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ANDRÁSNÉ MARTON ZSUZSANNA 

A múzeum mint az egész életen át tartó tanulás 

kultúraközvetítő bázisa 

Absztrakt: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum minden korosztálynak szervez programot az óvodásoktól 
a nyugdíjasokig. Célunk és feladatunk olyan, feltehetően nagy érdeklődésre számot tartó kiállítások 
rendezése, közönségcsalogató programok szervezése, amelyek a mai kor igényeinek, elvárásainak ele-
get téve, a látogatóbarát múzeum elvét szem előtt tartva széles közönségrétegeket mozgatnak meg. 
Intézményünkben a legfiatalabb korosztályon kívül a másik leginkább motiválható réteg a nyugdíjas 
korosztály, akik egyrészt a múzeumi rendezvények potenciális látogatói bázisát jelentik,  másrészt szük-
ség szerint önkéntesként segítik az intézmény munkáját.  A múzeum kutatási- és gyűjtőterületei iránt 
érdeklődő aktív dolgozók, nyugdíjasok számára – az élethosszig tartó tanulás elvét figyelembe véve – 
évek óta szervezünk kiállításokhoz kapcsolódó rendezvényeket, tudományos és ismeretterjesztő elő-
adásokat, könyvbemutatókat, hangversenyeket, dramatikus bemutatókat, családi hétvége programok, 
irodalmi esteket. Kulcsszavak: múzeumandragógia, szépkorúak, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, aktív 
időskorúak, egész életen át tartó tanulás. 

 

Közművelődési tevékenységünk alappillére a múzeum kiállítás-hasznosítási koncepciója. Cé-

lunk és feladatunk olyan, feltehetően nagy érdeklődésre számot tartó kiállítások rendezése, 

közönségcsalogató programok szervezése, amelyek a mai kor igényeinek, elvárásainak eleget 

téve, a látogatóbarát múzeum elvét szem előtt tartva széles közönségrétegeket mozgatnak meg. 

Időszaki kiállításaink témáit is – a látogatói igények felmérése alapján – úgy igyekszünk ösz-

szeállítani, hogy lehetőség szerint a múzeum szinte valamennyi kutatási és gyűjtőterületét fel-

ölelje, ugyanakkor látogatóbarát, interaktív eszközeivel a közönség igényeinek is eleget te-

gyen. 

A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban – mint oly sok más muzeális intézmény-

ben – évtizedek óta szervezünk felnőtteknek (is) szóló programokat. Az óvodások, az általános 

és középiskolás tanulók, főiskolai hallgatók rendszeres látogatói a célirányosan nekik szerve-

zett múzeumi óráknak, tematikus foglalkozásoknak, múzeumi szakkörnek vagy vetélkedők-

nek, különböző pályázatoknak, nyári táboroknak. Ugyanakkor fontosnak tarjuk azt is, hogy az 

egész életen át tartó tanulás1 jegyében az aktív dolgozóknak és a nyugdíjasoknak is szervez-

zünk közönségcsalogató programokat, mellyel hozzájárulunk a szabadidő tartalmas eltöltésé-

hez, az önképzéshez, személyiségfejlesztéshez, hiszen a kultúra, közművelődés, múzeumi köz-

művelődés társadalmi feladatainak ellátására, teljesítésére rendkívül nagy a közösségi igény. 2 

A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jellegű intézmények, civil közösségek, a 

kulturális örökség védelmével, őrzésével megbízott szervezetek felnőttképzési, felnőttoktatási, 

felnőtt-nevelési tevékenységének lehetőségeit, feltételeit vizsgálja, valamint azokat a törvény-

szerűségeket igyekszik feltárni, amelyek intézményes vagy intézményen kívüli múzeumi ke-

retek között hatékonyabbá tehetik a felnőtt egyének, közösségek számára az egész életen át 

tartó tanulási, képzési, önképzési, személyiségfejlesztési eredményeit. A pedagógia, az andra-

gógia és a gerontagógia azonos szinten elhelyezkedő, egymással egyenértékű elemek, és ezek 

