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CSIMÁNÉ POZSEGOVICS BEÁTA – TAKÁCS ANETT 

Idősek a múzeumban 

Absztrakt: A 21. században a modern múzeumok fő funkciói között –a tradicionális feladataik mellett 
(műtárgyak gyűjtése, tudományos feldolgozása) –megjelenik az interaktív, élményközpontú interpretá-
lás, a szórakoztatás és az oktatás. Oktatási aktivitásuk az 1970-es évektől fokozatosan erősödik, 2000-
től különösen felélénkült. A lassú folyamat látható eredményei: a közoktatással való állandó kapcsolat 
kiépítésére törekvés (lásd Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP és TIOP  pályázatai), a múzeumi fel-
nőttképzési programok és az időskorúaknak célzott programok megjelenése. Tanulmányunkban a 
múzeumgerontagógia lehetőségeit vizsgáljuk. Áttekintjük az időskori sajátosságokat, jellegzetessége-
ket a múzeumok aspektusából, foglalkozunk a kaposvári múzeumok időskorúaknak szóló programjaival, 
bemutatunk néhány tervezett programot. Elemzésünket szekunder és primer forrásokra alapoztuk a 
dokumentumelemzés (szakirodalmi háttér, múzeumi honlap tanulmányozása) és a fókuszcsoportos in-
terjú módszerét alkalmazva. Kulcsszavak: múzeumgerontagógia, aktív öregedés, múzeumi programok 
időseknek. 

 

Az öregkor megközelítési lehetőségei 

2012-es év témája az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás, valamint a demográ-

fiai idősödés egyre kiterjedtebbé válásával összefüggő kérdések újszerű felvetését és újfajta 

válaszok, megoldások kidolgozását célozta.1 

A 2009-ben elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégia (81/2009. (X.6.) OGY határozat) az ak-

tív idősödés elveivel összhangban készült el. Ezt maga a dokumentum is leszögezi, külön ki-

térve a WHO 2001-ben publikált, az idősügyi politikát meghatározó alapdokumentumára, 

melynek címe az Aktív Idősödés (Active Ageing – Policy Framework). Ez utóbbi dokumentum 

azért jelentett igazi áttörést, mert először gondolkodik az idős emberről a maga emberi teljes-

ségében, figyel az emberi élet kiteljesedésére, és nem szűkíti le a szociális és egészségügyi 

vonatkozásokra. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában elsődleges célcsoportot képeznek a mai 

idősebb generáció tagjai. Rá kell azonban mutatni, hogy az aktív időskor lényege éppen a ge-

nerációk közötti szerves kapcsolatban és kölcsönös támogatásban rejlik. Így a középkorú és a 

fiatalabb generációk számára sem közömbös az idősek aktivitása, életminősége, a saját maj-

dani időskoruk lehetőségei. 

A társadalom nagyméretű öregedésével való szembesülés előtérbe tolta az idősekkel való 

foglalkozást – a tudomány és a közélet terén egyaránt. F. Hampton Roy és Charles Russell a 

jelenséget a baby boom mintájára aging boomnak/papy boomnak nevezi kifejezve ezzel a ten-

dencia erősségét és jelentőségét.2 Az életkori arányok nagymértékű és irányú megváltozását – 

általános elfogadottsággal – veszélyesnek tekinti a társadalom, ami nagymértékben hozzájárul 

annak a látásmódnak a kialakulásához, ami az idősekre teherként tekint a közösség többi tagja 

szempontjából. Ez a megközelítésmód állandó témaként tartja fenn az öregedés kérdéskörét és 

az öregekkel kapcsolatosan felmerült feladatokat. A gondoskodó, jóléti államok működésében 

                                                      
1 http://www.szia.org/sites/default/files/Szocialis_TK_INS.pdf (2015. 04. 22.) 
2 F. Hampton Roy- C. Russell 1992, 6.  

http://www.szia.org/sites/default/files/Szocialis_TK_INS.pdf%20(2015
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=F.+Hampton+Roy&search-alias=books&text=F.+Hampton+Roy&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Charles+Russell&search-alias=books&text=Charles+Russell&sort=relevancerank
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az utóbbi kb. két évtizedben halmozódtak ezek a problémák, melyek rendezése megoldásra 

vár, folyamatosan foglalkoztatva a közéletet és a szakembereket. 

