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JOÓ JULIANNA 

Felnőtteknek szóló programok a brit, német és osztrák 

művészeti múzeumokban 

Absztrakt: Ebben a tanulmányban azt tervezem bemutatni, hogy a brit, német, osztrák, horvát múzeu-
mokban milyen jellegű programokat szerveznek felnőtteknek, illetve a kiállításrendezés során mennyi-
ben építenek a felnőtt múzeumi tanulókra. A témát elsősorban a kutatói ösztöndíjak (MÖB, OMAA, 
CEEPUS) keretében eltöltött karlsruhei, oxfordi, londoni, bécsi munkám tapasztalataira építem. Így a 
konkrét programokon, projekteken, kiállításokon keresztül kívánom szemléltetni a felnőtt tanulás ha-
tékony működését múzeumi környezetben. Továbbá megvizsgálom azt, hogy a kiállításokban milyen 
eszközöket használnak múzeumi oktatásban, illetve a felnőttek tanulása milyen szerepet tölt be a kiál-
lításokon. Különös hangsúlyt fektetek a külföldi múzeumi területen használt konkrét módszerek, tech-
nikák, eszközök ismertetésére. Előadásomban fontos szerepet töltenek be a fotók, melyeket nem csak 
illusztrációként, hanem kutatási eszközként is használok.  Kulcsszavak: felnőtt programok, nemzetközi, 
múzeumi tanulás. 

 

Ebben a tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy ízelítőt adjak a nemzetközi művészeti mú-

zeumok felnőtt programjairól. Elsősorban azon művészeti múzeumokra fókuszálok, ahol hosz-

szabb-rövidebb időt töltöttem kutatói ösztöndíj keretében, így e bemutató korántsem tel jes. A 

londoni, karlsruhei, bécsi művészeti múzeumok felnőtteknek szóló programjait ismertetem, 

illetve azt, hogy a kiállításrendezés során mennyiben építenek a felnőtt múzeumi tanulókra.  

Így a konkrét programokon, projekteken, kiállításokon keresztül kívánom szemléltetni a felnőtt 

tanulás hatékony működését múzeumi környezetben. Továbbá megvizsgálom azt, hogy a kiál-

lításokban milyen eszközöket használnak a múzeumi oktatásban, illetve a felnőttek tanulása 

milyen szerepet tölt be a kiállításokban. 

A múzeumok napjainkban olyan térként, helyszínként funkcionálnak, ahol a tárgyak be-

mutatásán túl az interpretáció kiemelt szereppel bír nemcsak a gyerekek, hanem minden kor-

osztály számára. Az európai Lisszaboni Stratégiai (2000) terv bevezetése óta a múzeumok pró-

bálják az élethosszig tartó tanulást koncepciójukba beépíteni, és ezzel az új célcsoportot meg-

szólítani.  

Azonban az elmúlt években nemcsak a célcsoport megszólításában történetek változások, 

hanem a múzeum definiálásban is. Nézzünk néhány példát! 

„A múzeumban a közönséget kell a középpontba állítani”1 – vallja a Roger Münich, a 

Deutsches Zeitungsmuseum vezetője. A Német Múzeumok Szövetsége (Deutsche 

Museumsbunde) a 2006-os lipcsei, valamint a 2007-es Frankfurt am Main-i konferencián a 

múzeumok jövőbeli feladataként a képzést jelölték ki.2 Ám itt elsősorban nem arra gondoltak, 

hogy a közönséget különböző rendezvényekkel becsalogatják az intézménybe, hanem sokkal 

inkább arra, hogy a színvonalas és tartós élményhez változatos és sajátos befogadási folyamat 

                                                      
1 Hartmut - Dauschek 2008. 11.  
2http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Qualitaetskriterien_Mus

een_2008.pdf (2015.06. 12.)  

http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Qualitaetskriterien_Museen_2008.pdf
http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Qualitaetskriterien_Museen_2008.pdf
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szükséges. Azt is egyértelművé tették, hogy a múzeumoknak a társadalom minden rétegét meg 

kell szólítania. 