                                                      
1 Kócziánné 2002. 44-49. 
2 Kurta 2010. 23-54. 
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szervesen kapcsolódnak az általános emberneveléshez3. A neveléstudomány egy specifikus te-

rületét jelenti a felnőtt korúak múzeumi nevelése, oktatása és képzése, amely az élethosszig 

tartó tanulás jegyében rendkívül fontos szerepet tölt be a múzeumok közönségkapcsolati tevé-

kenységében. Míg a múzeumpedagógiai foglalkozások célközönsége a gyermek, addig a mú-

zeumandragógia a felnőttek, a múzeumgerontagógia pedig az idősek, szépkorúak múzeumbeli 

nevelésével foglalkozik. A múzeumban szervezett programjaink nagy része elsősorban a gyer-

mekeknek, diákoknak szól, ugyanakkor arra törekszünk, hogy a felnőtt korosztály számára is 

biztosítani tudjuk a múzeumi tudásközvetítés lehetőségét. Mindezt az is indokolja, hogy az 

OKM megbízásából mintegy 12 hónapon át tartó országos látogatói felmérés, adatgyűjtés sze-

rint a válaszadók mindössze 19 százaléka volt 18 éven aluli, 81 százaléka a felnőtt korosztály-

hoz tartozott.4 Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 3-18 évesek számára korosztályonként 

ajánlott programkínálathoz hasonlóan a felnőtt korosztályt is differenciáljuk életkor, foglalko-

zás, érdeklődési terület szerint, s ennek megfelelően kínáljuk adekvát  módon a nekik szóló 

programokat. 

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum felnőtt célközönsége: 

− főiskolások, egyetemi hallgatók, 

− pedagógusok, 

− társintézmények munkatársai, 

− kultúra iránt érdeklődő aktív dolgozók, 

− nyugdíjas korosztály, 

− kultúrával (is) foglalkozó civil szervezetek, 

− Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület szekszárdi klubja. 

A felnőtt korosztály legfiatalabb tagjait a főiskolások, egyetemisták képezik. Megyeszék-

helyünkön mindössze egyetlen felsőoktatási intézmény működik, a PTE Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar. A felsőoktatási intézményből elsősorban a pedagógia 

valamint a turizmus – vendéglátás szak hallgatói látogatják rendszeresen az intézményünk által 

szervezett programokat. A másik célközönség a pedagógusok, akik egyrészt tanítványaikat 

hozzák a különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokra, másrészt kiállításnyitókon, kiállítá-

sokhoz kapcsolódó rendezvényeken, előadásokon, könyvbemutatókon vesznek részt. A társin-

tézmények munkatársai is képviseltetik magukat a fenti programokon kívül különböző szakmai 

fórumokon, információs napokon. Kerekasztal-beszélgetéseken vesznek részt, közösen dol-

gozzuk ki, szervezzük és bonyolítjuk a városi vagy megyei rendezvényeket, múzeumi műhely-

munkákat. 

Nehezebb a helyzet a kultúra iránt érdeklődő aktív korosztállyal, ugyanis az a tapasztala-

tunk, hogy ez a korosztály – munkavállaló révén – lényegesen kevesebb időt tölt el múzeum-

ban. Eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy nagyobb létszámmal a családi hétvége prog-

ramokat – különös tekintettel a múzeumi gyermeknapra –, valamint az országos nagyrendez-

vények közül a Múzeumok Éjszakáját látogatják. Sajnálatos módon megyeszékhelyünkön a 

nyári turizmus sem játszik döntő szerepet, nem számottevő a csoportos felnőtt látogatók száma 

sem, ellentétben az ország más pontjain lévő várak, kastélyok, történelmi emlékhelyek közön-

