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ONLINE SZÁLAKKAL ÖSSZEVARRVA – MÚZEUMI KÖZÖSSÉGEK  

A VILÁGHÁLÓN 

Absztrakt 

A tanulmány a múzeumok online közösségfejlesztő tevékenységét vizsgálja a koronavírus 

(COVID-19) világjárvány idején jógyakorlatokon, online látogatókutatásokon keresztül a 

magyar és a nemzetközi szakirodalom kontextusában, egyúttal az előzményeket is felvá-

zolva.  A magyar és a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a több mint 10 éves múltra 

visszatekintő múzeumi participáció, a területre vonatkozó kutatások és fejlesztések, vala-

mint a múzeumok közösségi médiában folytatott tevékenysége a sporadikusan megjelenő 

példák ellenére is csak a pandémia idején kovácsolódott össze, egészítette ki egymást, kü-

lönösen azokban az intézményekben, amelyek mindkét területen tettek már szert tapasz-

talatokra. A múzeumok egy része kezdetektől fogva érzékelte a web 2.0 lehetőségeit, nem 

csak arculatépítésre, kommunikációs csatornaként használták ezeket a felületeket, ha-

nem az interaktivitás és az elkötelezettség szerepét felismerve közösségépítésre, együtt-

működésre is. Az online közösségépítő projektek kitágították a világhálóra jellemző hi-

pertextualitás határát. Az egy-egy téma mentén szerveződő projekteken nemcsak inter-

netes tartalmak kapcsolódtak össze, mutattak egymásra linkeken keresztül, hanem a tár-

sadalom aktív tagjai offline környezetükkel, saját történeteikkel is a múzeum köré szőtt 

háló részeseivé válhattak. 2020-ban és 2021-ben olyan, a pandémiát követő időszakban 

is alkalmazható kreatív megoldások születtek, amelyek nemhogy gyöngítették volna, ha-

nem több szempontból is erősítették az intézmények társadalmi beágyazottságát, vala-

mint rámutattak a terület sérülékeny pontjaira, sőt a jövő közösségi fejlesztéseinek új le-

hetőségeire is. 

Kulcsszavak: múzeum; participáció; közösségi média. 

Bevezető  

A közösségépítés, a részvételre és együttműködésre épülő projektek épp olyan mar-

kánsan meghatározták a 2010-es évek múzeumi praxisát, mint az online térben, különö-

sen a közösségi médiában való közgyűjteményi jelenlét erősödése. A két, egymást egyre 

több ponton metsző online és offline hálózatfejlesztő folyamat az évtizedet záró 2020-as 

évben egy időre egybeért, amikor a koronavírus (COVID-19) világjárvány nyomán két al-

kalommal is hónapokra bezártak a múzeumok, az emberi kapcsolatok, személyes találko-

zások módját pedig szigorú rendeletek uralták. Mivel a világ és ezzel párhuzamosan a ma-

gyar múzeumok jelentős része már az offline és az online területen egyaránt rendelkezett 

tapasztalattal, a vészhelyzet meghirdetésével szinte egyidőben olyan, a pandémiát követő 

időszakban alkalmazható megoldások születtek, amelyek nemhogy gyöngítették volna, 

hanem több szempontból erősítették az intézmények társadalmi beágyazottságát, miköz-

ben a terület sérülékeny pontjaira is rámutattak. Az alábbi tanulmány célja, hogy feltárja 
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a magyarországi múzeumok pandémiát megelőző, valamint az annak következtében lét-

rejövő online közösségépítő gyakorlatait. A kutatás kontextusának felvázolásához magyar 

és angol nyelvű muzeológiai, médiaelméleti, kommunikációelméleti szakirodalmat dol-

goztam fel, hazai és nemzetközi webes tartalomelemzést végeztem, amelyet két országos, 

online kérdőíves kutatással egészítettem ki: az egyikben a múzeumi dolgozók szempont-

jaira, a másikban a felhasználók (online múzeumlátogatók) véleményére fókuszáltam. Az 

eredményeket statisztikai adatelemzéssel dolgoztam fel, összehasonlítva más hazai és 

nemzetközi statisztikai adatállománnyal, kutatási jelentéssel, valamint saját tapasztalata-

immal.1 

Fokozódó webkettes jelenlét 

A magyar múzeumok a nemzetközi trendek ritmusát követve a 1990-es évek végétől 

gyorsuló ütemben foglaltak teret saját honlapjaikkal és digitális felületeikkel a világhá-

lón.2 Bár az 561 érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény közül 