A gerontológiai kutatásokból ismert, hogy azok az idősek, akik megőrzik társadalmi kap-

csolataikat, mozgékonyak és nyitottak maradnak, teljesebb öregkorra számíthatnak. Azok, akik 

fiatal korban többet tanultak, tehát az agyi idegsejtjeik között a kapcsolatok, szinapszisok 

száma magasabb, idősebb korban is tanulékonyabbak maradnak. Az intelligencia, a kreativitás, 

a műveltségi szint a kor előre haladtával nem hanyatlik törvényszerűen: az idegsejteknek az 

öregedés okán törvényszerű csökkenése ellensúlyozható a közöttük levő kapcsolatok tanulás-

sal való megújításával, az emberi kor legvégéig. 

A fent említett Idősügyi Stratégia fontos részét képzi az élethosszig tartó tanulás, kultúra-

közvetítés, strukturált szabadidő eltöltésének témaköre. Ha egy nyugdíjas a társadalom fontos 

és hasznos tagjának érzi magát, mely számára jogokat biztosít (ezáltal biztonságérzetet nyújt), 

valószínűleg könnyebben fogja megőrizni létbiztonságban a szellemi, mentális frissességét, 

mintha az alapvető létfenntartáshoz szükséges dolgokért kellene küzdenie. Ebből következik, 

ha valaki szellemileg és mentálisan friss, akkor a szabadidejét is hasznosabban tudja eltölteni, 

társaságkedvelőbb, – ezáltal csökken a kirekesztődés veszélye – önellátóbb, nyitottabb az új 

dolgok iránt, akár az élethosszig tartó tanulásra is. 

Aktív öregedés 

Az aktív öregedésre az emberek szinte egész életükben folyamatosan készülnek, például a test-

mozgással, a szellemi frissességgel és az önállóság megtartásával. Az aktív öregedés kiindu-

lópontja, hogy az öregedés folyamatként kezelendő, és ekképpen az nem köthető egy életkor-

hoz vagy eseményhez. Az öregedés tehát nem a nyugdíjba vonulással, de nem is egy bizonyos 

életkor elérésével kezdődik. Az aktív öregedés tehát az a folyamat „amely az egészség, társa-

dalmi részvétel és a biztonság lehetőségei között az optimális egyensúlyt megtalálja, hogy az 

emberek életminőségét elősegítse az öregedés folyamatában.”3 

A társadalmi részvétel fontos része a tanulási lehetőségek megteremtése minden életsza-

kaszban, az időskorban is, felismerni és elősegíteni az emberek gazdasági fejlődésben való 

részvételét, képességeihez mérten és igényeinek megfelelően, elősegíteni, hogy az idősödő 

emberek teljes jogúan vehessenek részt a közösségi életben. Ez az, ami leginkább az 

gerontagógiai megközelítéshez köthető. 

A közösségi életben való részvételt segíti, hogy egyre inkább a közművelődési intézmé-

nyek tevékenységének kiemelt célcsoportja az idős korosztály. A közművelődés, az amatőr 

művészeti tevékenységek és a hagyományőrző csoportok szervezésével az idős emberek töme-

gei számára teszi lehetővé az önkifejezés különböző módjainak megismerését, fejlesztését, a 

kultúrában, művészetekben való aktív részvételt, az alkotást. A korosztály számára a közös-

ségben való alkotásnak nem csupán az alkotómunka vagy a mű a produktuma. A művészi ki-

teljesedés mellett építi a személyiséget, a folyamatos kooperáció emeli az egyének tolerancia-

szintjét, konfliktuskezelő-képességét, az egymásra való figyelést, az empátiát, erősíti a meg-

tartó közösségi hálót és a produkció/alkotás létrehozása közben észrevétlenül is megvalósul a 

generációk közötti tudástranszfer. 

A közművelődési statisztika adatai ugyan némileg összemossák az idős korosztályt érintő 

sokféle, színes tevékenységi kört és közösséget, de a művészeti csoportok, nyugdíjas klubok, 

                                                      
3 Horváth Cz. 2006. 13. 
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tanfolyamok résztvevőinek számában így is megjelenik az aktivitás emelkedésének tendenci-

