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Z. KARVALICS LÁSZLÓ 

Az ismeretterjesztéstől a tudástermelésig  

Kulturális örökség és senior tudáshasznosítás  

Absztrakt: Látogatás, programok, múzeumi tanulás: az „aktív időskorúakkal” kapcsolatos kulcsszavak 
jól jelzik, hogy mi a diskurzus kerete. Az idősek a szerepértelmezés oldaláról befogadók, motivációjuk 
szempontjából élményfogyasztók, akik idejük egy részét áldozzák arra, hogy személyesen jussanak el 
abba a fizikai térbe, ahol a tudásfolyamatok természete szerint meglévő tudás sokszorosítása 
(disszemináció, ismeretterjesztés) folyik. Bármilyen innovatív is egy módszertan, bármily sikeres is az 
aktuális tudásközvetítés, bármilyen élvezetes is a tanulás, lényegét tekintve ugyanarról az alap -beállí-
tódásról, szemléletről, elvről és gyakorlatról van szó. Létezik ugyanakkor egy alternatív megközelítés is, 
amely nem riválisa, hanem kiegészítője ennek. Számos példa bizonyítja, hogy az idősek tudástermelő 
folyamatokba is integrálhatóak: szerepük így a részvétel lesz új tudások létrehozásában, az élmény for-
rása pedig a hozzájárulásuk révén elért előrelépés tudatosítása, felismerése. Kulcsszavak: gyűjtemé-
nyek, kulturális örökség, crowdsource, microtasking, idős népesség . 

 

Bevezetés 

Induljunk el távolról, egy látszatra a méretével megegyező, vagyis igencsak csekély jelentősé-

gűnek tűnő gyűjteményi tárgytípustól. A londoni Victoria és Albert Múzeum egyik megbecsült 

kiállítási darabja egy 1620 körül, zománcozott aranyból készült, vércseppre emlékeztető ru-

bintkővel díszített, alig négy centiméteres fogpiszkáló. Értékét és jelentőségét az adja, hogy a 

kor halál-szimbólumaiból építkező úgynevezett „memento mori” ékszerek közé tartozik, tete-

jén a korban népszerű koponyával és körgallérral, alján arany sarlóval (Father Time's sickle), 

amely a vagyoni helyzetétől függetlenül mindenkire egyként leselkedő halálra figyelmeztet. 1 

Magyar közgyűjtemény is akad, amelyben hasonló értékre bukkanhatunk. A sárvári Nádasdy 

Ferenc Múzeumba egykor két, hosszúkás teknő alakú, 10x4 centiméteres, stilizált állatkarmos 

lábacskákon álló, Bécsből származó ezüst fogpiszkálótartó került, a Nádasdy Ferenc 3. honvéd 

huszárezred ezredemlékeként.2 Valójában semmi meglepő nincs abban, hogy régi, nemesfém 

fogpiszkálók vagy művészi, kézműves fogvájótartók fel-feltűnnek múzeumok tárlóiban, kata-

lógusaiban vagy (újabban immár) Web-oldalain is. Hiszen ipartörténeti izgalmakat hordoznak, 

korabeli luxuscikknek számítanak, értékes nyersanyagokból készültek, (arany, ezüst, elefánt-

csont), s olykor még művészettörténeti értékük is van (mint például a káprázatosan eredeti, 

karcsú Art Nouveau daraboknak). 

De milyen múzeum az, amelyik nemcsak az értékes műtárgyakat, hanem a belevalót, magát 

a fa fogpiszkálókat tartalmazó tömegterméket, a filléres fogpiszkálós dobozt vagy csomagot is 

megőrzésre érdemesnek tartja, a sokkal nehezebben túlélő használati tárgyak világából? Ha-

zánkban például a Kiscelli Múzeum, amelyik a Vegyes életmód gyűjteményébe két ilyet is 

                                                      
1 Az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti tanszék blogjáról (2015.06.11.) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=318910048236203&id=532409273450590   
2 http://huszarok.nadasdymuzeum.hu/targyak.php?keres=24&fajta=3 (2015.06.11.) 

