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Elméleti megalapozással a sikeres gyakorlatér t 

Absztrakt: Művészetelméletre specializált filozófusként és művelődésszervezőként veszek részt az and-
ragógia (BA) és kulturális mediáció (MA) szakos hallgatók képzésében az NYME Apáczai Karán. Az elmúlt 
években komoly hangsúlyt fektettem arra, hogy a leendő andragógusok, művelődésszervezők és medi-
átorok átlássák azt a hálózatot, melyben összefüggő rendszert alkot a művészetelmélet, a művészeti 
élet intézményesülése, a művészeti felsőoktatás és a  műpiac. Véleményem szerint a képzési rendszer 
ezen a területen a legtöbb felsőoktatási intézményben komoly és átgondolt. Hallgatóink gyakran szem-
besülnek azonban azzal a problémával, hogy a múzeumok főállású alkalmazottak helyett önkénteseket 
keresnek tárlatvezetésre vagy múzeumi foglalkozások levezénylésére. Oktatóként és megszállott 
kiállításlátogatóként úgy látom, hogy a múzeumoknak ragaszkodniuk kell a magasan kvalifikált szakem-
berek alkalmazásához, akik akár önálló koncepció alapján is képesek megszervezni egy kiállítás kísérő-
programjait, szem előtt tartva a kortárs művészet kihívásait és a múzeumokkal szembeni társadalmi 
elvárásokat. Kulcsszavak: társadalmi felelősségvállalás, kritikus gondolkodás, antropologizált múzeu-
mok, bölcsészettudományok 

 

Szakmai körökben köztudott tény, hogy nehéz idők járnak ma az andragógusképző intézmé-

nyekre Magyarországon. A még futó szakokon azonban olyan hallgatók képzése folyik, akik a 

kötelezően előírt tananyagi követelmények elsajátításával kiváló szakemberekként segíthetnék 

a művészet iránt érdeklődőket a kultúraközvetítés különböző színterein. Az Európai Unió és 

az UNESCO kulturális célkitűzéseinek ismeretében különösen fájó, hogy Magyarországon 

egyre nehezebb a múzeumi kultúraközvetítéssel foglalkozók helyzete, legyenek akár diákok, 

egyetemi oktatók vagy múzeumi szakemberek. A múzeumok nem a múlt maradványai – több-

ségükben megvan a lehetőség, hogy élő, pezsgő szellemi életet teremtsenek és kivegyék a ré-

szüket a közösségépítés és a társadalmi tolerancia növelésének feladatából. Az andragógiával 

szembeni értetlenség nagymértékben visszavetheti azt a társadalmi párbeszédet, mely kulturált 

keretek között, képzett szakemberekkel, személyes jelenléttel, egy adott településen, egy min-

denki által ismert közösségi térben bontakozhat ki megfelelő vezetői és lakossági támogatás 

esetén. 

A századforduló óta több szó esett az oktatás területén az élethosszig tartó tanulásról, mint 

korábban bármikor. A kérdés csak az, hogy sikerül-e találkozniuk a társadalmi elvárásoknak, 

a nemzetközi célkitűzéseknek és a helyi szintű elképzeléseknek. Tanulmányomban arra sze-

retnék rámutatni, hogy a kultúra átadására specializált szakemberek képzésében nélkülözhe-

tetlen szerepe van azoknak a tantárgyaknak, melyek a kortárs eszmetörténet segítségével rávi-

lágítanak a kultúraközvetítésben rejlő messzire mutató lehetőségekre. Hiszem, hogy a filozófia 

emberközelibbé tételével és bizonyos helyi ügyek tágabb kontextusba helyezésével, a kritikai 
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gondolkodásra való igény felkeltésével, leendő szakembereink is nyitottabb világképpel kezd-

hetik meg munkájukat a kultúraközvetítésben. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Karán Győrben 2006-tól 2015-ig képeztünk 

andragógia (BA) szakos hallgatókat.1 Az elmúlt kilenc év során megszakítás nélkül oktathat-

tunk művelődésszervező szakirányos diákokat. A művelődésszervező szak korábban önálló 

formában, osztatlan képzésben is létezett karunkon, így a kultúraközvetítéssel kapcsolatos ok-

tatás nagy múltra tekint vissza intézményünkben. 2011-től jelent meg az Apáczai Kar kínála-