ája. A nyugdíjaskluboknak 2009-ben több, mint 257 ezer tagja volt. A művészeti csoportok 

tagjai közül mintegy 27 ezer fő a 60 éves vagy idősebb, a tanfolyamok esetében pedig ez a 

szám közel 16 ezer. A statisztikák azt is mutatják, hogy az idős emberek számára jól szolgáltat 

a közművelődés: a kistelepülések felén (49%) működnek nyugdíjas klubok, de a főleg időseket 

tömörítő hagyományőrző és népművészeti amatőr csoportok is hasonló arányban (47%) talál-

hatóak. 4 

Múzeumgerontagógia 

A közoktatási intézmények mellett napjainkban egy sereg alkalom kínálkozik az információ-

elsajátításra, a médiumok közvetítésével, illetve egyéb kulturális intézményekben, mint pél-

dául a múzeumok. A múzeumok az élet egészére kiterjedő tudásszerzés sajátos közegei, egy-

szerre valósul meg bennük a formális, non-formális és informális tanulás. Kiállításaikban egy-

szerre van jelen az affektivitás, empirizmus, kísérletezés. 

Míg korábban elsősorban a (mű)tárgyak begyűjtésével, tudományos feldolgozásával fog-

lalkoztak, addig a 21. században a feladatköreik között már feltűnik a szórakoztatás és az ok-

tatás is.5 Oktatásban, illetve felnőttképzésben betöltött szerepük több próbálkozás, kezdemé-

nyezés folytán a ’70-es évektől kezdve kerül fokozatosan előtérbe6. Ennek fejlesztésében fon-

tos szerepet játszott a 2003-ban indult Múzeumok Mindenkinek Program és a 2008-ban a szent-

endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatóságaként létrejött Múzeumi Oktatási és Képzési 

Központ (MOKK)7. Alkalmazkodva a kihívásokhoz a múzeumok oktatási aktivitása folyama-

tosan kiszélesedik az iskolások bevonására törekvésen túl az andragógia és gerontagógia irá-

nyába is.8 

A múzeumgerontagógia: „muzeális értékeket gyűjtő és őrző intézményekben, szer-

vezetekben az idősek (ön)művelődésével, képzésével, oktatásával, formális, nonfor -

mális és informális tanulásával és annak hátterével, valamint elméleti és gyakorlati 

kérdéseivel foglalkozó terület.”9 

Külföldi és hazai gyakorlatokkal jól alátámasztható, hogy a szabadidővel rendelkező nyug-

díjas korosztály állandó látogatói bázisa, célközönsége lehet a múzeumoknak. A kínálatban 

szereplő programok egyszerre nyújtanak szórakozási lehetőségeket és használhatók terápia-

ként, elősegítik az időskorúak kapcsolattartását, segítik leküzdeni, lassítani a szenilitást, to-

vábbá jellegzetességük, hogy túlmutatnak a múzeum falain túl és  megkönnyítik az önművelést 

azok számára is, akik nem képesek arra, hogy a múzeumokat látogassák.  

A somogyi térségben a gerontológiai kutatás még nem kapott széleskörű publicitást, így 

azt gondoljuk, hogy a régió és lakóhelyünk, Somogy megye számára is hasznosak lehetnek 

ebben a témában végzett kutatásaink, eredményeink. Következtetéseink adalékul szolgálhat-

nak intézményünk, a Kaposvári Egyetem számára gerontológiai kurzusok tervezéséhez, illetve 

a megyében lévő nyugdíjas klubok, otthonok programkínálatának bővítéséhez. A jó gyakorla-

tok hozzájárulnak, hogy az idős emberek is érezzék: hasznos tagjai a társadalmunknak, és hogy 

60 év felett is lehet tanulni. 

                                                      
4 nonprofit.hu/...idősödés.../Az%20aktív%20idősödés%20magyarországi (2015. 05. 11.) 
5 Sári -Dominek 2010, 55. 
6 Vásárhelyi 2009, 175. 
7 Vásárhelyi 2009, 173. 
8 Walter-Takács 2011. 
9 www.hermuz.hu/muzeumandragogia/adatok/.../herpaine.ppt 7. dia (2015. 05. 15.) 

http://www.hermuz.hu/muzeumandragogia/adatok/.../herpaine.ppt%207


Csimáné Pozsegovics Beáta – Takács Anett 

154 

Ahhoz, hogy tervezni tudjunk (intézményesült keretek között) egy viszonylag egységes 

közösségeken és területeken belül, figyelembe kell vennünk – egyénenként – az alábbi körül-

ményeket: 

− Az elsődleges szocializáció helyszíne, kultúra, szokások, hiedelemvilág, normák, tradí-

ciók, értékrend, a többségi kultúrához való viszony. 