ségcsalogató szerepével.5 

                                                      
3 Kurta 2007. 84-96. 
4 Puczkó 2009. 8-91. 
5 Puczkó 2008. 19-38. 
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A leginkább motiválható réteg a nyugdíjas korosztály és a Tájak-Korok-Múzeumok klub – 

többségében nyugdíjas – tagjai, ők szinte valamennyi felnőtteknek szóló rendezvényünk aktív 

résztvevői. Az elmúlt évek során jelentősen változott a kultúrával is foglalkozó civil szerveze-

tek és a múzeum közötti együttműködés minősége is. Számos rendezvényt közösen szerve-

zünk, bonyolítunk, az egyes civil szervezeteken keresztül szélesebb rétegekhez jutunk el. Fon-

tosnak tartjuk, hogy a múzeumi szemléletváltás jegyében nyitottá váljunk, olyan közönségcsa-

logató, látogatóbarát programokat szervezzünk, mellyel vonzóvá tesszük kiállításainkat, egy-

úttal növeljünk látogatottságunkat. A gyűjtemény bemutatásán, feldolgozásán túl lehetőséget 

biztosítunk annak népszerűsítésére, interaktív megismertetésére is. Teljes mértékben azonosu-

lunk Dr. Cseri Miklós, a szentendrei Szabadtéri Múzeum főigazgatójának megfogalmazásával, 

miszerint „A múzeum nem önmagáért való, hanem a közönségért, a múzeumot eltartó társada-

lomért”6 

Felnőtteknek (is) szóló programtípusok: 

− tárlatvezetések; 

− Múzeumi esték előadás sorozat; 

− évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó programok; 

− diákok előadásai felnőtteknek; 

− könyvbemutatók; 

− hangversenyek, dramatikus bemutató foglalkozások; 

− kiállításnyitók, tárlatokhoz kapcsolódó programok; 

− pályázatok; 

− családi hétvége programok; 

− Múzeumok Éjszakája országos nagyrendezvény; 

− Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat; 

− MOKK rendezvények; 

− TKM klub rendezvényei. 

A tárlatvezetés a múzeumok történetének egyik legrégebbi közönségkapcsolati módszere. 

Intézményünkben ez nagy hagyományra tekint vissza, hiszen a századfordulón már Wosinsky 

Mór, a múzeum alapító igazgatója, majd a bibliofil tudós nyomdokain haladva a Múzeumegye-

sület tagjai minden ellenszolgáltatás nélkül tartottak tárlatvezetéseket, tudományos -ismeretter-

jesztő előadásokat.7 Napjainkban is rendszeresek a különböző korcsoportoknak tartott vezeté-

sek. 

A történelem iránt érdeklődő főiskolások, aktív dolgozók, nyugdíjasok számára – az élet-

hosszig tartó tanulás elvét figyelembe véve – szervezünk előadásokat főként az őszi, téli hó-

napokban. Ezt a célt szolgálja a közel húsz éve rendezett Múzeumi esték című népszerű isme-

retterjesztő sorozat, melynek tematikái évről-évre változnak, évfordulókhoz, jeles események-

hez vagy várhatóan érdeklődésre számot tartó témákhoz kapcsolódnak. Így például az autópá-

lya ásatás befejezését követően Az elmúlt évtized régészete Tolnában címmel szerveztünk hat-

hat részből álló előadást. A következő évben A sors embere sorozatunk azt kutatta, mennyire 

volt egy adott történelmi esemény meghatározója az a személy, akihez kötődött. Szintén nagy 

érdeklődés kísérte a Nők a történelemben, a 20. századi portrék, a Történelmi krimik – krimi-

                                                      
6 Cseri 2010. 97-103. 
7 Gaál 1977. 3-27. 
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nális történelem, a Királyi legendák, az Ezerarcú kultúrák valamint az I. világháború kitöré-

sének 100. évfordulóján a Szarajevótól Trianonig című sorozatunkat is. Az előző években ven-

dégül láttuk többek között Katus Lászlót, Ormos Máriát, Majdán Jánost, Hahner Péter,  Majoros 

Istvánt, Hermann Róbertet, Bebesi Györgyöt, Harsányi Ivánt valamint az adott témák ismert 

helyi szaktekintélyeit. Egy-egy előadáson a résztvevők száma közel hetven fő volt. 