tában a kulturális mediáció mesterszak, mely jelenleg is futó képzésünk.2 Oktatótársaimmal 

számtalanszor tapasztaljuk, hogy az emberek általában nincsenek tisztában az andragógia, az 

animáció és a kulturális mediáció fogalmaival. Amilyen nehezen kopnak ki bizonyos berögzült 

fogalmak a nyelvből – pl. a népművelőé – olyan gyorsan változnak a kultúrafogyasztással kap-

csolatos igények. A közönség igényei és tudásszintje mellett azonban nagyon fontos, hogy 

milyen szintű tudással, ismeretanyaggal és tapasztalatokkal kerülnek be a kulturális szakok 

iránt érdeklődő hallgatók a felsőoktatásba. A paletta rendkívül sokszínű, a hallgatóság egyre 

heterogénebb – érdeklődés és tudásszint szempontjából egyaránt. A művelődésszervező szak-

irányt választott hallgatók közül sokan fesztiválok, bálok, koncertek megszervezése közben 

szereztek tapasztalatot és viszonylag alacsony volt azoknak a száma, akik múzeumi közegben 

képzelték el magukat. A kulturális mediáció mesterszakra jelentkezettek között már többen 

vannak azok, akik komoly szakmai háttérrel rendelkeznek a múzeumpedagógia és múzeum-

andragógia területén, s van olyan, aki a bölcsészdiplomája mellé szeretne egy olyan végzett-

séget, mely feljogosítja valamely munkakör betöltésére a kultúraszervezés területén.  

Az elmúlt évek során andragógia BA szakon a következő tárgyakat oktattam: 

− A magyar kultúra nagy korszakai (I/I) 

− Az európai kultúra nagy korszakai (I/I) 

− Modern művészetelméletek (I/I) 

− Esztétika (II/I) 

− Kultúra- és művelődéselmélet I és II. (III/I és II.) 

− Képzőművészeti esztétika (III/I) 

− A kultúraközvetítés színterei (III/I) 

− Műalkotás és piac (III/II) 

Tárgyaim a mesterképzésben: 

− Filozófiai kérdések az ezredfordulón 

− Művészetértelmezések az ezredfordulón 

− Európai törekvések a kulturális mediációban 

Andragógia szakon az első év első félévében három tantárgy keretei között fektettem le 

azokat az elméleti alapokat, melyek a második évtől egészen a mesterképzésig meghatározták 

a tananyagot. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb ebben a képzési időszakban annak a kétféle 

szemléletmódnak a megismertetése volt, mely a múlt és a jelen problémáinak a bemutatásához 

elengedhetetlen. A magyar és az európai kultúra történetének átadása minden évfolyamon 

                                                      
1 Szakfelelős dr. Gál Zoltán filozófia-történelem szakos főiskolai tanár, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi 

Intézet igazgatója. 
2 Szakfelelős dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens. 
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könnyebb befogadást eredményezett, mint a modern művészetelmélet kérdéseinek a felvillan-

tása. A hallgatók – korosztálytól függetlenül – olyan oktatási keretek között szocializálódtak, 

ahol korszakokban kellett gondolkodni és a tananyagot időrendben kellett elsajátítani. Ez a 

kialakult metódus könnyűvé tette a művelődéstörténeti tények rögzítését, viszont gátló ténye-

zőként köszönt vissza a modern művészetelmélet oktatásakor. A modern művészetelmélet 

című tárgy esetében kérdésekre és problémakörökre fókuszálva haladtunk az anyagban. Ez a 

tantárgy kiváló lehetőséget teremthet arra, hogy a hallgatók szabadon megnyilvánuljanak és 

kifejtsék véleményüket az őket ért művészeti és kulturális hatásokról, a mindenki számára ér-

zékelhető kommunikációs forradalom következményeiről  stb. A számonkérések előtt azonban 

gyakran felmerült a „mit is kell tudni pontosan” problémája, mely rávilágított, hogy betanul-

ható objektív nézőpontok nélkül, sokan elveszettnek érzik magukat, és nehezen tudják alkal-

mazni a filozófia számára ismert és természetes gondolkodásmódot, mely a különböző nézetek 

kritikai elemzésében valósul meg. Ez az a szemléletmód, mely nélkül egyetlen kulturális szak-

embert sem lenne szabad kibocsátanunk az egyetemekről. Az értékközvetítés az egyik legna-

gyobb felelősséggel járó feladat, melynek közvetlen „halottjai” természetesen n incsenek, de a 

téves elgondolások hosszútávon rendkívül káros következményekkel járhatnak. Nagyon fontos 

kérdés, hogy milyen elvárásokkal lép fel a hatalom a kulturális területen dolgozókkal szemben, 

és nem elhanyagolható kérdés, hogy a kultúraközvetítésben dolgozók felismerik-e azokat a 

veszélyeket vagy előnyöket, melyeket bizonyos rendelkezések jelentenek. 