A brit Múzeumok Szövetségének (Museum Association) jelenlegi elnöke és egyben a Na-

tional Museum of Liverpool igazgatója, David Fleming a vele készített interjúban a 21. századi 

múzeumnál a következőket emeli ki: a múzeumnak figyelembe kell vennie a látogatók igé-

nyeit, valamint a világ dinamikus változására reflektálnia kell; így a politikai, technológiai, 

szociális és nevelési változások követése fontos célként merül fel. Véleménye szerint ellent-

mondásos világban élünk, ahol az internet segítségével mindenki ki akarja fejezni a gondola-

tait, ezért ebben a szituációban a múzeumnak is reflektálnia kell a vitás kérdésekre. 3 

Ebből a felsorolásból is jól körvonalazódik, hogy a múzeumok társadalmi és kulturál is sze-

repének a megváltozásával napjainkban a múzeumot leginkább mindenki számára nyitott kom-

munikációs helyszínként definiálják, ahol a műalkotások bemutatásán túl meghatározó szerep-

pel bír a műalkotás és a látogató közötti sokrétű kapcsolat kialakítása. Ezen gondolatokból 

kiindulva tekintsük végig a nemzetközi példákat. 

Kezdjük a világ első Iparművészeti Múzeumával, a londoni Victoria and Albert Museum-

mal, (továbbiakban: V&A), ahol az alapítás óta (1852) meghatározó szerepe van a múzeumi 

tanulásnak, így nem meglepő módon itt a látogatók 30%-a vagy designer, vagy művész ill. 

iparművész, vagy művészeti hallgató.4 Már a múzeum első igazgatója, Henry Cole is kiemelt 

szerepet tulajdonított a múzeumi tanulásnak; erről tanúskodik 1857-es megnyitó beszéde, 

amelyben így nyilatkozott a múzeumról: „a múzeum egy könyv, nyitott és nem zárt oldalak-

kal”5. A múzeum és a Tudományos Minisztérium vezetőjeként három fontos célja volt: 1. a 

művészetet mindenki számára elérhetővé tenni; 2. a művészeti nevelés színvonalát emelni;  3. 

a gyári design minőségét az Egyesült Királyságban javítani.6 Ha végigtekintünk a múzeum 

kiállításain és végigolvassuk a programokat, azt láthatjuk, hogy ezek a célok jelenleg is fonto-

sak az intézmény számára. A londoni South Kensingtoni Múzeumban (így hívták korábban a 

V&A-t) William Morris az Arts & Crafts mozgalom meghatározó személyisége kezdetek óta, 

nemcsak brit kiállítóművészként volt jelen, hanem a műtárgyak kiválasztásában is szerepet 

játszott, hiszen Morrist az is foglalkoztatta, hogy a művészetet hogyan lehet mindenki számára 

elérhetővé tenni.7 Ez a gondolat mai szemmel, de már akkoriban is innovatívnak számított.  

Nem véletlen az sem, hogy amikor 1989-ben bevezették a brit Nemzeti Alaptantervet, ak-

kor megnőtt a múzeumok használatáról szóló publikációk száma. Továbbá a múzeumi dolgo-

zók szorosan együttműködtek a helyi oktatókkal, annak érdekében, hogy a múzeum programjai 

az iskolai tantervbe illeszthetők legyenek.8 „A múzeumok az Egyesült Királyságban mindig 

oktatói intézmények voltak.”9 – írja David Anderson a brit múzeumi tanulásról vallott elméle-

tében, aki V&A múzeumpedagógiai részlegének egyik első vezetője volt  illetve 2014-ig a brit 

múzeumok szövetségének (Museum Association) elnöke, és a Museum and learning in the 

United Kingdom (1997) szerzője. 

                                                      
3 www.le.ac.uk (A Leichesteri Egyetem szervezésben elindított Behind the scenes at the 21st century museums 

című online kurzus anyagában volt ez az interjúszöveg.)  
4 Anderson 2008. 
5 Anderson 1990. 20-21. 
6 Anderson 1990.  
7 Anderson 2008.  
8 Hein 1999. 
9 Hein 1999.  

http://www.le.ac.uk/
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Amikor belépünk a V&A kiállítóterébe, rögtön érezzük és látjuk, hogy micsoda szerepe 

van a múzeumi tanulásnak ebben az intézményben; a kiállítások valóban oktatási céllal készül-

tek, hiszen lépten-nyomon hands-on elemekkel, interaktív – felfedező sarkokkal, különböző 

szemléltető eszközökkel találkozunk. A V&A állandó kiállításában beépített interaktív eszkö-

zökkel – anyagtapogatókkal, műtárgymásolatokkal, felpróbálható ruhákkal, kiegészítőkkel,  

különböző stílusjegyek másolatával, érintőképernyős eszközökkel, hanganyagokkal, lapozgat-

ható kérdezz-felelek kártyákkal (1-2.képek) – ösztönzik a látogatókat az önálló ismeretszer-

zésre. Ezek természetesen nem helyettesíthetik a kiállított tárgyakat, hanem az azok által köz-

vetített ismeretekre építenek, illetve az egész kiállítás minél teljesebb értelmezésében segíte-

nek. Mivel a kiállítás befogadása önállóan is rendkívül élvezetes, ezért nem meglepő módon 

