra is, amely a leendő mú-

zeumi szakemberek képzése során már felvállalhatja a múzeumandragógia ügyét, az egyetemi 

hallgatókkal megismertetve e szféra fontosságát, a benne rejlő lehetőségeket, valamint a sike-

res múzeumi kultúraközvetítéshez elengedhetetlen kompetenciákkal is felvértezheti a diáko-

kat. Ehhez érdemes tisztázni, vajon hogyan integrálható a múzeumi felnőttoktatás, kulturáló-

dás eszmei célja és szakmai törekvése az egyetemi képzési programokba, hogyan érvényesít-

hető a múzeumok oktatási feladatainak tudatosítása? Mely szakok, egyetemi képzési progra-

mok vállalhatják fel ezt a szakmai profilt? Vajon az eddig elért eredmények átszármaztathatóak 

lesznek-e az új szakstruktúrába? 

                                                      
1 Waidacher 2011, 198–199. 
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A Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézetében már évek óta jelen van a múze-

umandragógiai szemléletmód, amely az elméleti és gyakorlati képzésben is teret nyert.  Az ed-

digi, „a múzeumi kultúraközvetítés mint oktatási program” terén elért eredményeinket konkrét, 

specializációba illeszkedő kurzuscsoport alapozta meg. Intézetünk két szakcsoportjának, a 

Könyvtár- és múzeumpedagógiai Szakcsoportnak és a Kultúramediátor Szakcsoportnak az ok-

tatói, a múzeumi szférából meghívott óraadó oktatókkal kiegészítve vállalkoztak arra, hogy az 

Andragógia – Művelődésszervező BA képzés 5–6. szemeszterében 25 kreditértékű Múzeum-

pedagógia specializációs képzést indítsanak, amelyet a 2009–2014-es tanévekben 15–20 fős 

hallgatói csoportokkal tudtunk működtetni. 

A képzésben résztvevő oktatók: a JGYPK Felnőttképzési Intézet részéről dr. habil. Viskolcz 

Noémi főiskolai tanár, specializáció felelős, Könyvtár- és múzeumpedagógiai szakcsoportve-

zető, valamint dr. Újvári Edit egyetemi docens, Kultúramediátor szakcsoportvezető vett részt a 

képzésben. Óraadóként pedig Joó Julianna művészettörténész, múzeumpedagógus (KOGART), 

dr. Kiss Erika művészettörténész, főmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum), dr. Medgyesi 

Konstantin, történész és Hegedűs Anita PR munkatárs (Móra Ferenc Múzeum) kapcsolódott be. 

A specializációs képzésben a Múzeumpedagógia, A múzeumok és a műgyűjtés története, az Ál-

talános muzeológia, Kiállításszervezés, Múzeum-kommunikáció Művészettörténet – műelem-

zési elmélet és gyakorlat tartozott bele. A szakmai gyakorlatot (amely a két szemeszterben ösz-

szesen 30 óra) a szegedi múzeumokban valósítottuk meg, amelyre a Móra Ferenc Múzeum2, a 

REÖK3 és a JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár4 biztosított lehetőséget. Emellett sze-

gedi városséták szervezése is megvalósult a Joó Julianna múzeumpedagógus által szerkesztett 

Stukkó nyomában című múzeumpedagógiai füzet alapján. 

A Múzeumpedagógia képzés gyakorlati programjai közé illeszkedett a felnőtt csoportokat 

célzó múzeumi tárlatvezetések tartása a szegedi múzeumokban. A hallgatók az őszi és a tavaszi 

szemeszterben is egy-egy szegedi tárlathoz kapcsolódó csoportos tárlatvezetésre készültek fel 

Újvári Edit koordinálásával. A programok számos kompetencia fejlesztését tették lehetővé, 

olyan aktivitást ösztönöztek, amelyben együtt valósulhatott meg az egyéni kutatómunka révén 

az önképzés, a csoportmunka, érvényesülhetett a csoportdinamika, a művészettörténeti és mű-

elemzési ismereteket „élesben”, tárlatismertetés révén lehetett elmélyíteni és hasznosítani. 

Mindeközben nagy hangsúly helyeződött a múzeumi környezet értékére, az eredeti alkotások 

körében zajló ismeretszerzés jelentőségére, a modern, kortárs művészet interpretálásának le-

hetőségére. Az alkotások ismertetése során a képelemzés, a technikai információk, az alkotóra 

és az alkotásra vonatkozó ismeretek átadása kiegészült a tárlatnézésen résztvevők aktivizálá-

sával, önálló vélemények megfogalmazásának ösztönzésével. Ezzel egyben érvényesült a pro-

jektmódszertan5 is, hiszen a rendszerszemlélet, a folyamatban való gondolkodás, az összefüg-

gések megvilágítása, az alaposság, az aktivitás és a csoportmunka egyaránt jellemzője volt a 

tárlatvezetések előkészítésének és lebonyolításának. (Ld. 1–2. kép) 

Jelenleg elsősorban az Andragógia MA képzésébe illeszkedő múzeumandragógia kurzus 

képviseli ezt a fontos szakmai területet. 2013-tól kezdődően, a 4. szemeszterben a leendő 