Jelenkorunk szellemiségét sokkal nehezebb megítélnünk, mint a múlt nagy eszmetörténeti 

fordulópontjait, s azt is el kellene várnunk, hogy hallgatóink tiszta képpel, véleménnyel ren-

delkezzenek a modernség és posztmodernség állapotának jellegzetességeiről, mivel ezen szem-

léletmódok nem pusztán a művészeti életben, hanem az élet – társadalmi, politikai, kulturális 

– minden területén éreztetik a hatásukat. Mikor megkérdezték David Fleminget, a liverpooli 

Nemzeti Múzeum igazgatóját, hogy hogyan jellemezné a 21. századi múzeumot, számos olyan 

dolgot sorolt fel, melyek radikálisan eltérnek a 19. századi múzeumokkal szembeni elvárások-

tól. Többek közt kihangsúlyozta, hogy a mai múzeum szereti a vitát, az ellentmondásos témá-

kat, szemben a hagyományos múzeumokkal.3 A kortárs múzeumoknak fel kell mutatniuk az 

egymásnak ellentmondó véleményeket, nem tényeket kell közvetíteniük, hanem gondolatéb-

resztő dolgokat – ehhez viszont befogadói és kiállításszervezői részről is kritikai gondolko-

dásra van szükség. Nem mutathatjuk be azt, ahogyan egy adott téma „objektíve van”, hanem 

ahogyan mi látjuk – itt és most, tudatosítva az értékrelativizmust és értékpluralizmust. A poszt-

modern előtérbe helyezte a multivalenciát az egyértékűség helyett.4 Minden kultúraelmélettel 

és művelődésszervezéssel foglalkozó szakembernek tudnia kellene, hogy mi az az úgynevezett 

értékpluralizmus és multikulturalizmus, de főleg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban és milyen 

elvekhez kellene magát tartania annak, aki rábólint a posztmodernizmus értékeire. De úgy is 

megfogalmazhatnám, hogy tudatosítanunk kell, hogy milyen értékeket utasít el az, aki lenézi, 

vagy nem érti a posztmodern szemléletmóddal foglalkozó tanulmányokat, vagy a multikultu-

ralizmust pártoló véleményeket. 

                                                      
3 https://www.futurelearn.com/courses/museum/steps/33569 (2015.07.15) 
4 Ébli 2005, 15. 

https://www.futurelearn.com/courses/museum/steps/33569
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A kultúraelméleti és filozófiai tematikájú tantárgyak, különösen, ha szemináriumi lehető-

ségek is vannak, olyan problémák felvetésére is alkalmasak, melyek egy-egy múzeumi prog-

ram keretein belül is megjelenhetnek. De magánál a szemléletmódnál maradva: Heller Ágnes 

a detotalizálást tartja a posztmodern legfőbb jellegzetességének. A posztmodernizmust vizs-

gáló tanulmányában külön figyelmet szentel a történelemszemlélet, az igazságfogalom, az élet-

forma, a művészet és a múzeum detotalizálásának. A mai múzeumok egyik kedvelt módszere 

az egyes művészi objektumokra való koncentráció megszervezése az anarchia eszközével. Az 

anarchia irányítja a szemet, ha ugyanabba a kiállító terembe különböző korokból származó 

tárgyakat helyezünk el.5 Ez egy olyan komoly szakmai kihívás, melyhez átgondolt stratégiára 

és tudásra van szükség. De ha a látogató eltűnődik, a szervező már nyer. Ébli Gábor szerint:  

„a szakemberektől elvárt képzettség nem csupán mélységi, hanem  interdiszciplináris is, és a 

humaniórák és a művészetek ismerete mellett megköveteli a társadalomtudományos jártassá-

got. A szakterület ismerete mellett a szociológia vagy a kulturális antropológia kérdésfeltevé-

seinek elsajátítása ma a múzeumi fogékonyság része. Ha a már így is túlhajszolt muzeológus 

szemében mindez tehernek is tűnhet, valójában nagy lehetőség.”6 Fontos kiemelnünk, hogy „az 

anarchia is csak a máshoz szokott szem számára tűnik furcsának”: „De ha belenézünk pl. 