az a jellemző, hogy a pedagógus önállóan, múzeumpedagógus nélkül vezeti végig csoportját a 

kiállításban a hands-on elemekre építve. Ennek köszönhetően hazai értelemben vett múzeum-

pedagógiai foglalkozások nincsenek. Ezt a folyamatot a múzeumpedagógusok abban segítik, 

hogy a pedagógus számára különböző segédanyagokat állítanak össze, nyomtatott füzet vagy 

online kurzus formájában. A füzet érdekessége, hogy a hatalmas kiállítás feldolgozását úgy 

segítik elő, hogy különböző témákat kínálnak a pedagógus kollégáknak, mint például az 5 -14 

éves korosztálynak Művészet és Design; és Technika; Irodalom; Történelem; Vallásos nevelés; 

Matematika. Minden témához tartozik egy rövid, összefoglaló leírás, illetve felsorolják a hoz-

zájuk kapcsolódó kiállításokat és külön jelölik azt, ha van az adott kiállításhoz hands -on rész-

leg. Ezt követően olyan aktivizáló tevékenységeket is felsorolnak, amellyel színesebbé, élve-

zetesebbé tehetik a múzeumlátogatást. Az egyik ilyen izgalmas program a „Storyteller” (Tör-

ténetmesélő) című, amikor a kiállításban kiválasztott tárgyhoz kell hangot és mozgást kitalálni. 

A füzet utolsó részében pedig a múzeumlátogatás megszervezéséhez, a tárlatvezetés lefoglalá-

sához kapunk hasznos tanácsokat. 

A kiállításon kívül, amely önmagában is múzeumpedagógiai paradicsom lehetne, számos 

érdekes program várja a látogatókat; talán azt mondhatjuk, a londoni múzeumok közül ebben 

a múzeumban található a legváltozatosabb programkínálat. A tematikus művészettörténeti több 

napos, hónapos kurzusoktól kezdve az online, mobil, laptop, tablet használatát célzó kurzuso-

kon keresztül a design szakkörökig. A V&A korábbi múzeumpedagógiai osztályvezetőjével, 

Kara Webscombe (2007-2013-ig volt vezető, jelenleg a Watts Galleryban dolgozik) folytatott 

beszélgetésemből kiderült, hogy ez volt az első intézmény Londonban, ahol elkezdett diákok-

nak és felnőtteknek különböző design kurzusokat (értsd: bútor, ékszert, textil, online stb. szak-

körök) szervezni. Meglepődve tapasztaltam, hogy a V&A-ben a múzeumpedagógus feladata 

nem merül ki a múzeumi rendezvények szervezésében, hanem itt szerepel a kiállításrendezés, 

a kiállításban a hands-on részek, a „felfedező sarkok” kitalálása is, illetve az interpretációs 

eszközök alkalmazása, a fal- és „audioguide” szövegek megfogalmazása, ülőhelyek, pihenő-

szigetek kialakítása, nagyobb létszámú csoportok számára a kiemelt műtárgyak előtti mozgás-

tér biztosítása; ezen kívül a feladataik között szerepel szakmai rendezvények lebonyolítása és 

tárlatvezetések tartása is. 

Ezen kívül különböző előadások, szimpóziumok, műhelylátogatások, gyakorlatorientált 

kurzusok, workshopok várják a vendégeket. A családokról sem feledkeznek meg: különböző 

típusú rendezvényeket kínálnak számukra, a hét minden napján. Érdemes megemlíteni pack 

back programjukat: az infópult mellett a hátizsákok a gyerekeknek különböző tematikában 

szólnak, mint például üvegek, építészet, tengeri felfedezések, bútorok. A hátizsákok tartalmaz-

nak egy vezető füzetet, rengeteg képpel illusztrálva, amelyek a feladatokat ismertetik, illetve 
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kis textilzsákokat, amelyekben különböző anyagok, eszközök vannak. A feladatok között szá-

mos haptikus módszerre10 építő feladat is van. Az üvegesnél például egy zsákban különböző 

formájú tárgyak közül ki kell találni, melyiket formázták meg a kiállításon.  

Számomra a legérdekesebb jelenség a kiállítótérhez szorosan kapacsolódó, „élő” művész-

műhely volt; ez szintén Kara Webscombe fejéből pattant ki. Mint kiderült, rezidenciaprogram 

keretében pályázhatnak művészek a műterem bérlésére azzal a kittétel, hogy bizonyos időkö-

zönként mindenki számára látogathatóvá kell tenniük a műtermüket, sőt a hét bizonyos napjain 

bent kell lenniük a műteremben; és akkor bizony a látogatók nézik őket, mint a kirakatot. Nos, 

ez egy zárkózottabb művész számára biztos, hogy nehéz feladat, ugyanakkor múzeumpedagó-

gusként és művészettörténészként is azt gondolom, hogy ezzel a folyamattal közelebb lehet vinni 

a kortárs művészetet a befogadóhoz; ezt nagyon fontosnak tartom. 