287-nek még 2019-ben sem volt saját honlapja, 2016 óta legalább minden országos, 2018 

óta minden megyei hatókörű városi múzeum rendelkezik weboldallal (MúzeumStat, 

2021). 2009-ben, amikor a Ludwig Múzeum létrehozta az első magyar múzeumi Face-

book-profilt3, senki sem gondolta, hogy a web 2.0, azon belül a közösségi hálózatok milyen 

gyorsan meghatározóak lesznek a múzeumi kommunikációban. Ebben persze közreját-

szottak az olyan inspiráló tanácskozások, mint a Ludwig Múzeum és a Múzeumi Digitali-

zálási Bizottság szervezésében megvalósuló Museum RELOADED/Múzeum ÚJRATÖLTVE 

című, első hazai web 2.0-vel foglalkozó múzeumi konferencia 2010. május 7-én (Ludwig, 

2021), ahol a szervezők megváltozott online világ hatásáról beszélgettek a résztvevőkkel. 

Egy hónap sem telt el, amikor elindult a Pulszky Társaság interneres magazinjának, a Ma-

gyar Múzeumok OnLine-nak a múzeumi közösségek életében azóta is fontos szerepet ját-

szó Facebook-profilja. Hasonlóan motiválóak voltak az olyan közösségépítő webkettes 

megoldások, mint a Képes Gábor muzeológus által 2010. június 24-én létrehozott Űrhó-

dító - a számítógépes játék (r)evolúciója című, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 

időszaki kiállításához kapcsolódó Facebook-oldal, ahol 2015-ig lehetett hozzászólni a té-

mához és a tárlathoz kapcsolódó aktualitásokhoz. Az akkor rendhagyónak számító kiállí-

tás épp úgy a jelen dokumentálását célul kitűző, a Néprajzi Múzeumon belül ma is működő 

MaDok-hoz kapcsolódott, mint a Simonovics Ildikó (akkor még a BTM Kiscelli Múzeum 

 

1 2016 júliusától 2021. augusztus végéig, így a pandémia alatt, a Magyar Nemzeti Múzeum Kommunikációs és Közművelődési Igazga-
tóságának főosztályvezetőjeként személyesen feleltem az országos múzeum nyilvánosságáért, online tartalmainak fejlesztéséért és 
publikálásáért.   
2 Az online területre vonatkozó fogalmak (internet, világháló, web 2.0) használata során Szűts Zoltán Online. Az internetes kommuni-
káció és média története, elmélete és jelenségei (2018) című kézikönyvének definícióit használom. Eszerint az internet tágabb fogalom, 
a világháló körébe nem sorolható kommunikációs lehetőségeket is felölei. Ezzel szemben világhálón a hiperlinkekkel és URL-ekkel 
összekapcsolt oldalak és fájlok (szövegek, képek, videók, hangok stb.) egységét értjük, melyet böngészőnk segítségével jeleníthetünk 
meg.  A világháló magas fokú interaktivitást biztosító felülete a web 2.0, a speciális, a közösség által alakított közösségi oldalak, kép- 
és videómegosztó platformok, blogok, vlogok, wikik és más hasonló felületek összességét jelentő szegmense pedig a közösségi mé-
dia (social media). Más olvasatban tehát a közösségi média a korszak gyakorlati jelenségeinek összefoglaló elnevezése, míg a web 2.0 
sokkal inkább az elméleti, a jelenségek mögötti filozófiai mozgatóerőkre való hivatkozásra szolgál. A felhasználó kifejezés az olyan 
egyént jelöli, aki már szelektív módon fogad be (a web 2.0-ában pedig már bizonyos keretek között létre is hoz) médiatartalmakat, és 
tisztában van az e tevékenysége során használt technológia alapjaival is.  
3 Az első magyar múzeumi Facebook-oldalra vonatkozó emlékemet Mucsi Márton, a Ludwig Múzeum korábbi digitális menedzsere 
erősítette meg, szintén saját emlékei alapján. 
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muzeológusa), által vezetett Street Fashion Budapest projekt, amelyben a regisztrált ér-

deklődők egy erre a célra létrehozott weboldalra feltöltötték saját öltözékükről készült 

fotóikat, leírásaikat, majd aktivitásukra olyan közösségi szolgáltatások épültek, mint a 

szavazás, a kommentelés, a fórumozás, a blog. Ezek tartalmai megjelentek a kurátori posz-

tok mellett a projekt több mint 20 ezer tagot számláló Facebook-oldalán is (Borsos, 