http://huszarok.nadasdymuzeum.hu/targyak.php?keres=72&fajta=8
http://huszarok.nadasdymuzeum.hu/targyak.php?keres=72&fajta=8
http://huszarok.nadasdymuzeum.hu/targyak.php?keres=9&fajta=8
https://www.facebook.com/pages/ELTE-BTK-K%C3%B6z%C3%A9pkori-%C3%A9s-Kora-%C3%9Ajkori-Magyar-T%C3%B6rt%C3%A9neti-tansz%C3%A9k/532409273450590
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=318910048236203&id=532409273450590
http://huszarok.nadasdymuzeum.hu/targyak.php?keres=24&fajta=3
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beosztott. Egy hatvanas évek elejéről származó magyar („fekvő téglány alakú, kartonpapírból 

hajtogatott, felnyíló fedelű dobozt tele fogvájóval”)3 és egy hasonló korú német darabot („pi-

ros-arany színű papírgyűrűvel összefogott, hegyezett, lapos fadarabok”).4 A fogpiszkálók kap-

csán gondoljuk végig: a tárgytípusok és az ezekhez kapcsolható tudás-mikrovilágok sokasága 

milyen mértékben teszi lehetetlenné, hogy a csekély számú muzeológus még csak a töredékét 

is lefedje az őrzött objektumokhoz kapcsolódó speciális tudásoknak. Hogyan is volna elvár-

ható, hogy egyáltalán akár értsen valaki a fogpiszkálók és fogpiszkálótartók kultúrtörténeté-

hez, vagy gazdaság-és technológiatörténeti vonatkozásaihoz, netán ezen túlmenően kutatáso-

kat folytasson? 

Mindezt azért tartottam fontosnak, hogy sikerüljön példaképp legalább egy olyan területet 

azonosítani (sok van még amúgy), ahol – amennyiben szükségesnek mutatkozik – a 

„metatudás” a múzeumok intézményi falain túlról, kívülről tud megérkezni . Vannak ugyanis 

olyan felkészült, tapasztalt és szenvedélyes amatőr gyűjtők, akik évtizedek óta elmélyülten 

foglalkoznak az adott tárgycsaládokkal, sok ismeretet halmoztak fel, és legtöbb esetben a mú-

zeumokénál sokkal gazdagabb egyedi kollekciókat sikerült létrehozniuk az idők során.5 S van-

nak tudósok és hobbikutatók, akik folyamatosan építik a diskurzust, így elvileg egyre gyara-

podó szöveghagyomány is rendelkezésre áll.6 S végül vannak olyanok, akiknek egyszerűen 

rendelkezésre áll ideje és van megfelelő háttértudása és felkészültsége (végzettség, nyelvisme-

ret, információs írástudás, keresés, szöveggondozás), hogy részesei lehessenek a szükséges 

tudások kollektív megtermelésének. Hiszen bármilyen nagynak tűnik is az elvégzendő feladat, 

az ezernyi kisebb, átlátható és könnyen teljesíthető részfeladatra tagolható: mindezt a szakiroda-

lom microtasking néven ismeri. Az önkéntesek révén megvalósuló tömeges erőforrás-bevonás 

pedig a crowdsource, amelynek számos online és offline formája létezik. 

Az intézmények oldaláról erőforráshiányról beszélünk tehát, miközben a tárgyakhoz kö-

tődő tudások (és gazdag tárgy-kollekciók) megtalálhatóak a falakon kívül. Tipikusan az a hely-

zet, amely folyamat-innovációt és ehhez igazított új közgyűjteményi „filozófiát” igényel.  