No de menjünk tovább a világ egyik legismertebb, leglátogatottabb múzeumába, a londoni 

National Gallerybe! 

Hétköznaponként két időpontban is tartanak tárlatvezetéseket – pénteken és hétvégén még 

többet –, amelyek nem fedik egymást. Minden órában, napban más-más alkotást, más-más 

perspektívából mutatnak be, így érdemes többször is ellátogatni a programokra. A tárlatveze-

tések különlegessége egyrészt az, hogy itt egy kicsit jobban megismerhetjük a brit tempera-

mentumot, a brit humort, a brit művészettörténészi attitűd sajátosságait, másrészt, hogy számos 

új tárlatvezetési technikát tanulhatunk, illetve új gondolatokkal gazdagodhatunk. A vezetések 

– amelyeket a múzeum munkatársai tartanak – meglehetősen személyes hangvételűek és szó-

rakoztatóak; többször kiszólnak a látogatókhoz, viccelődnek. Fontosnak tartják, hogy min-

denki megértse és lássa is az elhangzottakat. Általában 4-5 tárgyat mutatnak be egy óra alatt, 

arra koncentrálva, hogy érhetővé, befogadhatóvá váljanak az alkotások, az adott művész éle-

téről vagy a stílusról kevés szó esik. A vezetések gyakran beszélgetésre épülnek; minden egyes 

alkotás megnézése után lehetőség nyílik kérdésekre, észrevételeink megosztására. További ér-

dekessége a vezetésnek, hogy nem feltétlenül a legismertebb alkotásokat mutatják be – előfor-

dul a személyesség is, a tárlatvezető kedvenc alkotása vagy éppen kutatott munkája –, persze 

mindig szerepel a bemutatottak között néhány elfogadott mestermű is. Előfordul, hogy ünnep-

körhöz kapcsolják a tárlatvezetést. Más megközelítést alkalmaz a Lunchtime talk program: itt 

egy vagy két alkotást mutatnak be 30 percben. 

A hagyományos 4 órai teázás utáni vezetés sem hiányozhat a repertoárból; erre szolgál, az 

ún.Ten-minute talk, mindennap 16 órai kezdéssel, egy bizonyos alkotás előtt. Fölöttébb izgal-

mas művészettörténészi szemmel, hogy 10 percben mennyi mindenről lehet beszélni, milyen 

információt lehet átadni ilyen kevés időben! Ezeken a programokon az alkotás egy jellegzetes 

ismertetőjegyét emelik ki. 

A tárlatvezetéseken kívül a rajzolni vágyóknak az ún. Talk and draw workshoppal kedves-

kednek, péntekenként 13 órától. Erre a programra érdemes 15 perccel korábban érkezni, mert 

hamar megtelnek a helyek! A múzeum egy bizonyos alkotása előtt ülnek a látogatók: először 

a festményt elemzik kb. 30 percben, kitérve a technikára is, ezután következik a rajzolás. Ehhez 

adnak rajzeszközöket, de sajátot is lehet vinni; munka közben instrukciókat is kapunk, és a 

végén megnézhetjük az elkészült „mesterműveket”. 

                                                      
10 A haptikus módszer olyan gyakran alkalmazott megismerési mód, amely során bizonyos tárgyakat meg lehet 

fogni, ki lehet próbálni. 
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A National Gallery programjai között tovább szemezgetve a családi rendezvényeket érde-

mes kiemelni, ahol különböző tematikájú programokat találunk. Talán a legérdekesebbek a 

„Magic carpet storytelling” (Történetmesélés a varázslatos szőnyegen) és a „Talk and play” 

(Beszélgetés és játék) című rendezvények. Ezeken a programokon a kiállított alkotást úgy pró-

bálják közelebb vinni a gyerekekhez, hogy vagy a képhez kapcsolódó történetet találnak ki és 

ezt a gyerekekkel közreműködve játsszák el közösen, vagy a képen megjelenő figura egyik 

alakja szerepét öltik magukra, és az ő tevékenységét, jellemét mutatják be.  