2010).4 A MaDok Etnomobil projektjéhez hasonlóan erőteljes webkettes kommunikáció 

járult. Frazon Zsófia, a Néprajzi Múzeum muzeológusa, a MaDok vezetője és egyben a 

kampány kurátora ekkor főleg a 2010-es évek első szakaszában, az értelmiség körében 

meghatározó blog műfaját választotta közösségépítésre, pontosabban a közösségépítés 

megjelenítésére. Legújabb MaDok-projektjének a terepe és a helyszíne ugyanakkor már a 

Facebook: 2019 óta a Tigristár számára a 639 tagot számláló NEM A TIGRIS / múzeumi 

gyűjtőkampány csoportban a tanulmány írásáig már 868 olyan, a résztvevők fényképei és 

szövegei alapján készült tigrises poszt születetett, amely Kenneth Hudson angol újságíró 

„a tigris a múzeumban, az tigris a múzeumban és nem a tigris” gondolatából kiindulva 

mutatja be, hogy egy tárgy, egy fogalom hányféle variációban és kontextusban létezhet, 

kapcsolódhat össze. A csoport tagjai két éve összetartó virtuális közösségként kommen-

telik, lájkolják, osztják egymás gondolatait, szövik a tigris fogalma mentén kibontakozó 

gondolati hálót és személyes network-ot (Nem a tigris, n.d.) 

Ez a fajta, a kihívásokra és a társadalmi környezetre érzékeny kommunikációs evolúció 

nemcsak a fővárosi múzeumoknál volt érzékelhető. A Népszabadság egyik 2010-es cikké-

ből tudjuk (Fülöp, 2010), hogy a gödöllői Királyi Kastélynak saját honlapja mellett volt 

csatornája a YouTube-on, szerepeltek az akkor még létező iWiWen5, valamint a Faceboo-

kon. A Nádasy Ferenc Múzeumhoz kötődő Sárvár Anno blog és a 2012 óta működő Face-

book oldal célja, hogy az intézmény város közösségével együtt gyarapítsa helytörténeti 

forrásbázisát. A múzeum folyamatosan teszi közkinccsé saját fotógyűjteményének válo-

gatott darabjait, miközben a honlapra bárki feltöltheti fényképeit, pontosíthatja nemcsak 

a múzeum, hanem a mások által megosztott felvételekkel kapcsolatos adatokat (Sárvár 

Anno, n.d.).  

A néhány kiemelt példából látszik, hogy néhány magyar múzeum már a kezdetektől 

fogva felismerte a web 2.0 különböző alkalmazásaiban a lehetőséget, azaz munkatársaik 

nem csak arculatépítésre, marketing tevékenységre és kommunikációs csatornaként 

használták ezeket a felületeket, hanem az interaktivitás és az elkötelezettség szerepét fel-

ismerve közösségépítésre, a közösségekkel együttműködve részvételen és együttműkö-

désen alapuló projektre is (Ryder, Tingting, & Hua, 2021). Már a korai példákban is kiraj-

zolódik, hogy az online közösségépítő projektek képesek kitágítani a világhálóra jellemző 

hipertextualitás határát. Az egy-egy téma, intézmény, ügy, csoport, analóg tárgy, tárgycso-

port vagy gyűjtemény mentén szerveződő projektekben internetes tartalmak, magán és 

múzeumi anyagok kapcsolódtak össze, mutattak egymásra linkeken, megosztott tartal-

makon, hashtageken keresztül, miközben a társadalom aktív tagjai az online térben offline 

 

4 A Streetfashionbudapest.hu oldal már nem működik, de a 2010. februárjában létrehozott Facebook oldal igen.  
5 A magyar fejlesztésű iWiW egyike a világ legelső közösségi hálózatainak. A szolgáltatás 2002. április 14-től 12 éven át működött.  
2005 és 2010 között a leglátogatottabb magyar weboldal volt. A sokáig meghívóval igénybe vehető szolgáltatás a Facebook-kal ellen-
tétben csak személyes profilok létrehozását tette lehetővé, így az intézményi tartalmak is csak a munkatársak neve alatt jelenhettek 
meg.  
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környezetükkel, saját történeteikkel részeseivé válhattak ezeknek a hol sűrűbben, hol la-

zábban szőtt, analóg és virtuális világot egybeöltő, sokszínű szövetnek. 