Crowdsource és kulturális örökség: egy gyönyörű barátság kezdete  

Amikor a múzeumi tárgyak leírásához az intézmények kezdeményezik, hogy látogatóiktól 

vagy Web-oldaluk látogatóitól adatokat, linkeket, irodalmi hivatkozásokat kapjanak, s evvel 

egészíthessék ki a tárgy-specifikusan kínált háttérismereteket, már ebbe az irányba tesznek 

                                                      
3 A leírásból: A fedél világoskék színű. Ezen egy klasszikus sótartó látható, melynek közepe tele van fogpiszkáló-

val. A kép mellett "SZÖVETKEZETI GYÁRTMÁNY" és "FOGVÁJÓ" felirat olvasható. A dobozt sötétkék pa-

pírszalag zárta, "FAHÁNCS DOBOZKÉSZÍTŐ TSZ." feliratozással. Ez már át van szakítva. A doboz fenekén 

piros betűvel: "Készült a 8200-4/1952. XI. Eü. M. sz. / utasítása alapján" szöveg. A doboz jelzete: Globus. A 

fogpiszkáló kisméretű, keskeny, lapos, hegyes.  

Szélesség: 6,00 cm hosszúság: 12,50 cm magasság: 6,00 cm. Leltári szám 2006.173.1 (2015.06.11.) 

http://gyujtemeny.kiscellimuzeum.hu/gyujtemeny/fogvajo-sajat-dobozaban/1300  
4 "GESCHLIFFENE ALPENHOLZ ZAHNSTOCHER". Leltári szám: M 444. Hosszúság: 8 cm (teljes csomag) 

átmérő: 2,5 cm (teljes csomag) (2015.06.11.) 

http://gyujtemeny.kiscellimuzeum.hu/gyujtemeny/fogpiszkalo-csomag/1069  
5 E sorok szerzője például a hatodik X-ben járva több mint 30 éve gyűjti a fogvájótartókat és a fogpiszkálócsoma-

gokat, valamint a fogpiszkáló kultúrtörténetének szellemi és tárgyi emlékeit. És még ennek a tárgykörnek is csak 

a töredékében van otthon, mert a nagy számban gyártott herendi és zsolnai fogvájótartók világa kívül esik az 

érdeklődési körén, ebben más gyűjtők mélyültek el.  
6 Forrai 2005, Petroski 2008 (közel félezer oldalas fogpiszkáló-történeti monográfia!). 

http://gyujtemeny.kiscellimuzeum.hu/gyujtemeny/fogvajo-sajat-dobozaban/1300
http://gyujtemeny.kiscellimuzeum.hu/gyujtemeny/fogpiszkalo-csomag/1069
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lépést, tömeges külső erőforrást vonnak be (még ha esetlegesen is). Amikor a szervezett, cso-

portos múzeumi programok részévé teszik a magángyűjtők meglátogatását és felkeresését, 7 

akkor tulajdonképpen a tárgyak, a kiállítási helyiség és a tárgyakhoz kapcsolódó tudás is „ki-

szervezésre” kerül. Ennél azonban sokkal többről is szó lehet. Oomen és Aroyo (2011) tipoló-

giáját, a 6 C modellt8 továbbfejlesztve a memóriaintézmények számos, különböző típusú ér-

tékhozzáadást jelentő módon tudnak önkéntes erőforrást bevonni:  
 

Javítás és átírás  

Tömeges digitalizációs projektek esetén a digitális objektumok leírása, 

indexelése, metaadatolása, a már bevitt dokumentumok ellenőrzése, 

pontosítása. Képhez szöveg rendelése, kézírás átírása szövegfájllá. 

Kontextualizáció 
Egyedi objektumokhoz szöveges kiegészítések hozzáadása, történetek, 

interjúk, nyilvános szócikkek készítése  

Gyűjtemény-gyarapítás 
Hagyományos, de különösen virtuális gyűjtemények esetén a tételszám 

gyarapítása 

Osztályozás 

Leíró metaadatok gyűjtése kollekciók darabjaihoz, besorolások pontosítása, 

átrendezése (social tagging: adott objektumok valamilyen jelentés-teli 

mozzanatának magyarázata önkéntesek spontán hozzájárulásával) 

Társ-kurátorság 
Komplett kiállítások (elsősorban virtuális/Webes változatok) létrehozása, 

gondozása, kezelése 

Forrás-szerzés9  Adott projektek érdekében közösségi támogatások gyűjtése 

Tudásközösség-

szervezés10 

A memóriaintézményben, egy adott kulturális jelenség-és objektumcsaláddal 

foglalkozó más csoportokban és az egyes polgárok fejében felhalmozott 

ismeretek cseréje és gyarapítása, hálózat-és közösségfejlesztéssel  

Kutatás  

Új tudás létrehozása, klasszikus forrás-és irodalomkutatási eszközökkel. 