A National Gallery közelében maradva, sétáljunk át a National Portrait Galleryba, ahol 

csütörtök és péntek esténként beindul az „éjszakai üzem”! A  Late Shift (esti műszak) címet 

viselő programra tűsarkúban, miniszoknyába, zakóba érkeznek a fiatalok, akik az esti pubozás 

előtt jönnek egy kis kultúráért a múzeumba. Az épület előcsarnokában már játszik egy DJ va-

lami félig beat-, félig rapzenét, a pultnál koktélt fogyasztanak a kosztümös fiatalok, akik így 

várják a tárlatvezetést. Ezzel döntik meg a múzeumnak mint unalmasnak, élvezhetetlennek, 

fegyelmet követelőnek a sztereotípiáját. A tárlatvezető egy igen laza megjelenésű festőművész, 

és a termekben is megszokottnál barátságosabb a hangulat. A vezetés után a termeket ellepik 

a rajztáblás fiatalok. 

Vannak – szintén ingyenes – előadások is, ahol nemcsak szorosan a múzeum alkotásaihoz 

kapcsolódó előadást hallgathatunk, hanem például Charles Dickens ükunokájával is megismer-

kedhetünk, aki 2014. januárban mutatta be legújabb könyvét Princess Louise -ról, Viktória ki-

rálynő lányáról. 

A fiatalokon és a felnőtteken kívül itt sem feledkeznek meg a családokról, számukra in-

gyenes vezető füzetet (family trail) kínálnak, izgalmasnál izgalmasabb feladatokkal, amelyek-

ben a gyerekek a kiállított portrékhoz kapcsolódva végezhetnek rajzos, keresős, felfedezős fel-

adatokat. Ezen kívül ingyenes családi napokat is tartanak, ahol a gyerekeknek felolvasnak, 

vagy együtt mesélnek, és különböző kézműves tevékenységeken vesznek részt. 

London belvárosától egy kicsit messzebb áll a híres William Morris Gallery (3. kép), amely 

2013-ban nem meglepő módon az év múzeuma lett. A kiállításrendezés magas színvonalról 

tanúskodik, ahol nemcsak hands-on részlegek vannak, hanem egy nagyon színvonalas online 

játék felnőtteknek, amelynek célja, hogy Morris helyzetébe képzeljük bele magunkat és pró-

báljunk meg a Morris üzletét 120 Fontból elindítani. Ehhez természetesen tudnunk kell, hogy 

kivel érdemes kapcsolatban lenni, barátkozni, honnan kell támogatókat szerezni. 

Menjünk tovább a Tate Modernbe, ahol a múzeum megnyitása óta nem titkolt cél a művé-

szet mindenkihez való eljuttatása. Ennek jegyében számos rendezvényt nyújtanak a felnőtt lá-

togatók számára is az ingyenes tárlatvezetésektől kezdve a kurzusokon, konferenciákon át a 

filmvetésekig. Igazi különlegesség volt az állandó kiállításához tartozó kubista „játszótér” 

(2013-ban lebontották), kubista csúszdával, geometrikus anyagtapogatós idomokkal. A ját-

szani vágyó felnőttekről sem feledkeztek meg, számukra olyan digitális képernyőket állítottak 

fel, amelyek aktív gondolkodásra készítetve egyénileg, de versenyszerűen kérdezte vissza a 

kiállított alkotásokhoz kapcsolódó ismereteket; ezzel nemcsak a játék, a versenyszellem került 

„színpadra”, hanem közösségi élmény alakult ki a versenyben résztvevő látogatók között.  Je-

lenleg a „játszótér” helyére a 21. századi digitális szemléletre reflektálva a jóval modernebbnek 

tekinthető interaktív digitális projekt, a Bloomberg Connect került (4. kép). A digitális rajzolós 

bárban, ahogy magukat nevezik, valódi közösségi térré válva, a kiállított alkotásokból merítve 

lehet saját művet készíteni, majd ezek a múzeum különböző szintjein elhelyezett digitális kép-
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ernyőkön jelennek meg. Nem véletlen a projekt elnevezése sem, hiszen a tér elrendezése való-

ban egy bárra hasonlít, azzal a csekély különbséggel, hogy az italok felszolgálása helyett egy 

digitális képernyőt „kapunk”. A rajzoláson kívül verbálisan is ki lehet fejezni a látogatóknak 

a véleményüket az alkotásokról; remek ötletnek tartom, hogy a poros vendégkönyvek helyét 

felváltja a digitális üzenőfal, ahová mindenki kiposztolhatja a gondolatait a kiállításról, a mű-

vészetről. 