A világháló mind sűrűbb szövete  

Függetlenül attól, hogy  közösségi média különböző platformjaira egyre gyorsabb 

ütemben kapcsolódó múzeumok a 2010-es években inkább arra törekedtek, hogy a sajtó 

érdeklődésétől függetlenül láthatóvá váljanak, az eseményeikről, gyűjteményeikről, ered-

ményeikről - úgymond frontálisan - hírt adjanak, fotókat, videókat, osszanak meg maguk-

ról és a kiállításaikról, azokra maximum like-okat, kommenteket várjanak, sporadikusan 

kezdettől fogva felfedezhető a közösségépítés, a közös tartalom létrehozásának szándéka. 

Ezzel párhuzamosan egy másik aspektus is megfigyelhető, a múzeumok a közösségi mé-

dián keresztül lehetőséget kaptak, hogy jobban megismerjék a látogatóikat, rétegzetteb-

ben gondolkodjanak róluk, komplexebben szemlélhessék az egyre élesebben körvonalaz-

ható célcsoportokat, felmérjék, miként hatnak rájuk a világ folyamatai, mi foglalkoztatja a 

nőket, a férfiakat, a kamaszokat, az időseket, a bevándorlókat vagy épp a családosokat, és 

ezeket a tapasztalatokat bevonják, beépítsék kiállításaikba, kutatásaikba vagy akár gyűj-

teményi munkájukba (Bayer, 2017), azaz újabb szálakkal, mintákkal erősítik az előbb em-

lített, offline és online térre egyaránt kiterjedő hipertextuális hálót. 

Több rangos nemzetközi díjat is bezsebelt a jelentős műtárgygyűjteménnyel és kiállí-

tótérrel rendelkező ausztrál Új-Dél-Wales Állami Könyvtár és a digitális innovációval fog-

lalkozó DX Lab közösen megvalósított 2018-as #NewSelfWales-projektje, amely önmagá-

ban is reprezentálhatja a közösségi médiában rejlő közösségépítő lehetőséget (Bray, 

2019). A kezdeményezés a közgyűjtemény már digitalizált fénykép, festmény és grafika 

anyagának portréihoz kapcsolódott. A felhívásban arra kérték fel az állam lakosságát, 

hogy vagy a különböző kampányhelyszíneken vagy a kiállítótérben felállított fotófülkében 

vagy az Instagramon #NewSelfWales hashtag-gel osszák meg saját selfie-jeiket. A beérke-

zett fotók szakmai moderálás után felkerültek a könyvtár egyik új kiállítóterében felállí-

tott óriási digitális kijelzőre, ahol a beküldők Új-Dél-Wales elmúlt 200 évének fennmaradt 

arcai között találták saját képmásukat, ezzel is kifejezve a történeti örökség, az emlékezet, 

a közösség korokon átívelő erejét, továbbá reflektálva az egyéni, a társadalmi, a kollektív 

vagy köz-, a privát és a nyilvános emlékezet fogalmára. Az így létrejött, interneten azóta 

is megtekinthető és kereshető 12 ezres portrégyűjteménybe 7 ezer kép a kiállítótér fotó-

automatáin, ezer az Instagramon keresztül került, kiegészítve a jelenkor közösségeinek 

tagjaival az intézmény több mint 5 ezres történeti és művészeti anyagát (Bray, 2019). A 

projektben egyszerre volt tetten érhető az interaktivitás, az elköteleződés jelentősége, mi-

közben a múltból fennmaradt tárgyak, képi ábrázolások, a digitalizált múzeumi gyűjte-

mény már a hipertextuális online környezet hashtag-jén fonódott össze a közösségi média 

hálózatában, az intézményi tér multimédiás kijelzőjén és az online térben is elérhető di-

gitális adatbázisban.  

