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EGY KONFERENCIÁRÓL, A KULISSZÁK MÖGÜL 

Alig, hogy befejeződött 2019 szeptemberében a Nyíregyházán megrendezett nagy si-

kerű múzeumandragógia konferencia, az akkor még csak néhány hónapja újonnan meg-

választott Pulszky-vezérkar bevonásával a következő találkozó esélyeit kezdtük latol-

gatni. Helyszín kérdésében nem volt különösebb dilemmánk: Dr. Csapláros Andrea igaz-

gató asszony már korábban is jelezte a Vas megyei múzeum-központ kollegiális szíves lá-

tásának szándékát. Így erre támaszkodva kereshettük meg őket személyesen Mészáros 

Balázs akkori ügyvezetővel együtt még az év végén. Előzetesen arról állapodtunk meg, 

hogy egy rendhagyó időszakban, 2021 január derekán tartanánk a IX. Országos és VI. 

Nemzetközi Konferenciát, amely így része is lehetne az akkor már formálódó 30 éves 

Pulszky-jubileum esemény-sorozatának.  Az adott és minden történés ellenére is változat-

lan  helyszín és az időzítés azért is fontosnak  tűnt, mert ide kötődik jubiláns egyesületünk 

egyik alapítója és legendás vezetője, Dr. Szentléleky Tihamér (1919-2007) nagyszerű 

munkássága,  itt indult meg elsőként az országban a régész technikus képzés, valamint az 

itteni Képző népművelési tanszéke bocsátotta ki a Nyugat- és Közép-Magyarország kultu-

rális és közgyűjteményi intézményeiben elhelyezkedett és ott évtizedekig dolgozó köz-

művelődési szakembereket egyaránt.  

Az előző konferenciák tapasztalatait figyelembe véve azt határozottan tudtuk: a haté-

konyabb munka és persze a nagyszerű környezet élvezhetősége érdekében nem szeren-

csés szekciók özönével túlzsúfolni a hivatalos program-időt; jobb, ha inkább néhány fon-

tosabb témakörre fókuszálunk, azt járjuk körül. Akár úgy is, hogy a szokásos tematikus 

szekciók formalizált kereteit észszerűen, valamint ahol indokolt és persze megoldható, 

úgy „fellazítjuk”, illetve praktikusabb munkaformát alakítunk hozzá. A csaknem gyanútlan 

évkezdés és készülődés, tagozati műhelynapok után 2020 derekán már látszott, hogy kon-

ferenciánk megvalósításának módszereit és formáit igencsak szükséges újragondolni. Ám 

eközben, köszönhetően a felpezsdült online-munka és szakmai tevékenységek, az együtt-

működések fantasztikus csapatjátékokat eredményező lehetőségeinek, konferenciánk 

egyik kiemelt témakörét is megleltünk a MOKK-csapat révén. A múzeumok és a felsőok-

tatás egyébként igen nagy múltra visszatekintő kapcsolatának, a muzeális gyűjtemények 

és szaktudományos képzőhelyek, kiemelkedő személyiségek, kutatócsoportok és új irá-

nyú, a nyitottságot, a közreadást és tudásmegosztást átgondoltan, de mielőbb gyakorlattá 

tenni akarók törekvéseit, a struktúrák olykor mégis akadályt jelentő nehézségeit, vala-

mint azok országos vagy éppen nemzetközi szintű közreadását, a jó gyakorlatok mielőbbi 

átvezetését jelöltük ki origónak.  

Ez az alapvető gondolati fonál volt az, amely segítségével meghatározhattuk egyre szé-

lesebb és sokszínű tevékenységgel a vírusveszély árnyékában is tevékenykedő szakági te-

rületek munkatársaival együtt, egy sikeres NKA-támogatásnak köszönhetően a nem csak 

önmagunk elhivatottságát és önazonosságát fejleszteni kívánó munkánkat. Öröm, hogy a 
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szervezők állandó csoportja mellé igény és szükség szerint újabb és újabb pártolók kap-

csolódtak, így többek között a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a 

múzeumok nemzetközi hálózatának, a NEMO-nak szakemberei is.  

A végül 2021 májusában online megtartott konferenciánk összes eseménye elérhető, 

illetve jelenleg is hozzáférhető a www. pulszky.hu honlapon Antal József, Berényi Mari-

anna, Czenki Zsuzsanna, Nagy Magdolna   és Vedovatti Anildo kollégák, valamint a Kolocz 

Dóra által összefogott önkénteseink alapos munkájának köszönhetően. E helyütt továbbá 

azt köszönöm, köszönjük meg, hogy konferenciáink sorában immár második alkalommal 

nyílott lehetőség arra, hogy a válogatott anyagok példás gyorsasággal napvilágot láthas-

sanak a Tudásmenedzsment folyóirat különszámának hasábjain! 

 