Végül, de nem utolsósorban mindenféleképpen meg kell  említeni a londoni British Muse-

umot, hiszen ez volt az egyik első olyan intézmény, ahol a múzeumban külön osztályt alakí-

tottak ki az „élethosszig tartó tanulás” jegyében. Ez a részleg nemcsak a hagyományos múze-

umpedagógiai feladatokat látta el, hanem az új célcsoportnak, a felnőtteknek speciális progra-

mokat kínált, illetve külön múzeumi tanulási módszert alakított ki számukra. Fontos szempont 

volt a program kialakítása során, hogy a történelmi gyűjtemény találkozzon a kortárs témákkal. 

Mint például a Forgotten Empire című programon, ahol a kiállításhoz kapcsolódóan a The 

Guardian újsággal szerveztek közös pódiumbeszélgetést. Ezen kívül a filmet, irodalmat, zenét 

és költészetet próbálják beépíteni a programokba; ezzel a fiatal korosztályt megcélozni, akik 

egyébként nem jönnének be a múzeumba. Talán a legérdekesebb tevékenység a British Mu-

seum kiállítóterében felállított „Hands-on asztalok” (5. kép). Ez nemcsak gyerekeknek, hanem 

elsősorban inkább felnőtteknek szól; itt lehetőség nyílik az egyébként vitrinbe zárt tárgyak 

kézbe vételére, megfogására, megérintésére, ami mindenki számára nagy élményt jelent. Az 

ESOL, azaz az angol mint idegen nyelv című programot a brit kormány támogatja, felnőttek 

számára kerül meghirdetésre, felnőtt analfabéták, beszéd és írás nehézségekkel küzdőknek, 

valamint akiknek nem első nyelvük az angol. A múzeum 45 tárlatvetést biztosít az ESOL -

tanulók számára. 11 

Mielőtt rátérnénk a német múzeumok felnőtt programjaira, tekintsük át vázlatosan a német 

múzeumpedagógia meghatározását! Gunter Otto a német művészetpedagógia meghatározó 

személyisége, a múzeumpedagógia egyik első szószólója gondolatából indulok ki, miszerint 

„a múzeum mindenki számára elérhető, a társadalom minden rétegéhez szól”. Ez kiegészítendő 

a német múzeumpedagógia legaktuálisabb feladatával,amit dr. Hans Georg Küppers, müncheni 

kulturális referens így határozott meg: „A múzeum a kulturális diskurzusok és az interkulturá-

lis dialógusok helyszíne, elősegíti a környezet differenciált észlelését és lehetővé teszi, hogy 

saját kulturális hagyományainkból és értékeinkből kiindulva megértsünk más, a miénktől igen-

csak eltérő kultúrákat is.” 

A kiválasztott helyszín Karlsruhe, ahol a múzeumpedagógia komoly hagyománnyal bír, 

hiszen Németország első gyerekmúzeuma – megelőzve a berlinit és a frankfurtit – 

Karlsruheban, 1973-ban jött létre abból a célból, hogy befogadhatóvá és érthetővé tegyék a 

gyerekek számára a művészetet. Ám nemcsak gyerekek számára kínálnak programokat, hanem 

számos izgalmas rendezvény várja a felnőtteket is. Talán az egyik legérdekesebb felnőtteknek 

szóló tevékenység a kifejezetten bevándorlóknak szóló projekt. A program előzménye az 1980-

as évekre nyúlik vissza, amikor a stuttgarti Württembergischen Landesmuseumban meghirdet-

ték az első bevándorlóknak szóló projektet „Fremdsprachige Führugen” címmel, amit a Ro-

bert-Bosch alapítvány támogatott. Sőt, a müncheni népfőiskolán (Volkshochschule) az integ-

ráció elősegítése érdekében már 1984-ben elindították külföldi munkavállalók és családjaik 

                                                      
11 Gibbs - Sani 2010. 
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számára a „múzeumi műhelymunkát ”.12 A négyéves kísérleti projekt az Oktatási és Tudomá-

nyos Minisztérium javaslatára beépült a müncheni népfőiskola kulturális képzésébe. Két nagy 

témakör érintettek: „a bevándorlók integrációja” és a „német mint idegen nyelv”, mely utóbbi 

az 1990-es évek elején a „német tanulás a múzeumban” című programmal is kibővült.”13 

Ami a karlsuhei program hátterét illeti, a városban igen magas számban élnek bevándorlók, 

a lakosság 80%-a nem Karlsruhe-ben született; ennek következtében a városi Volkshochschule 

és a múzeumi intézmények között együttműködés jött létre 2011-ben, annak érdekében, hogy 

a Volkshochschule német nyelvtanfolyamain a résztvevő bevándorlókhoz közelebb vigyék 

Karlsruhe történetét, közéletét és művészetét. Így a múzeumok a bevándorlók számára „A né-

met mint idegen nyelv” címmel múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetnek, melynek során in-

teraktív tárlatvezetésen vesznek részt a látogatók azzal a kimondott céllal, hogy gyakorolják a 

nyelvet, dialógust alakítsanak ki; majd ezt követen közös kávézásban és a speciális német perec 

fogyasztásában, ill. szabadon választható alkotómunkában vegyenek részt. 