A lehetőségek határtalanná váltak, főleg, ha a statisztikai adatokat is figyelembe vesz-

szük. 2021-re, amikorra a közösségi oldalak forgalma a becslések szerint eléri a 3,78 mil-

liárd felhasználót (OBERLO, n.d.), a kulturális intézmények végül mégis egy krízishelyzet 
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hatására kezdték el tömegesen meglátni ezeket a költséghatékony megoldásokat. (A kö-

zösségi média felületek népszerűségéről lásd az 1. sz. ábrát). Miután a koronavírus jár-

vány a Föld számos múzeumát zárvatartásra ítélte, az intézmények egy része digitális 

programokat szervezett a web 2.0 univerzális és konvergens felületein a nyilvánosság 

számára, hatékonyan megszólítva a virtuálisan itt tömörülő lakosságot. Egy 2020 októ-

beri felmérés szerint a megkérdezett múzeumok közül mintegy 42 százalék növelte kö-

zösségi média tevékenységét a lezárást követően (Statista, 2021.07.01.), sőt közülük jel-

lemzően korábban nem használt megoldásokat (élő közvetítés, kihívás, csoport, story) is 

bevetettek.  

1. ábra: A legnépszerűbb közösségi hálózatok világszerte 2021 áprilisában, az aktív 

felhasználók száma szerint rangsorolva (millió). 

 
Forrás: Statista, 2021.06.29. 

A korábban a szakirodalomból, konferenciákon megismert jógyakorlatok, példák, nem-

zetközi és hazai ajánlások egyesek számára lehetőséggé, másoknak kényszerű megol-

dássá váltak. A múzeumok tömegével fedezték fel, amire a kommunikáció elmélet kutatói 

már egy évtizeddel korábban felhívták a figyelmet: „A web 2.0 - a részvételi kultúra webes 

megnyilvánulása. A felhasználó nem egyszerűen elszenvedője az online tartalmaknak, ha-

nem interaktív alakítója is. Nem csupán tartalom fogyasztásról van szó, hanem egyidejű-

leg tartalom gazdagításról, tartalom létrehozásáról, megosztásáról is. Ez a részvétel és in-

terakció pedig aktivitást szül, mely nem minden esetben új tartalmak létrehozását, hanem 

megosztásban, kommentelésben, a közösségi oldalak üzenőfalán történő alkalmazások 

segítségével automatikus, sokszor szerzői jogi szempontból megkérdőjelezhető publiká-

lást jelent.” (Szűts, 2012) 
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Ami nélkül nem ment volna: participáció, társadalmiasítás 

Nemcsak a múzeumok online tevékenységében tárhatók fel olyan előzmények, ame-

lyek megteremtették a világjárvány idején a hatékony online közösségépítés lehetőségét. 

A közösségi múzeum, a múzeumi participáció időben és módszertanában még ennél is 

mélyebb és szerteágazóbb gyökerekkel rendelkezik. Az 1960-as, 70-es évektől az angol-

szász és a latin-amerikai muzeológia eltérő hagyományokra visszatekintő gyakorlata nyo-

mán megjelenő kritikai diskurzusra, a részvételiségre, a kortárs reflexiókra, az aktiviz-

musra épülő újmuzeológiai szemlélet radikálisan átalakította a múzeumok társadalmi 

szerepvállalásának, a közösségekkel, egyénekkel való együttműködéseinek a lehetőségeit.  

(Vergo, 1989; Wilhelm, 2013; Foster, 2018) A különböző országokban kialakult gyakorla-

tokra ugyanakkor a 21. században egy web 2.0-es felületen, a 2006-ban indított Museum 

2.0 blogon publikáló Santa Cruz-i muzeológus volt váratlan hatással. Nina Simon 2010-

ben megjelent és online közétett The Participatory Museum című könyvének híre néhány 

hónap alatt bejárta a világot. A benne összegzett szemléletmódot és gyakorlatot követők 

százai honosították meg (vagy próbálják meghonosítani) saját intézményükben az elmúlt 