Kezdeményező jelleggel indult a 2014/15-ös tanévben a Tolna Megyei Egyed Antal Hon-

ismereti Egyesület és a múzeum közös szervezésében a Kedvenc témám – Honismeret a múze-

umban című nyolc részes sorozat, melynek előadói neves helyi kutatók, helytörténészek és 

középiskolás ifjú tudorok. 

Intézményünkben nem csupán a témák jeles kutatói, hanem alkalmanként tehetséges, egy-

egy történelmi személy, esemény ismeretében jártas diákok is tartanak előadást – felnőtt kö-

zönségnek. Nagy érdeklődés kíséri a kiállításnyitókat, tárlatokhoz kapcsolódó programokat, 

könyvbemutatókat, hangversenyeket, dramatikus bemutatókat (pl. betlehemes játék). Lehető-

séget biztosítunk felnőtt látogatóinknak arra is, hogy pályázatainkon részt vegyenek (pl. kará-

csonyfa díszítő, adventi koszorú készítő pályázatok). Egyik legnépszerűbb, legtöbb látogatót 

vonzó rendezvényeink a családi hétvége programok, melyeken unoka – szülő – nagyszülő egy-

aránt képviselteti magát. A nagyrendezvényeken, a Múzeumok Éjszakáján, a Múzeumok Őszi 

Fesztiválján, s nem utolsó sorban a Múzeumi Világnap programjain szintén jelentős a felnőtt 

látogatók száma. Felsoroltakon kívül alapvetően a felnőtteket, különös tekintettel a megye mú-

zeumainak, tájházainak, helytörténeti gyűjteményeinek közművelődéssel (is) foglalkozó mun-

katársait valamint a pedagógusokat célozzuk meg a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

megbízásából végzett programok szervezésével. Arra törekszünk, hogy minél szélesebb kör-

ben tájékoztassuk az érdeklődőket a MOKK által szervezett felnőttképzési programokról.8 Cé-

lunk a megyében működő múzeumok közötti együttműködés erősítése, új kiállítóhelyek veze-

tőivel a kapcsolat felvétele, kiépítése, a korszerű és hatékony múzeumi közművelődési, okta-

tási-képzési, közönségkapcsolati tevékenység, a jó gyakorlatok adaptálása, széleskörű elter-

jesztése. A programokat, módszertani műhelyfoglalkozásokat nem csupán a megyei múzeum-

ban, hanem kihelyezett helyszínen, a megye különböző településein, alkalmanként más -más 

muzeális intézményben tartjuk. 

Múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, kulturális rendezvényeink nagyobb része díjta-

lanul látogatható, így lényegesen magasabb az ingyenes látogatók száma a fizetőknél. Intéz-

ményünk látogatóinak legnagyobb része a szervezett programok résztvevői, sajátos módon – 

vidéki kisváros múzeumaként – kevésbé számíthatunk a fizető, egyénileg vagy csoportosan 

érkező bel- és külföldi turistákra. Természetesen nem vehetjük fel a versenyt az országos nagy-

múzeumokkal, kiemelt történelmi emlékhelyekkel, ismert várakkal, kastélyokkal, turisztikai 

látványosságokkal.9 

Múzeumandragógiai programtípusaink sorában fontosnak tartom megemlíteni a Tájak-Ko-

rok-Múzeumok Egyesület Szekszárdi Klubja által szervezett, éves tematika szerint összeállí-

tott programkínálatot. A mintegy negyed évszázaddal ezelőtt megalakított klub aktuális évi 

programtervét január elején, az éves közgyűlésen a klubtagok javaslata, véleménye, előzetes 

igényfelmérés alapján állítjuk össze. Talán ezzel is magyarázható az a nagy érdeklődés és rész-