− Az iskolai végzettség, a volt munkahely presztízse, a családban és a civil szférában be-

töltött szerep. 

− Kíván-e élni az új ismeretszerzés igényével, 

− Attitűdváltozás remélhető – e, 

− A közösséghez való alkalmazkodás készsége jelen van vagy nem észlelhető,  

− Igényként merül- e fel a normatív vagy az attól eltérő kultúra- átadás/átvétel (részben 

vagy egészben), újabb kultúrák megismerése (ez a XXI. századra nagyon jellemző je-

lenség lett) jelentkezik- e igényként? 

Azonban sok az akadályozó tényező is, mint például: a fizikai lét sokszor fájdalmas, az 

anyagi biztonság hiánya, magány, vagy csalódottság, a kiszolgáltatottság érzése, céltalanság.  

Maradnak a kérdések: kivel, mikor, hol, milyen körülmények között, mit, milyen időtartamban 

lehet és érdemes csinálni a múzeumi programok során, az élet ezen szakaszában. Minden vo-

natkozásában úgy kell látnunk a problémát, hogy egy percre sem feledhetjük, a masszív kör-

nyezeti beágyazódást, és az egyes rendszerek kölcsönhatását. 

Kutatásaink a témában 

1.) Nyugdíjas klubokban végzett kutatás az idősek tanulási művelődési szokásairól 

A kutatás eredményei: Legtöbb esetben maguk szerveznek programokat, mivel eddig csak uta-

zási irodák által ajánlott programok érték el őket, de ezek nem váltak be, mert már részt vettek 

ilyen jellegű kirándulásokon (pl.: a legjellemzőbb a szórólapok hirdette egynapos kirándulások 

előadássorozattal egybekötve voltak), de úgy érzik ezekkel „becsapják” őket. Egyértelműen 

hangsúlyozzák, hogy az időskorúak számára csak a heti klubösszejövetelek vannak, mint helyi 

és egyéb szórakozási lehetőség. Úgy érzik, ha ők nem foglalkoznának egymással, akkor ma-

gukra maradnának, sok az előítélet velük szemben és nem foglalkoznak velük egyáltalán. A 

helyi rendezvényeken vesznek részt, illetve elmennek egy-egy számukra érdekesebb előadásra, 

foglalkozásra, programra. Ilyenek például: nemzeti ünnepekhez kapcsolódó koszorúzások, 

énektalálkozók, kórustalálkozók, közös programok a testvérintézményekkel, fellépések, iro-

dalmi találkozók stb. Ezek a rendezvények nagyon fontosak számukra, hiszen „közösséghez 

kell tartozni”. 

2.) Kistérségi kutatás 

TÁMOP pályázat keretein belül vizsgáltuk milyen az időskorú lakosok közösségi, szórakozási, 

tanulási esélye a kistérségben. A szépkorú lakosságának nagy része nyitott a közösségi élet 

felé. Véleményük szerint a települések szórakozási lehetőségei majdnem fele-fele arányban 

(43%-54%) azt mutatja, hogy az idősek számára nincs megfelelő programkínálat. A helyi 

rendezvényekre többségük eljár (64%-uk), fontosnak is tartják ezeken a programokon való 

részvételt (83%-ban) a közösségi élet, a kapcsolattartás, a szórakozás, az éleményszerzés és az 

elmagányosodás ellen, ahogy azt ők maguk kifejtették. 

Ugyanakkor, a kapott eredményekből fordítottja tapasztalható. A helyi közösségekbe, mint 

például a nyugdíjas klubok, hagyományőrző egyesületek tagjaként 36%-uk tevékenykedik. 
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64%-uk nem tagjai semmiféle helyi közösségi csoportnak. Ebből azt feltételezhetjük, hogy a 

kistérségben élő időskorúak számára a heti, havi, vagy negyedéves rendszerességgel történő 

foglalkozások nem jelentősek, ellentétben a hagyományokhoz, szokásokhoz kapcsolódó, 

azonban egyre inkább ritkuló helyi rendezvényeken való részvételt illetően.  Azok az emberek, 

akik valamilyen szervezet, klub vagy egyesület tagjai, folyamatos a kapcsolattartás. A 

klubokban a baráti kapcsolatok kialakulása, a beszélgetések, az egymástól tanulás, a közösség 

összetartó ereje miatt vesznek részt. Ezek a szervezetek a települések közösségi motorjaiként 

is működnek, életrekeltik a hagyományokat, és hozzájárulnak lakóhelyük 

közösségfejlesztéséhez. 