Képesített tudósok és professzionális amatőrök (ProAm) együttműködésével, 

de külön is megvalósulhat.11  
 

Ha az állampolgári aktivitás kifejtése nem egyedi esetet vagy spontán tevékenységet jelent, 

hanem térben és időben jól definiálható projekt keretében történik, akkor egy szerzői kollektíva 

véleménye szerint három fokozata lehet (ez a három C-modell):12 egyszerű hozzájárulás, ma-

gasabb szintű együttműködés, vagy közösen megteremtett keretrendszer, amely akár a digitális 

tartalmak teljes életciklusára kiterjedhet 

                                                      
7 Remekül illusztrálja mindezt egy „legjobb hazai gyakorlat”. Az elmúlt évek során a Tájak -Korok-Múzeumok 

Egyesület Szekszárdi Klubjának tagjai többek között az alábbi magángyűjteményekbe látogattak: Rühl Gizella 

magángyűjtő (Tolna), Schmidt György óragyűjtő (Várdomb), Farkasné Pál Bözsi Sárközi életképek című baba-

gyűjtemény és hímes tojások (Decs), Steiner József öntöttvas kályhagyűjteménye (Kaposvár), Vargáné Ko vács 

Veronika Hímzésmúzeuma (Sióagárd), Téwich család sváb magángyűjteménye (Dombóvár), Horváth család kék-

festő múzeuma (Tolna), Baka Múzeum (Tálosi Zoltán és Borbandi György I. és II. világháborús gyűjteménye, 

Szekszárd), Bogár István sárközi magángyűjteménye, Bogár-tanya (Szekszárd – Szőlőhegy), Hajózástörténeti 

gyűjtemény (Zebegény).  
8 Correction and transcription, Contextualization, Complementing Collections, Classification, Co -curation, 

Crowdfunding. 
9 A hálózati erőforrás-gyűjtés speciális esete, amikor az önkéntes támogatók nem életidővel, munkával, hanem 

anyagi vagy természetbeni hozzájárulással segítenek (crowdfunding). A hazai múzeumi világban ennek nincs ha-

gyománya, Észak-Amerikában annál nagyobb.  
10 Kiss (2011) meghatározása szerint „Tudásközösségnek egy olyan csoportot nevezünk, amelyben a tagok ismeret -

és tapasztalatszintje az adott témakörről eltérő lehet, ugyan esetleg különböző szinten, de mindannyian motiváltak 

ezen ismeretek megszerzésében, gazdagításában és továbbadásában”. Tipikusan helytörténeti ill. mesterség-és 

szakmatörténeti kontextusban beszélhetünk tudásközösségekről. A „hagyományőrző” közösségek különböző for-

mái is jellemzően ilyenek.  
11 A ProAm kutatások tipikus esetei a helytörténeti, vagy a hely valamilyen természeti-kulturális sajátosságával 

összefüggő témák esetén évtizedek óta futó sikeres vállalkozások, amely jellemzően papok, iskolaigazgatók, or-

vosok, könyvtárosok – a „helyi értelmiség” – munkáját dicséri. Erről részletesebben ld. Z. Karvalics (2009b).  
12 Contributory, Collaborative, Co-created (Bonney et al., 2009).  
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Fontos tudni, hogy nem elvekről, hanem gyakorlatokról beszélünk. A világ számos orszá-

gában, elsősorban a crowdsource kultúrában élenjáró angolszász területeken (USA, Nagy -Bri-

tannia, Ausztrália) százszámra futnak az izgalmasabbnál izgalmasabb projektek (át tekinté-

sükre ld. Oomen és Aroyo, 2011). A hazai színtérről, a lehetőséggel visszaélve, két olyan pro-

jektet említek meg, magam felé hajló kézzel, amely még tervezési szakaszban van, és munka-

helyemhez, a Szegedi Tudományegyetemhez kötődik. 