                                                      
8 Káldy 2010. 175-183. 
9 Veres 2009. 46-52. 
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vételi arány, amely programjainkat kíséri. Általában kéthetente csütörtökön, évente 30-35 al-

kalommal szervezünk programot. Kínálatunk, ajánlataink a kulturális értékekre hívják fel a 

figyelmet, programjaink is erre támaszkodnak. Klubunk rendszeres programjaival lehetőséget 

kínál a város, a megye és nem utolsó sorban a távolabbi települések helytörténetének, neveze-

tességeinek megismerésére. Miután a TKM klub háttérintézménye a múzeum, így a meglehe-

tősen nagy létszámú, több mint 460 fős klub tagsága egyúttal az intézmény rendezvényeinek 

potenciális látogatói bázisát is jelentik, alkalmanként a klubtagok önkéntesként segítenek a 

nagyrendezvényeken (pl. Múzeumok Éjszakáján) teremőrzési feladatok ellátásában.  

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum központi épületén kívül az intézmény kiállítóhelyein, a 

Babits Mihály Emlékházban, az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Múzeumban és a 2014 őszén 

megnyílt Vármegyeházi Kiállításban is szervezünk programokat különböző korosztályok szá-

mára. Utóbbi intézményben a helyi lehetőségeket kihasználva, külön múzeumpedagógus kol-

léga irányításával alakítottuk ki múzeumpedagógiai programkínálatunkat.  

A közönségkapcsolat, a marketing, a PR tevékenység egyik legjelentősebb feladatköre az 

intézmény híreinek eljuttatása, közvetítése a nagyközönséghez egyrészt a média segí tségével, 

másrészt továbbítása adott célközönség felé. A múzeumok sokoldalú, speciális tevékenységű 

szervezetek, ezért célszerű az. ún. szolgáltatás marketing alkalmazása.10 Programjainkról, ren-

dezvényeinkről rendszeresen, havonta küldünk tájékoztatót interneten keresztül a médiáknak 

(Tolnai Népújság, Szekszárdi Vasárnap, Antritt Rádió, Tolnatáj Televízió stb.) , a megye kul-

túrával foglalkozó civil szervezeteinek. Fent nevezett médiák többsége az aktuális informáci-

ókról napra kész, folyamatos tájékoztatást ad az olvasóknak, illetve a nézőknek, hallgatóknak. 

Alkalmanként egy-egy rangosabb, nagyobb publicitást igénylő eseményről, rendezvényről a 

médiák – kérésünknek megfelelően – előzetesen hírt is adnak, majd programjainkról képes 

riportot készítenek, melyet értelemszerűen a napi híradóban, esetenként külön rövidfilm ösz-

szeállításban, illetve a következő napi sajtóban jelentetnek meg. Ugyanakkor a korszerű tájé-

koztatás egy igen fontos alappillére a múzeum naprakész, aktuális híreket folyamatosan közlő 

honlapja, melyet 2014-ben több mint 15.000-en tekintettek meg. Szintén jelentős információs 

bázisnak tartjuk a Facebook internetes közösségi oldalt, melyen az intézmény mintegy 2.700 

„ismerős” számára ad tájékoztatást a múzeum különböző rendezvényeiről. Felmérések szerint 

ez a közösségi oldal egyre inkább terjed az idősebb korosztály körében is. Minél több jó sajtó-

kapcsolattal rendelkezünk, annál több helyen olvashatnak rólunk, láthatnak, hallhatnak ben-

nünket, így a látogatók még szélesebb körben elérhetők. 
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az interpretációban és a kiállításrendezésben  

 

 