A digitális adathordozókra vonatkozó információk esetében meglepően sok idős ember 

ismeri az új technológiai eszközöket, úgy mint például a mobiltelefon, a számítógép és az 

internet. Kisebb részük használja is azokat, főleg azok az egyének, akik korábban magasabb 

státuszt töltöttek be aktív korukban vagy a közösség életében jelenleg is betöltenek (pl.: 

nyugdíjas klub vezető). Ők ezeknek az eszközöknek a megtanulását kihívásként élik meg, és 

saját maguktól vagy valamelyik családtagjuk segítségével (unoka, felnőtt gyermek) tanulják. 

A mobiltelefon és a televízió az, ami mindennapi életük elengedhetetlen részét képezi. A 

válaszadók szabadidejük nagyrészét kertészkedéssel, TV nézéssel, főzéssel, szomszédokkal, 

barátokkal való beszélgetésekkel, olvasással töltik. 

Válaszadóink 85%-a gondolja úgy, hogy egész életünkön át tanulunk és véleményük 

szerint időskorban is fontos a tanulás, de csak az érdeklődési körüknek megfelelő szinten. 

Fontosnak tartják, hogy haladni kell a korral, a változásokhoz alkalmazkodni kell.  

Összességében elmondható, hogy a kistérségben megkérdezett időskorú emberek a térség 

elmaradottsága, a korosztályi összetétel és a helyi adottságok hiánya ellenére igyekeznek lépést 

tartani a változásokkal. A helyi rendezvények csekély tárháza ellenére azokon szívesen részt 

vesznek. Könnyen elfogadják és beletörődnek abba, hogy nincs megfelelő költség különböző 

tevékenységek megvalósítására. A szűk költségvetés ellenére a települések szinte 

mindegyikére jellemző a nyugdíjas klubok létrehozása, fenntartása. Mindezeket sokszor saját 

és az önkormányzat éves költségvetéséből próbálják megoldani, pl. kirándulások, 

rendezvények megvalósítására. A tanulás szó számukra nem mint formális oktatást jelent, 

hanem szabadidejükhöz, érdeklődési területükhöz, kíváncsiságukhoz kapcsolható. Azok az 

idősek, akik számára a technológiai eszközök kihívást jelentenek, szívesen utánanéznek 

különböző dolgoknak az interneten. 

Nyugdíjas klubok – múzeum – Kaposvári Egyetem 

Jelenleg a múzeum nem kínál programokat kifejezetten időskorúak számára. Nincs kapcsolat 

a múzeum és a klubok között. A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége, a 

megyében 155 nyugdíjas klubot, egyesületet tömörít. Rajtuk keresztül megfelelően el lehet 

érni azokat az időskorú embereket, akik készek részt venni  a különböző kulturális, oktatási 

programokon. Erre jó példa, hogy a KE-n nagy érdeklődésnek örvendő SENIOR EGYETEM 

program, melyet szintén a fent említett szövetségen keresztül is népszerűsített az egyetem.  

Az egyetem generálhatja a múzeum és nyugdíjas klubok együttműködését. A kutatásainkból 

kiderült, hogy azok az időskorúak a legaktívabbak, akik aktív tagjai valamelyik klubnak. 
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Az egyetem jó gyakorlata a kapcsolati háló létrehozásában és fenntartásában  

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán a művelődésszervező-, majd az andragógia szakhoz 

kapcsolódóan múzeumpedagógiai képzés folyt 2001-től múzeumpedagógia modul formájában, 

majd 2010-14 között szakirányú továbbképzési szak formájában is. 

2011-től a pedagógus képzéseinken is elindítottuk egy féléves választható tantárgy kereté-

ben, majd a Művészeti Kar Vizuális környezetkultúra tanár MA szakjába is bekerült választ-

ható tantárgyként (Múzeumpedagógia), 2014 szeptemberétől pedig már ún. specializáció ke-

retében is ismerkedhetnek hallgatóink a múzeumpedagógia módszereivel, mely képzések hoz-

zásegítették és hozzásegítik az iskolákat és a múzeumot a kapcsolattartáshoz. A gyakorlatok 

során a hallgatók feladatai közé tartozik a közoktatásból a tanárokkal felvenni a kapcsolatot és 

programokat ajánlani nekik. Továbbá a múzeumokban több volt hallgatónk tölt be múzeumpe-

dagógus állást. 