Hutcheson esztétikai írásaiba, akkor látni fogjuk, hogy ő éppen ezt az elvet ajánlja a 18. szá-

zadban azoknak, akik kastélyukat és kastélykertjüket ízlésesen akarják műtárgyakkal beren-

dezni.”7 

Nincs új a nap alatt? A bölcsész alapképzés egyik legnagyobb előnye (lehetne), hogy a 

hallgatóknak képességeket, módszereket kell elsajátítaniuk.8 A 2000-es évek elején Németor-

szágban komoly vitát váltott ki a bölcsészettudományi karok támogatásának a megkurtítása. 

Az egyetemi átalakítások során összecsaptak a természettudományok és a bölcsészettudomá-

nyok pártolói, és fellobbant a jól ismert szópárbaj a különböző tudományok hasznáról illetve 

haszontalanságáról. Ottfried Höffe, a Tübingeni Egyetem professzora megírta mára híressé 

vált tanulmányát, A haszontalan hasznáról, a filozófia jelentőségéről az ökonomizálódás kor-

szakában címmel, melyben harcosan kiáll a filozófia oktatása mellett. Olyan előnyöket említ, 

melyekre óriási szükség van a múzeumi szakemberek oktatásában is. Mivel a 

múzeumandragógusok felnőttekkel foglalkoznak, több figyelmet kellene fordítani az eszmék 

szintjén történő kommunikációra. A filozófiai és általában a bölcsész tanulmányok során „nem 

csak egyszerűen bizonyos tényeket ismerünk meg. Technai-t, angolul arts-ot tanulunk, tehát 

képességeket és módszereket, sőt tartásokat, úgy, hogy a képzés valójában beleélés is. Megvál-

tozik a beállítódás a társadalmi és kulturális világ, és nem utolsó sorban önmagunk felé. Kü-

lönösen a filozófia közvetíti nagyon korán azt, amit Arisztotelésznél a „képzett” és „általáno-

san képzett” jelent. Ez nem konkrét ismeretek készlete, amely ma egyébként is gyorsan elavul, 

hanem általános szempontok birtoklása, amelyekkel akkor tudunk megfelelően élni, amikor 

újfajta tényekkel találkozunk.” – írta Höffe.9 A tudásvágy az érzékennyé tétellel kezdődik – ez 

a tény nem csak az egyetemeken, de a múzeumokban is igaz lehet. A múzeumi tárgyak is csak 

fantázia és képzelőerő által kerülhetnek közelebb a látogatókhoz. 

                                                      
5 Heller 2005. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00081/heller.htm (2010.02.05) 
6 Ébli 2005, 20. 
7 Heller 2005. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00081/heller.htm (2010.02.05) 
8 A posztmodern szemlélet múzeumi oktatásban való megmutatkozásáról szól Eilean Hooper -Greenhill, Education, 

Postmodernity and the Museum című tanulmánya, mely a Museum Revolutions című kötetben jelent meg, 2007-

ben. 
9 Höffe 2007, 106. 

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00081/heller.htm
http://epa.oszk.hu/00000/00002/00081/heller.htm
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A múzeumok már nem az örökérvényűség templomai, nem diktálhatnak ízlést és gondol-

kodási irányt. Javasolhatnak, tanácsolhatnak, ajánlhatnak, vitára bocsáthatnak, de semmilyen 