évtizedben. Nem véletlenül, hiszen azokat a problémákat (a kulturális intézmények irre-

leváns szerepe az emberek életében; az intézmények változatlansága; az emberek moti-

válatlansága a visszatérésre; a tekintélyre épülő hangnem; a látogatók problémái, világ-

nézete iránti érzéketlenség; a látogató önkifejezésének hiánya, stb.), amelyekre a szerző 

reflektált, a globális kulturális tér valamennyi múzeuma érzékeli.6  A Simon által kidolgo-

zott participációra, a részvételiség több fokozatára épülő módszertan mindemellett nem-

csak aktualitásuknak, használhatóságuknak köszönhették átütő sikerüket, hanem a mú-

zeumi szakember online térben folytatott, példamutató szakmai diskurzusának is.  Ettől 

függetlenül nem Nina Simon tevékenysége forradalmasította és demokratizálta a múzeu-

mok közösségekről, a velük való együttműködéssel kapcsolatos gondolkodását, viszont a 

szakember ezzel kapcsolatos „globális” webkettes kommunikációja nagyban hozzájárult, 

hogy a már meglévő folyamatok felgyorsuljanak, láthatóbbá váljanak. 

A 2010-es évek társadalmiasítást célul kitűző módszerei a magyar múzeumokat sem 

hagyták érintetlenül. A MaDok progresszív, társadalmi kérdések iránt érzékeny szemléle-

tét a már említett első közösségi média projektek is jellemzik. A Néprajzi Múzeum gondo-

zásában több éves kutatómunka után 2018-ban jelent meg a …NYITOTT MÚZEUM… Rész-

vétel, együttműködés, társadalmi múzeum című, online és nyomtatott formában is elér-

hető kézikönyv, amely a részvételen és az együttműködésen alapuló múzeumi munkát, a 

közösségi múzeum gyakorlatait, lehetőségeit, elméleti alapjait tudományos módszerekkel 

vizsgálja.  

A közösségi, társadalmiasított intézményi működés gyakorlati megvalósításával ezzel 

szinte egyidőben fókuszált a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-

1.3.1-15-2016-00001 projekt is, amelyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Okta-

tási és Módszertani Központ (MOKK) irányításával az NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár indított. A szerteágazó program során 

 

6 Egy példa Németországból: Gesser & Handschin, Janneli, & Lichtensteiger, 2012. 
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a résztvevők olyan kulturális közösségfejlesztő programot, módszertant és mentori háló-

zatot építettek fel, melynek során a különböző vidéki településeken 54 társadalmiasított 

intézmény, azokban számos együttműködésen alapuló program született.7 A munka el-

méleti alapjául a „Nemzetközi Egyesület a Társadalmi Részvételért” közösségi részvételi 

modellje (IAP2) szolgált, amely öt társadalmi részvételi szintet kategorizál: a tájékoztatás, 

a konzultáció, a bevonás, az együttműködés után a felhatalmazás következik, amikor az 

intézmény már a döntéshozatal lehetőségét is átadja a közösség szereplőinek (Arapovics, 

2017). 2017 februárjában ugyancsak a MOKK és a Szabó Ervin Könyvtár partnerségével 

indult el a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-

00001 kiemelt projekt, amely szintén számos participiatív elemet tartalmazott képzések-

kel, mintaprojekttel, kiadványokkal, rendezvényekkel szakmai hálózattal (Bereczki & 

Nagy, 2020).  

A két kiemelt projekt alapvető szemléletváltást hozott a magyarországi múzeumok vi-

lágában. A módszertani megújulás, az új rendezvény és együttműködési típusok megho-

nosítása, valamint a hálózati jellegű működéssel járó tapasztalatok, a látogatókutatás ad-

digra kialakult rutinjai is szervesen hozzájárultak ahhoz, hogy a pandémiával járó korlá-

tozások idején a múzeumi közművelődés, a látogatókkal való kapcsolattartás az intézmé-

nyek infrastrukturális felszereltségétől függetlenül az online térbe költözhetett. A MOKK 

képzései, konferenciái, rendezvényei, workshopjai szinte kivétel nélkül megvalósultak az 

online térben, szakmai támogatást nyújtva az erre igényt tartó intézményeknek. Mindez 

nemcsak a nagyobb múzeumok tekintetében valósult meg, hanem a szűkös humán és 

egyéb erőforrásokkal rendelkező tájházhálózat esetében is. Az intézmények számára mo-

tiváló volt, hogy 2020-ban is átadták a Közösségi múzeum címet, valamint online megren-

dezték a Virtuális Közösségek Hetét (Közösségek hete, 2021), a Virtuális Tájházak Napját 

(Tájházigazgatóság, 2021), amely a szakembereket országosan új online közösségi prog-

ramok szervezésére ösztönözte.  