A tervezett képzések 

A gerontológiai kutatásokból ismert, hogy azok az idősek, akik megőrzik társadalmi kapcso-

lataikat, mozgékonyak és nyitottak maradnak, teljesebb öregkorra számíthatnak. Azok , akik 

fiatal korban többet tanultak, tehát az agyi idegsejtjeik között kapcsolatok, szinapszisok száma 

magasabb, idősebb korban is tanulékonyabbak maradnak. A gerontatógia célja az önkifejezés, 

kreativitás elősegítése, a tanulás motivációjának elősegítése  időskorban, a megvalósítás mód-

jának ismerete; mely által az idős ember önérzete, önbecsülése növekszik. A felsorolt célok és 

nyereségek külön-külön és együtt is az egyén biológiai állapotának fenntartását ill. javítását 

szolgálhatják, a testi-lelki harmónia, az egyensúly megtartását, az időskori hanyatlás 

(demencia) gátlását vagy lassítását eredményezheti. Az idősek vonatkozásában a didaktika 

szempontjából ki kell emelni, hogy természetesen mentális változások lépnek fel a korosodás 

folyamán, tehát ezt figyelembe kell venni. 

Egy sokat emlegetett téma: a sikeres öregedés, a successful ageing, de újabban sokszor a 

conscious ageing-et (tudatos vagy öntudatos öregedés) említenek, amelyben a sikeres öregedés 

fogalmában szereplő biológiai, szociális és pszichológiai tényezők összeadódnak. Mindennek 

az a következménye, hogy tovább lesz independens, független, önellátó, tehát autonóm sze-

mély az idős személy. 

A Kaposvári Egyetem gerontológus képzés indítását tervezi, melyben helyet kap a 

múzeumgerontagógia is, mely szintén a sikeres öregedést kívánja elősegíteni. 

Tervezett programok 

A fent említett múzeumpedagógiai képzések gyakorlatai alapján az egyetem, kapcsolódási pont 

lehet múzeum és a nyugdíjas klubok között, kapcsolati hálójával elősegítheti a szereplők egy-

másra találását. 

Múzeumi programok időseknek: A „Bőrönd múzeum” jelenleg létező múzeumi program, 

mely a közoktatásban résztvevő gyerekeknek szól de a nyugdíjas klubokban kiterjesztve ter-

mészetesen az idősebb korosztályra szabott témával elősegíti ezen korosztály szorosabb kötő-

dését a múzeumhoz. 

A jelenleg folyó múzeupedagógiai programok közül a „hogyan?” didaktikai kérdés előtérbe 

helyezésével több program kínálható az idősebb korosztály számára (fenti kutatás szerinti ér-

deklődés figyelembe vétele), melyek a következők: Rippl-Rónai és a Nyugat íróinak kapcso-

lata, Az élet édes tarkasága, Arcrekonstrukció, Restaurátor foglalkozás, Jelek, jelképek a nép-

művészetben. 
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Az időszaki kiállítások közül jelenleg is vannak olyanok melyek szintén vonzóak lehetnek 

e korosztály számára, hiszen szeretik felidézni a múltat, az emlékeket és együtt megbeszélni 

az eseményeket, történéseket, saját élményekkel kiegészítve: Népi kalendárium-csupa csipke, 

Nézőpontok- térhatású fényképek a nagy háborúról, A szépség és a reklám. 

Továbbá a múzeumban kialakított foglalkoztató terek alkalmasak idősek számára múzeumi 

szakkör megvalósítására a délelőtti időszakban is, ezáltal nagyobb lenne a kihasználtsága ezek-

nek a tereknek. 

Összegzés 

Tanulmányunkban rámutattunk, hogy a napjainkban egyik fontos  társadalmi tényező az aktív 

öregedés, melyhez a közművelődési intézmények közül a múzeumoknak is nagy szerep jut. Az 

idős korosztállyal való foglalkozás minden intézmény számára egyre nagyobb hangsúlyt kell, 

hogy kapjon. Kaposváron a múzeumok még nem kínálnak kifejezetten az idősek számára prog-

ramokat, ezért terveink között szerepel a Kaposvári Egyetemen a múzeumgerontagógiai prog-

ramok indítása, melyek hozadéka lehet a múzeum kínálatának bővítése és az idősebb korosz-

tály művelődési igényeinek szélesebb körű kiszolgálása. 
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