értelemben nem lehetnek kirekesztőek. Egy múzeumnak az elhelyezkedésével, belső kialakí-

tásával, programkínálatával, kiállítási anyagával és az adott településen zajló különböző prog-

ramok befogadásával nyitottságot kell sugallnia a társadalom minden rétege felé. Nem ele-

gendő pusztán a különböző korcsoportokra koncentrálni. A múzeumoknak fontos szerepük van 

a társadalmi igazságért és emberi jogokért folytatott harcban. Richard Sandell kutatásai  rámu-

tatnak, hogy hogyan tudnak a múzeumok hozzájárulni egy szociálisan igazságos és érzékeny 

társadalom kialakításához.10 Mivel a múzeumoknak szerepet kell vállalniuk az emberi jogokért 

folytatott küzdelemben és a társadalmi érzékenység erősítésében, az animátornak pontosan 

tisztában kell lennie az elérni kívánt cél jelentőségével és a téma kontextusával. 2014 -ben a 

brit Museums Association elindította a Museums Change Lives című programot, mely egy új 

nézőpontot próbál megerősíteni a múzeumok társadalmi szerepével kapcsolatban. „A múzeu-

mok megváltoztatják az emberek életét. Az egyének életének a gazdagításával erős és rugalmas 

közösségek létrejöttét segítik egy korrekt és igazságos társadalom kialakítása érdekében .” – 

áll a neves brit múzeumi szervezet nyilatkozatában.11 A múzeumok rólunk szólnak, az ember-

ről és a világról, melyben élünk.12 Nagyon fontos, hogy a múzeumok érzelmeket indukáljanak. 

Az érzelmek segíthetnek abban, hogy komolyabban átgondoljunk bizonyos dolgokat. Máskép-

pen viszonyulunk tárgyakhoz és történetekhez, eltérőek az asszociációink. A múzeumoknak 

meg kell fontolniuk, hogy milyen érzelmi húrokat kívánnak megpendíteni a látogatóban. Fon-

tos kérdés, hogy a múzeum meddig mehet el. David Fleming szerint a múzeumok központi 

elemei az érzelmek – a boldogság, meglepetés, düh, szomorúság, félelem, büszkeség, szégyen, 

szorongás – ezek mind-mind olyan érzelmek, melyek nem lehetnek idegenek a múzeumoktól.13 

Ébli Gábor „antropologizált múzeum”-nak nevezi a 21. századi múzeumot, ahol már nem a 

tárgyé, hanem az érzelmeké, a kommunikációé a fő szerep: 

„A múzeum fő témája az ember és a környezetének tárgyai között meghúzódó, igen összetett 

viszony. Ha a dolgokat és a tárgyakat életvilágukba visszahelyezni nem is tudjuk, a múzeum 

küldetése egyre inkább a köztük és az ember közötti kétirányú kapcsolat elemzése. A tárgy csak 

ürügy, alkalom lesz az emberi lét rétegzettségének megidézésére. A tárgyakat az emberi hasz-

nálat és elsajátítás szemüvegén keresztül nézzük, az embernek pedig a bemutatott tárgyai tar-

tanak tükröt. A tárgyaira fensőbbséggel lenéző, azok utólagos, múzeumi életét manipuláló em-

ber helyett ez a dolgokhoz és a jelenségekhez való viszonyát önkritikusan értelmező ember 

magatartása. Ennek lett helyszíne az „antropologizált” múzeum, gyökeresen megváltoztatva a 

közgyűjteményi tevékenységet.”14 

Hans Belting A művészettörténet vége című kötetében azt állította, hogy a művészet már 

senkit nem provokál – legalábbis abban a formában nem, ahogy a modernizmus idején tette a 

tabuktól való megszabadulás nevében. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években egyre több 

olyan megnyilvánulásnak lehettünk a tanúi Magyarországon, melyek azt bizonyítják, hogy a 

                                                      
10 https://www.futurelearn.com/courses/museum/steps/33768 (2015.07.11) 
11 https://www.futurelearn.com/courses/museum/steps/33768 (2015.07.11) 

http://www.museumsassociation.org/museums-change-lives (2015.07.11) 
12 a múzeumi tanulás szociokulturális dimenziójáról lásd: Falk and Dierking 2000. 189 -195. 
13 http://www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/exhibitions/rankin/ (2015.07.10) 
14 Ébli 2005, 16. 
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közönség hajlamos elragadtatni magát és személyes sértésnek venni egy-egy produkció vélt 

vagy valós üzenetét. Előfordul, hogy nyugodt társadalmi párbeszéd helyett csak erőszak-meg-

nyilvánulásokkal találkozunk. Érteni kell a provokáció okát, célját, s egy kulturális szakem-

bernek tudnia kell, hogy hogyan vezetheti le a nézőkben, látogatókban felgyülemlett nyugta-

lanító érzéseket. 2013-ban a liverpooli Walker Art Gallery, Alive: In the Face of Death címmel 

olyan fotókiállítást rendezett, mely a látogatók halállal kapcsolatos percepcióira alapozott. A 

halálból megmenekült, vagy halálos betegségben szenvedő emberek portréi vegyes érzelmeket 

váltottak ki a látogatókból. A múzeum lehetőséget adott a nézőknek a visszacsatolásra – ráír-

hatták a gondolataikat egy-egy öntapadó kis papírra, és elhelyezhették a kiállítás legutolsó 

termének a falán.15 Az üzenetek sok esetben olyan egyedi élettapasztalatokra mutattak és olyan 

erőt sugároztak, hogy a szervezők megőrizték őket. 