Napjaink Németországában egyre nagyobb a jelentősége annak, hogy a múzeumok inter-

kulturális helyszínek. A kulturális sokszínűség bemutatására számos német múzeumban szak-

köröket, projekteket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek. 

Ezenkívül mindenféleképpen említést érdemel a karlsruhei Badisches Landesmusem vakok 

és gyengénlátók számára meghirdetett ingyenes tárlatvezetése. A program egyedisége az, hogy 

bizonyos kiállított tárgyakhoz – mint például barokk márvány büsztökhöz – hozzányúlhatnak, 

természetesen kesztyűben, illetve már a kiállítást is úgy rendezték be, hogy számos műtárgy-

másolatot helyeztek el a kiállítóérben. 

A kiállítás további érdekessége, ami Németországban is új trendnek tudható be, hogy a 

kronológiai sorrendet megbontják a korra reflektáló kortárs alkotásokkal. Ezen kívül a 

kiállításrendezés során megfigyelhető számos hands-on eszköz használata, valamint a digitális 

eszközök is. Ezek használata azért is fontos, mert lépést kell tartanunk a technológiai  fejlődés-

sel, ill. a fiatalok igényeivel. Ezek természetesen nem helyettesíthetik a kiállított tárgyakat, 

hanem az azok által közvetített ismeretekre építenek, illetve az egész kiállítás minél teljesebb 

befogadásában segítenek. Ezekkel az eszközökkel a látogatók az ismereteiket szórakoztató és 

játékos, mégis komoly módon bővítethetik. 

A német múzeumok nagy hangsúlyt helyeznek a nyugdíjasok megszólítására is. Egy 2004-

es németországi felmérés szerint az idős emberek számára a kultúra az érdeklődésük közép-

pontjában áll.14 A tanulmány szerint elsősorban azok érdeklődnek a kultúra iránt, akik nem a 

kultúra területén dolgoztak illetve a család, gyerekek vagy a munka miatt kellett a kultúrát 

mellőzniük. További célcsoportba tartoznak azok, akik családjában betegség  volt vagy beteget 

kellett ápolniuk, ezért keresik a belső szépet, amit a művészetben találnak meg. „A kultúra az 

életre való nyitottságot jelenti, ugyanúgy, ahogy a társadalomban betöltött társas érintkezést 

is” – írják. Az idősek aktívan részt szeretnének venni a társadalmi életben; a kultúra a nyitott-

ságon kívül a közös témákat is jelenti, hiszen a munkahelyi kollégák, család, gyerek, barátok 

elvesztése helyett más témát kell keresniük. A múzeum lehet egy közösségi helyszín is, ahol 

az idősek az elmagányosodás elől menedéket találnak és közös témáról tudnak közösen beszél-

getni. A múzeumnak aktív szerepet kell betöltenie a közösségfejlesztésben. Az idősek igénylik 

                                                      
12Boldouan -Gemmingen 2009.147. 
13 Boldouan -Gemmingen 2009. 147.  
14 Reinhold 2007.  
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és keresik az emberi kapcsolatokat; a nekik szóló kulturális programok a szociális kapcsolatok 

bővítésére is irányulnak. 

Ennek hatására elindítottak egy új, Keywork névre hallgató kultúraközvetítő projektet, 

hogy közelebb vigyék ezekhez az emberekhez a kultúrát. Egy új kommunikációs „eszközt” 

vetettek be azok körében, akik még nem jártak múzeumban: ez volt a keywoker. A keyworker 

nem múzeumi dolgozó, hanem egy, a múzeum és a célcsoport között közvetítő személy, aki 

különböző projektekkel, képzésekkel kelti fel az emberek érdeklődését a kultúra iránt. E 

keyworkerek munkáját analizálták és mind az öt országban (Írország, Ausztria, Anglia, Svéd-

ország, Portugália) sikeresen működött. A „museums, keywork and lifelong learning” című 

projekttel bebizonyosodott, hogy a szeniorok összekapcsolása a múzeummal nem lehetetlen 

feladat.15 A Kulturführerschein (kultúrajogosítvány) névre hallgató képzéssel az idős korosz-

tályt célozták meg, először a Düsseldorfi múzeumban. Ez a képzés egy évig tartott, előadások-

ból és szemináriumokból állt. A gyakorlat keretében kooperatív munkában kellett a választható 

témákból (képzőművészeti, színházi, zenei, irodalmi, kertművészeti, építészeti) kulturális 

programot szervezni és vezetni. A képzés elvégzése után a résztvevők kulturális programokat 

bonyolítottak le és a düsseldorfi kulturális életben is otthonosan mozogtak. További fontos cél 

volt az is, hogy meg tudják osztani a tapasztalatukat, élményüket, kritikai megjegyezéseiket a 

kultúráról. Továbbá hasznosítani is tudták a frissen szerzett tudását, sőt ők maguk váltak a 