                                                      
2 http://moramuzeum.hu/ 
3 http://www.szegediszabadteri.hu/hu/reok/ 
4 www.tudaskapu.hu 
5 Victor 2011, 117. 

http://www.tudaskapu.hu/


Újvári Edit 

70 

andragógus szakemberek képzési struktúrájába illesztve a múzeum és az andragógia metszés-

pontjára koncentráló kurzus lehetőséget biztosít a múzeumi oktatás, önművelés és kultúraköz-

vetítés jelentőségének és lehetőségeinek tudatosítására. A kurzus során, előadás formájában 

megismerkednek a hallgatók a múzeum és az oktatásformák kapcsolatrendszerével, valamint 

a múzeumandragógiai esettanulmányokkal. Egy képzési program elkészítése során pedig egy-

egy konkrét múzeumi intézmény keretei között reálisan megvalósítható múzeumandragóg iai 

tervezet kidolgozására is sor kerül. Ennek révén a hallgatók alapos betekintést nyernek egy 

általuk választott múzeum intézményi szerkezetébe, az ott folyó múzeumi mediációról interjú 

készítés során nyernek tapasztalatot, amelyet kiegészít a múzeum honlapjának elemzése. A 

megismert intézményekbe tervezett múzeumandragógia programok és annak referátumok ke-

retében történő prezentálásai jó alkalmat teremtenek a múzeumok ezen szerepének átgondolá-

sára is. Ezáltal a gyakorlati életben is kézzelfoghatóvá válik az az elméleti tudás, amelyet a 

Santiago de Chilébe tartott Nemzetközi Muzeológiai Konferencia (1972) az új múzeum 

(„museo integral”) egyik kiemelt kulcsfogalmaként határozott meg: a decentralizáció. Ennek 

megfelelően a múzeumok működési elvei között hangsúlyozták a témák orientációját, azaz a 

kiállítások tartalmának hozzáigazítását a helyi adottságokhoz, valamint a kiállításokhoz kap-

csolódó képzési programok megvalósítását.6 

A Múzeumandragógia kurzus hangsúlyt helyez a múzeumelméleti alapfogalmak és a mú-

zeum mint intézmény történeti fejlődésének megismertetésére is. Nagyon fontos, hogy a hall-

gatók tisztában legyenek a múzeum története során kialakuló, klasszikus7 és változó szerepek-

kel az utóbbi évtizedekben markánsan megújuló küldetéstudattal, amely éppen  a múzeumand-

ragógia, a sokrétű múzeumi mediáció jelentőségét bizonyítja. Amint arra Giovanni Pinna is 

felhívja figyelmet, a modern múzeum feladatai a hagyományos szerepeket újakkal gazdagí-

totta. A kulturális javak birtokbavétele, az örökség megőrzése és gondozása, a kultúrateremtés 

és kutatás a 20. század második felétől kiegészült a kultúraközvetítés és közzététel funkcióival, 

az oktató, nevelő tevékenységgel. A múzeum eredeti, elit funkciói tehát kibővültek, össztársa-

dalmi szintűvé váltak.8 Fontos, hogy ismerjék a hallgatók a jelenlegi folyamatokat is, a Gug-

genheim-filozófia 1980–90-es években történő érvényre jutását, a múzeumi funkcióváltás je-

lenségeit, „a tudományos kutatóhelytől a művelődés, szórakozás, társasági igények”, intézmé-

nyévé váló múzeumot, amely az élményközpontúság, a magas kultúra mellett a kisebbségek, 

kulturális másság bemutatását is hivatott képviselni.9 Az andragógia kereteibe szorosan illeszt-

hető a tanuláselméletek révén az, hogy a modernitás „monológszerű” múzeumától, az egyol-

dalú kommunikációt, ismeretátadást érvényesítő formáktól a „dialógusszerű múzeum” felé tör-

ténik a haladás, tudatosan vállalt törekvés a „részvétel-orientált megközelítés”, a múzeumi 

munkában is érvényesülő aktív tanulás-elméletek hatása.10 

A Kulturális mediáció MA 2011-től kezdődően nappali és levelező tagozatos formában is 

zajlik. A 4. szemeszterben sorra kerülő „Intézményi és művészeti mediáció” kurzus-blokk ad 

lehetőséget a múzeumi kultúraközvetítéssel kapcsolatos ismeretek átadására, az alábbi kurzu-

sokkal: A kortárs művészeti mediáció formái és terei; A kulturális mediáció tradicionális in-

tézményei – a múzeum új szerepekben. A felnőtteknek szóló kultúraközvetítés gyakorlatának 

                                                      
6 Waidacher 2011, 69. 
7 Lakner 2010, 20. 
8 Binni – Pinna 1986, 120. 
9 Lakner 2010, 20. 
10 Mason 2012, 131–132. 
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sajátos formájára ad lehetőséget a 2. szemeszterben tartott Regionális és lokális kulturális iden-

titás kurzus, melyhez kapcsolódóan a hallgatók a 3. szemeszter elején a minden év szeptembe-

rében megrendezésre kerülő Kulturális Örökségnapok egyik szegedi rendezvényét tervezik és 

valósítják meg. Az európai/országos programokba illeszkedően a szegedi városséták a lokális 

kulturális értékekre hívják fel a figyelmet, amelyen elsősorban érdeklődő helyi lakosok szoktak 

részt venni. (Ld. 3–4. kép) 