Mindemellett a Nina Simon kapcsán már felvetett globalizációs hatásról ebben az eset-

ben sem feledkezhetünk el: a világháló univerzális platformjain a különböző jógyakorla-

tok, kérdésfelvetések pillanatok alatt jutottak el az arra kíváncsi szakemberekhez. Az 

UNESCO egyik közleménye arról tanúskodik, hogy a múzeumi közösség 2020 márciusától 

széles körben publikálta tapasztalatait (UNESCO, 2021.04.). 

Számokban mért eredmények 

A pandémia első hulláma idején az UNESCO 2020. április 4-i közleménye a múzeumi 

világ 90 százalékának teljes, részleges vagy esetleges bezárását prognosztizálta (UNESCO, 

2020). Egy évvel későbbi jelentésük szerint a világ 104 ezer múzeumának 83 százaléka 

zárt be, átlagosan 150 napra, ami a múzeumok látogatottságának, bevételeinek drámai 

csökkenését hozta magával. A felmérések azt mutatták, hogy az intézmények felismerték 

társadalmi szerepüket, nyitottabbá váltak a társadalmi kérdések iránt, és igyekeztek a krí-

zishelyzetbe került lakosságot a saját eszközeikkel támogatni a világhálón keresztül 

 

7 Részletesen: Cselekvő közösségek, 2021. 
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(UNESCO, 2021). A NEMO (The Network of European Museum Organisations) egyik kuta-

tása rámutatott, hogy a múzeumok közel 80 százaléka erősítette meg online jelenlétét 

(NEMO, 2020). A NEMO-kérdőív válaszadóinak 70 százaléka számolt be arról, hogy fo-

kozta a közösségi médiában a megjelenését: 80 százalékuk a Facebookra koncentrált, 20 

százalékuk az Instagramon is szerencsét próbált, méghozzá a járvány alatt növekvő siker-

rel.  Ezt a magyar kutatások is megerősítették, a MOKK elemzése szerint a magyar múze-

umok a Facebook és az Instagram felületeit aknázták ki legjobban az elmúlt években.  A 

Facebookon 24 százalékkal bővült azon intézmények követőinek a száma, amelyek már 

2019-ben jelen voltak ezen a platformon (Pacsika, 2021). 

A már említett UNESCO és NEMO kutatás egyaránt felhívja a figyelmet, hogy az intéz-

mények lehetőségeikhez mérten átcsoportosították a feladatokat és a költségvetést a we-

bes láthatóságuk érdekében.  

A múzeumi dolgozók körében, 2021. május 24. - június 30. között folytatott Múzeumi 

munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt című online kérdő-

íves kutatásom8 szerint a magyar kollegák 20,4 százaléka rendszeresen, 22,2 százaléka 

esetenként már a járvány előtt is dolgozott valamelyik közösségi média platformon (2. 

ábra). A járvány alatt különösen megnőtt a rendszeresen a területtel foglalkozók száma 

(8,4 százalékkal), ami azt jelenti, hogy a megkérdezett múzeumi szakemberek fele talál-

kozott a pandémia alatt virtuálisan a múzeum közösségeivel. (3. ábra) A Facebookon 84,2 

százalékuk dolgozott, a YouTube-on 33,2, az Instagramon 24, a Twitteren 3,1, a Tik-Tokon 

1,5. (Vö: 1. ábra) 

2.  ábra: Dolgozott-e az intézményi közösségi média felületeken aktívan a járvány előtt?  

(N=343) 

 

Forrás: Saját forrás, „Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt” című 

kutatás (2021. május 24. - június 30.)  

  

 

8 A reprezentatívnak nem tekinthető online kérdőíves kutatást 2021. május 24. és június 30 között végeztem. A kérdésekre 350 érté-
kelhető válasz érkezett az ország különböző besorolású, földrajzi helyzetű, eltérő munkakörű múzeumi munkatársaitól. Az adatközlők 
csak a számukra releváns témakörökkel foglalkoztak, így minden kérdésnél változik a válaszadók száma. A kutatás válaszadói körének 
elemzése: Berényi, M. (2021.08.09.) 
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3. ábra: Dolgozott-e az intézményi közösségi felületeken aktívan a múzeumok 

zárvatartása idején? (N=343) 

 

 

Forrás: Saját forrás, „Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt” című 

kutatás (2021. május 24. - június 30.) 