„tananyag” továbbadójává. A bayreuth-i Művészeti Múzeumban 2007-ben elindítottak egy kí-

sérleti projektet; 50 plus néven futott a múzeumpedagógiai tevékenység, ahol a következő ren-

dezvényeken vehettek részt az érdeklődök: Beszéljünk a művészetről! (45 percben egy kivá-

lasztott alkotásról beszélgetnek a résztvevőkkel); Séta kiállításban (60 perces tárlatvezetés); 

Nagyszülők és unokáik (vasárnapi közös program); Fedezzük fel a művészi képességeinket! 

(rövid tárlatvezetés, majd műhelyfoglalkozás). A programról kérdőíves felmérés is készült, 

amiből kiderült, hogy a résztvevők 80% fontosnak tartja a kiállításban a rövid tárlatvezetést, 

valamint a gyakorlati-művészeti tevékenységet is.16 Ezek a sikeres német példák azt jelzik, 

hogy számos múzeum komolyan veszi a szeniorokat és problémáik megoldásaihoz próbál min-

den lehetséges eszközzel segítséget nyújtani. 

Németországhoz hasonlóan Ausztriában is számos olyan múzeummal találkozhatunk, ahol 

bevándorlóknak szóló programokat tartanak. Egyik ilyen kiemelkedő példa a bécsi Belvedere 

Múzeum, ahol a múzeum hivatalos nyitva tartása előtti időpontban kifejezetten migráns anyu-

káknak tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást. Ezen a programon a kiállított festményeken 

keresztül nemcsak a német nyelvet gyakorolják, bővítik szókincsüket és kommunikációs kész-

ségüket, hanem az osztrák művészek alkotásaihoz is közelebb kerülnek. 

Ezenkívül a pedagógusok megszólítására is nagy hangsúlyt fektetnek, ezt jelzi a számukra 

bevezetett, igényes megjelenésű Belvedere Card is, melyre matricákat tudnak gyűjteni a mú-

zeumpedagógiai foglalkozásokon való részvételért cserébe, öt matricát összegyűjtve pedig kü-

lönféle kedvezményekben részesülnek. A Belvedere Research Centerhez kapcsolódó pedagó-

gusok a dolgozók segítségével a könyvtárat és digitális tárat is használhatják, így alaposabban 

megismerhetik a múzeum gyűjteményét. A Belvedere Múzeum programkínálatának célcso-

portja az óvodásoktól kezdődik és a nyugdíjasokig terjed. A programok repertoárja igen széles, 

                                                      
15 Reinhold 2007. 
16Gibbs - Sani 2010.  
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a múzeumi óráktól kezdve a szakkörön, táborokon át egészen a középkori és barokk táncórá-

kig. Természetesen nem feledkeznek meg a speciális nevelést igénylőkről sem, számukra kü-

lön alkotóműhelyt tartanak fent, melyet a múzeumpedagóguson kívül egy vak munkatárs vezet. 

Továbbá példaértékű a 2010-től meghirdetett külföldiek német nyelvtanulását célzó, Vom 

Sehen zum Sprechen. DaF/DaZ im Museum című program, amelyet képzett pedagógusok tar-

tanak. 

A felsorolt nemzetközi példák is jól mutatják, hogy a felnőttek oktatására egyre nagyobb 

szükség van múzeumi szinten, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a múzeumok is.  Eb-

ben a tekintetben a múzeumok egyfajta „mediátorként” működnek és a társadalmi, tudomá-

nyos, illetve a képzési változásokra is reagálnak. A jövőbeli múzeum ideális környezet lehet a 

felnőttoktatás számára, hiszen az iskolapad helyett egy sokkal látványosabb,  felszabadultabb 

környezetben tudnak új információt, új tudást, új közösségi élményt szerezni. A korszerű szem-

lélet kialakításához szorosan hozzátartozik a látogatók véleményének a visszakérdezése kü-

lönböző interaktív vagy hagyományos felületeken. Hiszem azt, hogy a jövőben fontos és szük-

séges a felnőtt korosztállyal múzeumi dimenzióban is foglalkozni. 
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