Minél kevesebb egy társadalomban a tabutéma, annál több esély van a kibeszélésre, a pár-

beszédre, az egymás felé fordulásra és a társadalmi érzékenység növelésére. A kulturális 

mediáció legalapvetőbb tétele, hogy segítse az elfogadást és a megértést.  A kulturális szakem-

berek képzésében nagy hangsúlyt kell fektetni a toleranciával és szolidaritással foglalkozó el-

méletek és egyezmények, törvények megismertetésére. Európának most különösen nagy szük-

sége van a kultúrán keresztüli közeledésre. Pozitív jelenség, mikor a múzeumok összeállítanak 

olyan segédanyagokat, melyek segítik az általános- vagy középiskolai tanárok munkáját az 

oktatásban. Az üzeneteknek mindig kapcsolódniuk kell valamilyen formában a jelenkor prob-

lémái felé, a 21. századi múzeum legfőbb jellemzője, hogy kifelé is kell tekintenie – szociáli-

san, fizikálisan és metaforikusan is kapcsolódnia kell a városhoz, vagy a közeghez, melyben 

létezik.16 Segíthet a társadalmi változások előmozdításában, például az előítéletek lebontásá-

ban. A 2009-2010-es évadra a glasgowi Modern Művészeti Galéria (Gallery of Modern Art, 

Glasgow) átfogó programanyagot készített a társadalmi igazságosság jegyében, első körben a 

meleg kultúrához sorolható műalkotások bevonásával.17 A kizárás és az elhallgatás nem lehet 

megfelelő módszer, különösen nem a művészetben, mely alkalmas arra, hogy érzékenyebben 

és nagyobb empátiával közelítsen meg bizonyos témákat. Magyarországon a közelmúlt pozitív 

példájaként említhető a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Batthyány-kiállí-

tása (Gróf Batthyány Gyula – Képek egy eltűnt világból), mely ködösítés nélkül, tényszerűen 

mutatja be Batthyány festészetének érzelmi motivációit. A nyílt beszédre kell törekednünk a 

műelemzések során is, legyen szó akár reneszánsz, akár kortárs művekről, a tömegkultúrához, 

vagy az elitkultúrához sorolt alkotásokról. 

Mire a hallgatók eljutnak a felsőoktatásig, számtalan olyan művel találkoznak, melyek a 

tömegkultúra elítélésével vagy elemzésével, feloldhatatlannak tűnő ellentéteket sugallnak a 

magasművészet és a populáris művészet között. A tömegkultúra „veszélyei” mindig nagyon 

élénk megnyilvánulásokat váltanak ki a hallgatókból, annak ellenére, hogy mindannyian rend-

szeres fogyasztói e kultúra termékeinek. Az elmúlt években Richard Shusterman műveiben egy 

olyan újfajta viszonyulás tűnt fel a populáris művészettel szemben, mely képes teljesen új 

megvilágításba helyezni a témával kapcsolatos vitákat és ismert véleményeket. Richard 

                                                      
15 https://www.futurelearn.com/courses/museum/steps/33749 (2015.07.11) 

http://www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/exhibitions/rankin/ (2015.07.11) 
16 https://www.futurelearn.com/courses/museum/steps/33569 (2015.07.11) 
17 http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/sh-out/An%20evaluation%20of%20shOUT.pdf  