A Kulturális Örökség és Humán Információtudomány Tanszék 2015 őszén tervezi Langer 

Lajos mérnök három kötetben megőrzött naplójának crowdsource-jellegű feldolgozását.13 A 

már folyamatban lévő digitalizálást követően önkéntesek segítségét kérjük abban, hogy a kéz-

írásból szövegfájl szülessen. Amikor van digitálisan megosztható nyers-szöveg, akkor viszont 

egy második körben, a kiadás és a szöveggondozás támogatásaként a kéziratban előforduló 

helynevek, személynevek, kifejezések lábjegyzetelésében várjuk online szövetségesek hozzá-

járulását. 

A Szegedi Információtörténeti Műhely a Fény nemzetközi éve tiszteletére 2015 októberé-

ben konferenciát rendez „A fény információtörténetéhez” címmel. A konferencia folytatása-

ként egy olyan Web-oldalt hozunk létre, amelyre korabeli világítóeszköz-ábrázolásokat (raj-

zokat, fotókat) töltünk fel, javarészt önkéntesektől remélve a gyarapítást, hogy aztán pl. a lám-

pákkal kapcsolatos ismereteket fényképek datálásához lehessen segítségül hívni.  

Tegyük hozzá végül, hogy létezik és egyre népszerűbb egy negyedik projektforma, amely-

ről kevesebb szó esik, pedig egyre népszerűbb. Amikor a múzeum, mint kulturális intézmény 

a saját gyűjtemény-profilhoz igazodó (vagy bármilyen más) tudományos területen folyó online 

virtuális önkéntesség-programot népszerűsít, fogad be, ad neki helyszínt. Ezek a „befogadott” 

(hosted) projektek14 ahol az intézmények képzéssel, felkészítéssel, a tapasztalatok megbeszé-

lésével segítik a megfelelő alkalmassági szint elérését, amellyel az önkéntesek bekapcsolódása 

lehetővé válik a világhálón futó népszerű ún. „crowdsource” programokba. Ezekben az ese-

tekben a múzeum közösségi helyként, a muzeológus mentorként szolgál. 

A legnépszerűbb hálózati tudományos projektekhez esetenként akár több százezren is csat-

lakozhatnak. A Galaxy Zoo önkéntesei galaxisokat osztályoznak, a FoldIt hívei fehérjeszerke-

zetekkel kísérleteznek játékos formában, a Stardustosok a mesterséges intelligencia kép -és 

alakfelismerési korlátait segítettek legyőzni az űrgélben foglyul ejtve a Földre visszatért űrpor -

részecskék keresésében. A sok tucatnyi népszerű program közös jellemzője az, hogy az angol 

nyelv ismerete és a szabályok megtanulása elégséges ahhoz, hogy valaki teljes értékű 

microtasking-ot nyújtson. S noha a csatlakozás és a munkavégzés teljesen egyéni természetű, 

a szervezett, bevezető, kedvcsináló vagy az eredményeket megbeszélő közösségi „rásegítés-

ben“ sok-sok izgalmas lehetőség vár még kiaknázásra. 

Állampolgári tudomány és társadalmi innováció – miért építsünk a seniorokra? 