Képzéseink gyakorlati programjai között a felnőtt csoportoknak meghirdetett múzeumi tár-

latvezetésére is van lehetőség, amelynek a múzeumpedagógus specializációs BA-s hallgatók 

mellett az MA-s hallgatók is rendszeres, aktív résztvevői. A képzéshez kapcsolódóan, tudomá-

nyos diákköri munka kereteibe illeszkedően egy speciális múzeumandragógiai programot szer-

vezett két hallgatónk, Boháti Dóra – Mihályfi Judit, amelyet a JGYPK Tudástárában valósítot-

tak meg 2012 novemberében.11 A „Lásd, halld, érezd!” Múzeumi kultúraközvetítés fogyatékkal 

élők számára című program nyomán készített TDK dolgozat – Újvári Edit témavezetésével – 

2013-ban a XXXI. OTDK Kulturális mediáció tagozatában I. díjat nyert el. (Ld. 5–6. kép) 

A kibontakozó közművelődési szakstruktúra keretei között egy, a múzeumandragógiai 

szakmai értékeit is magában foglaló, lehetséges képzési jövőkép felvázolásával zárom a mú-

zeumandragógiát, múzeumi mediációt központba helyező szegedi felsőoktatási áttekintésemet. 

Az Andragógia BA megszüntetése miatt a Kulturális mediáció MA és az Andragógia MA sza-

kok utánpótlása is kérdésessé vált, csak új BA szak esetén lehet esély az eddigi, múzeumand-

ragógia oktatásában elért eredményeink felelevenítésére, újbóli felépítésére.  

A 2015-ben megalapított Közösségszervező BA 2017 szeptemberétől történő indulásától 

remélhetjük az új hallgatói csoportokat, akiknek képzésében ismét érvényesíthetjük a múzeumi 

kultúraközvetítés értékeit. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében indítani kívánt Közös-

ségszervező BA három specializációt kínálhat fel: a Kulturális közösségszervező, a Humán 

fejlesztő és az Ifjúsági közösségszervező specializációkat, melyek közül az első kettőben je-

lenhetnek meg a múzeumi szférával kapcsolatos ismeretek, amelyet a szakindítási anyagunk-

ban kívánunk érvényre juttatni. A Közösségi művelődés tanára (osztatlan tanárképzés, szak-

pár-tagja) szakindítási anyaga a Közösségszervező BA szakjaival együtt kerülhet kidolgozásra, 

amelyben az iskola és múzeumkapcsolatának hangsúlyozása, az ezzel kapcsolatos korszerű 

ismeretek átadása ugyancsak a képzés részét képezheti. 

A jelen társadalmi jelenségeihez igazodóan a Közösségszervező BA képzési struktúrájába 

a múzeumgerontagógia is beilleszthető, amelynek gyakorlati képzési programjához új intéz-

ményi kapcsolatok kialakítása is rendelhető, pl. Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra – Idősek 

Akadémiája révén. 

A múzeumandragógiának tehát a változó felsőoktatási környezetben is meg kell találnia a 

helyét, ennek a meghatározó kultúraközvetítési formának a jelentőségét alá kell támasztani 

egyetemi képzésekkel, mégpedig olyanokkal, amelyek az elméleti tudást megfelelő szakmai 

gyakorlattal ötvözik. Hiszen a jelenlegi múzeumi törekvések fontos manifesztuma, a Quebeci 

Nyilatkozat (Ökomúzeumok és az Új Muzeológia, nemzetközi workshop, Quebec, 1984.) is 

                                                      
11 http://sinosz.hu/hirek/interaktiv-termeszetismereti-tudastar-megtekintese-szegeden 

http://sinosz.hu/hirek/interaktiv-termeszetismereti-tudastar-megtekintese-szegeden
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kiemeli, hogy a muzeológiának aktivizálnia kell a közönséget, a modern kommunikációs mód-

szerek és a modern menedzsment fogyasztókat is megszólító metódusaival, jelenünk múzeu-

maiban meghatározó fogalommá kell emelni a közösséget és az aktivitást.12 
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Képek 

1–2. kép Andragógia BA és Kulturális mediáció MA szakos hallgatók tárlatvezetése a MIRO  

kiállításon, REÖK, 2013. március. 

 

                                                      
12 Waidacher 2011, 88. 

http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/2_1_waidacher.pdf
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3–4. kép Kulturális Örökségnapok városséta – Szeged köztéri szobrainak bemutatása, Kultu-

rális mediáció MA szakos hallgatók közreműködésével. 2014. szeptember.  
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5–6. kép „Lásd, halld, érezd!” Múzeumi kultúraközvetítés fogyatékkal élők számára. Múze-

umandragógia program, Boháti Dóra és Mihályfi Judit Kulturális mediáció MA szakos hall-

gatók szervezésében. SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár, 2012. november.  

 

 

 

 

 