(2015.07.11) 
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Shusterman amerikai pragmatista filozófus a Pragmatista esztétika című könyvében filozófus-

ként kel a populáris művészet védelmére, melynek esztétikai érvényességét akarja bizonyítani: 

vitathatónak és bizonytalannak látja a magas és populáris művészet közti határokat és arra 

szólítja fel olvasóit, hogy ne állítsák szembe a magaskultúrát a populáris kultúrával. Mivel 

tanulmányaiban a rockzene, a rap és a grafiti példáival támasztja alá elméletét, Shusterman 

közel hozza fiatal olvasóihoz is az egyik legtöbbet tárgyalt esztétikai problémakört. 18 A művé-

szetelméleti tárgyak oktatásával kapcsolatban is igaz, hogy olyan példákkal kell élnünk, me-

lyek kontextualizálhatók a hallgatóság által. Fontos a személyes tapasztalatok megvitatása és 

a kortárs nemzetközi példák bemutatása. Egy-egy művelődéstörténeti korszak, vagy esztétikai 

fogalom tárgyalásakor már megemlíthetjük azokat a kiállításokat, melyeket az adott téma köré 

szerveztek. Irodalomesztétikai témakörben például utalni lehet a párizsi kéziratmúzeum tárla-

tainak újszerűségére (Musée des Lettres et Manuscrits), a dekadencia tárgyalásakor bemutatni 

a Granville-i Christian Dior Múzeum Dandysmes című kiállítását. Fontos, hogy a hazai példák 

mellett minél több külföldi ötletet is megismertessünk. Külföldi útjaim során sokszor már azon 

kapom magam, hogy a múzeumi élmények oktatási „hasznosításán” gondolkodom. Hallgató-

inkat is minden esetben arra kell buzdítanunk, hogy múzeumlátogatóként is szervezői, animá-

tori, mediátori szemmel figyeljék a különböző kulturális eseményeket. Segítségünkre lehetnek 

olyan tanulmányi programok is, mint például a Liverpooli Múzeum és a Leicesteri Egyetem 

szervezésében elindított FutureLearn nevű távoktatási program, mely interjúkkal, cikkekkel és 

különböző múzeumi honlapok megismertetésével népszerűsíti a múzeumokat és a múzeumpe-

dagógiát. Nem zárkózhatunk el a múzeumi rejtélyeket felvonultató televíziós műsoroktól sem, 

ha azok olyan megközelítésmódokat mutatnak, melyek a múzeumi foglalkozások alkalmával 

is hasznosíthatók. A múzeumok maguk is sokszor filmeket, fotókat, computer grafikát alkal-

maznak. Dr. Ross Perry szerint már egy ún. ’post-digit’ állapotban vagyunk, mikor a múzeu-

mok már nem is tűnődnek a különböző technikai berendezések alkalmazhatóságán, hanem au-

tomatikusan integrálják azokat a múzeumi munka megszervezésébe.19 

Bár a múzeumok ma már inkább élményközpontok, melyek a totális kikapcsolódást szol-

gálják, nem feledkezhetünk meg arról a nevelő hatásról, mely a múzeumi térben különböző 

formákban valósulhat meg. Átgondolva a múzeumok feladatait, kijelenthetjük, hogy a múzeu-

mok komoly felelősséggel bírnak. Caroline Lang, John Reeve and Vicky Woollard szerint a 

felelős múzeum: 

− teljes szervezetét tekintve közönség-centrikus 

− párbeszédet folytat a közönségével és a potenciális közönségével  

− elérhető és megközelíthető (fizikailag, szociálisan, kulturálisan és intellektuálisan is) 

− tanulásra fókuszáló 

− kiállítási programjaiban, designjában és interpretációjában innovatív  

− kreatívan használja a technikai berendezéseket 

− felelősen gazdálkodik – támogatókat gyűjt stb.20 

                                                      
18 Shusterman 2003, 312-368. 
19 https://www.futurelearn.com/courses/museum/steps/34656 (2015.07.11) 
20 Lang, Reeve, Woollard 2006, 227-228. 
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Az előttünk álló évek nagy kérdése az lesz, hogy az eddigi andragógiai képzések helyett 

kik és milyen formában vállalják fel azt a felelősséget, mely a jövő kultúraközvetítő szakem-

bereinek a kiképzésével jár. A felelősség súlya az egyetemeké is, nem csak a múzeumoké. A 

kultúraközvetítésről szóló nemzetközi párbeszéd 1967 óta folyik, mikor a monacói kerekasz-

talon megállapodás született az animátor edukátor-szerepéről. Az elnevezések változhatnak, 

de a múzeumi felnőttoktatás kizárólag jól felkészült és folyamatosan fejlődő szakemberek 

munkája által lehet sikeres. 
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