Annak felismeréséhez, hogy a külső erőforrás-bevonás révén a tudomány új lehetőségekhez és 

megnövelt megismerési potenciálhoz jut, természetesen nemcsak a memóriaintézmények ol-

daláról lehet eljutni. Annál is inkább, mert az állampolgári tudomány (citizen science) maga 

több mint száz éves múltra tekinthet vissza, az amerikai hobby-ornitológusok 20. század eleji 

                                                      
13 Minden, ehhez hasonló projekt úttörője és legismertebb darabja, a Transcribe Bentham és a „The Consolidated 

Bentham Papers Repository” most közel 14 ezer oldalnál jár (részletekre ld. https://www.ucl.ac.uk/Bentham-Pro-

ject/transcribe_bentham), és most már más, hasonló kézirat-átírási projektek is az általuk kifejlesztett, szabad hoz-

záférésű, nyílt forráskódú eszközt használhatják.  
14 Simon 2011. 

https://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/transcribe_bentham
https://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/transcribe_bentham
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szervezett és intézményes tudástermelésének megindulásáig- Mai napig az állampolgári tudo-

mány-projektek 80%-a a természet-megismeréshez, természetjáráshoz, állatok megfigyelésé-

hez és követéséhez (animal tracking), ökológiai és környezeti kérdésekhez kapcsolódik.15 

A kulturális örökség digitalizálásával azonban a bölcsészet-és társadalomtudományok te-

rületén is megnyílt a lehetőség a professzionális amatőr (ProAm) önkéntesek bevonására.  Az 

Uniós Civic Epistemologies Projektnek16 egyenesen az az elsődleges célja, hogy olyan ütem-

tervet kínáljon, amelynek mentén megsokszorozható az állampolgári érdeklődés a digitális 

bölcsészet (digital humanities) területéhez sorolható programokhoz való csatlakozásra. Ebben 

a programfejlesztő és népszerűsítő munkában önálló munkacsomag vonatkozik a kulturális 

örökséggel foglalkozó intézményi szereplőkre (Cultural Heritage Institutions, CHIs), az egyes 

tudományterületekre és az egyes projekttípusokra. Érdekes módon a crowdsource „alanyairól”, 

a programokban részt vevőkről esik a legkevesebb szó. Mindaz, amit idáig elmondtunk, azt a 

célt szolgálta, hogy ennek a fényében lehessen tételmondat-szerűen kimondani: az állampol-

gári tudománynak két kiemelt célcsoportja van: az iskoláskorúak (12-18)17 mellett az idősek-

nek (+55)18 elsősorban azok a generációi, akik a munka világából való visszavonulás után, de 

még szellemi erejük teljében vagy birtokában keresnek és találnak magoknak új kihívásokat. 

(Az „idős” negatív konnotációinak elkerülése végett ezért használják a szakirodalomban az 

ezüstkor (silver age) vagy a senior állampolgár kifejezéseket.) Ennek az írásnak a befejezésé-

ben azt a fél tucat szempontot kívánom lista-szerűen megjeleníteni, amelyek amellett szólnak, 

hogy érdemes kiemelt célcsoportként tekinteni rájuk, és számos sajátosság kifejezetten ked-

vező előfeltételeket biztosít a tudástermelésbe való aktív bevonásuknak.  

1.) Míg a diákok és a dolgozók folyamatosan legértékesebb erőforrásuk, az életidejük szá-

mukra megfelelő felhasználása érdekében hoznak döntéseket és kompromisszumokat, a 

seniorok dilemmája pontosan fordított: ők a rendelkezésre álló idő leginkább megfelelőnek 

tartott eltöltéséhez keresik az alkalmas tevékenységformákat.  

2.) A fejlett országokban a társadalmi korfa a következő évtizedekben az idős korosztályok 

irányába tolódik el. Az átlag-életkor növekedése és az utolsó dekádokban jobban megőrzött 

egészség és szellemi frissesség éppen ebben a célcsoportban jelent növekvő „poolt”, erőforrás -

bányát a crowdsource számára. 

3.) Az iskolázott seniorok mind a tudományműveléshez szükséges képességek, jártasságok, 

műveltségelemek tekintetében, mind a microtaskinghoz szükséges erkölcsi-és felelősség-

struktúrák megléte tekintetében megbízható célcsoport: éthoszuk leginkább az, hogy immár 

„adhatnak”, ellenszolgáltatás nélkül, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a környezetükben valami 

jobb legyen. 

                                                      
15 Z. Karvalics 2015. 
16 http://www.civic-epistemologies.eu/ A projektet irányító konzorcium legutolsó szakmai eseménye Budapesten, 

az Országos Széchenyi Könyvtárban, 2015 július 10,.-én zajlott (Volunteering in the development of digital 

cultural heritage). Az előadók számos esettanulmányt és legjobb gyakorlatot ismertettek, valamennyi prezentáció 

elérhető itt: http://www.civic-epistemologies.eu/workshop-about-innovation-policies-for-cultural-heritage-

istitutions/  
17 Róluk már számos alkalommal esett szó, összefoglalóan ld. Z. Karval ics (2009a) 
18 Különböző kultúrák és tipológiák egészen más szempontokat vesznek figyelembe és más életkori sajátosságok-

hoz rendelik az „idősség” fogalmának szigorú meghatározásait. Nekünk nincs szükségünk szabatos definícióra. 

Olyasmit értsünk alatta (és a +55 ehhez elég), hogy a ’seniorhoz’ a karrier utolsó szakasza, a visszavonulás első 

szakasza, majd valamennyi, még aktívan töltött periódus tartozik. 

http://www.civic-epistemologies.eu/
http://www.civic-epistemologies.eu/workshop-about-innovation-policies-for-cultural-heritage-istitutions/
http://www.civic-epistemologies.eu/workshop-about-innovation-policies-for-cultural-heritage-istitutions/
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4.) A korosztályban erősödnek az élethosszig tartó tanulás, a lifelong learning tevékeny-

ségformái, a tanulás változatos formáival. Ezt könnyű párhuzamosan élethosszig tartó kuta-

tássá (lifelong research) transzformálni, ami ezidáig kizárólag a professzionális kutatók „ki-

váltsága” volt. 

5.) A senioroknak a memória-és tudásintézményekhez kapcsolódó speciális közösségi for-

mái (nyugdíjas szabadegyetemek, klubok, országjáró csoportok) kedveznek annak, hogy szer-

vezett formában kerüljenek közel állampolgári tudomány-projektekhez. 

6.) A seniorok személyes emlékezete a kulturális örökség-dokumentumok bizonyos csa-

ládjainak esetében (amelyeknek átfedése van a megélt vagy örökített tapasztalattal) egyedi és 

originális ismeret-erőforrást jelent,19 és gazdagabbak az emlékezet-objektumokhoz kapcsol-

ható kontextusaik is. 

Természetesen nemcsak a múzeumok lehetnek alkalmasak arra, hogy katalizálják az idősek 

állampolgári tudomány-projektjeit. Erősen kínálkozik még a könyvtár20 és a könyvtáros, mint 

helyszín és mentor, és – ahol létezik még – művelődési ház, teleház, vagy akár az iskola is. 

Összességében nemcsak arról van szó, hogy egyes tudományágak vagy a kulturális örök-

ség-intézmények új erőforráshoz jutnak. Nemcsak azt remélhetjük, hogy tartalmas és hasznos 

időtöltés révén az érintett senior korosztály életminősége javul, új inspiráció-forrásokkal, hasz-

nosság-tudattal és a kutatás szellemi izgalmával, miközben minden egyes érintett új típusú 

közösségi élménnyel is gazdagodik. A folyamat az egyik legígéretesebb terepe a társadalmi 

innovációnak, növeli a társadalmi tőkét, a kulturális tőkét és a kulturális gazdagságot21. Emiatt 

a senior állampolgári tudomány nem egyszerűen csak egy fejlesztési lehetőség, hanem straté-

giai kitörési és előrelépési pont, amelynek méltó helyet kellene kapnia a kulturális politikában 

és az egyes intézmények innovációs terveiben is. Az ezt támogató diskurzus éppen csak elin-

dult: nemcsak akadémiai kutatások, hanem a legjobb gyakorlatok azonnali megosztása is sokat 

segíthet a szemléletformálásban. 
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