A múzeumi dolgozókat megszólító kutatásban 61 fő állította azt, hogy hozott már létre 

olyan interaktív online tartalmat, amelybe sikerült bevonnia a felhasználót. Ez alig tér el 

attól a 67 fős csoporttól, akiknek a pandémia előtt is sikerült már olyan múzeumi offline 

kiállítást, programot meghirdetni, amelybe sikeresen bevonták a látogatót és valódi inter-

aktivitás, tudáskörforgás jött lére. (4. és 5. ábra)  

4. ábra: Hozott-e létre már olyan interaktív tartalmat, amelybe sikerült bevonnia a 

felhasználót? (N=325) 

 

 

Forrás: Saját forrás, „Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt” című 

kutatás (2021. május 24. - június 30.)  
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5. ábra: Hozott-e már létre olyan múzeumi offline kiállítást, programot, amelybe 

sikeresen bevonta a látogatót és valódi interaktivitás, tudáskörforgás jött létre? (N=317) 

 

Forrás: Saját forrás, „Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt” című 

kutatás (2021. május 24. - június 30.)  

Az online megoldások esetében a többség online játékokat, Facebook-csoportok mű-

ködtetését, valamint virtuális tárlatvezetések, online programok és múzeumpedagógiai 

alkalmak, a közösségi médiában folyt komment-beszélgetések levezénylését jelölte meg. 

A válaszadók által felsorolt példák azt tükrözik, hogy az intézmények meglehetősen ha-

sonló struktúrák és elképzelések szerint dolgoztak, inkább a múzeum, a gyűjtemény és az 

éppen aktuális témák mentén jöttek létre a különböző variációk. Erre a jelenségre utal az 

UNESCO idén áprilisi jelentése is, amely amellett, hogy konstatálja az intézmények online 

tevékenységének kiugró növekedését, felhívja a figyelmet: a nyilvánossággal generált in-

terakciók nagyon rövidek maradtak, különösen, ha azokat az in situ múzeumlátogatások-

kal hasonlítjuk össze. Ráadásul a múzeumok közösségi médián megjelent tartalmai nem-

csak ismétlik egymást, nem használják ki az információs és kommunikációs technológiák 

által kínált lehetőségeket. Nem beszélve arról, hogy a kritikus kutatók szerint a digitális 

kínálat inkább olyan kommunikációs gyakorlatnak tűnik, amely a múzeumok "kulisszái" 

közé vezetik az intézményt már korábban is ismerő látogatóközönség körében, és ritkán 

törekszik új csoportok megszólításra (UNESCO, 2021). 

Az utóbbi megállapítást azonban más oldalról is érdemes megvilágítani. Nemcsak a Ma-

gyar Nemzeti Múzeumban szerzett tapasztalataim alapján, hanem a Hogyan értékelik a 

magyar látogatók a múzeumok koronavírus alatt folytatott online tevékenységét? címen 

2021. január 8. és január 24. között egy Magyarországra kiterjedő 1006 főt elérő online 

kérdőíves kutatásom eredményei is árnyalták az UNESCO 5 kontinens, több 100 ezer mú-

zeumi praxisára kiterjedő általánosító megállapítását. A kérdőívben külön rákérdeztem, 

a járvány előtt követtek-e múzeumokat a közösségi média különböző fórumain. A meg-

kérdezettek 61,4 százaléka válaszolt igennel. A világjárvány miatt 2020 márciusában el-

rendelt szabályozások óta az adatközlők 72,8 százaléka követ múzeumokat ezeken a plat-

formokon, ami jelentős emelkedés. 48,1 százalék azok aránya (6. és 7. ábra), akik a koráb-

binál több múzeumi intézményt kezdtek el követni ebben az időszakban (Berényi, 
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2021.b). Az, hogy az intézmények nemcsak megszokott látogatóit érték el a közösségi mé-

diában, azért is érdemes feltételezni, mert a lakosság jóval több időt kalandozott a világ-

hálón. Egy 2020. április 23-i 550 fős mintán 18–65 évesek körében végzett kutatás szerint 

a lakosság a karanténhelyzetben 73 százalékkal többet internetezett, 70 százalékuk pihe-

nés, szórakozás céljából (Telenor, 2020).  

6. ábra: Követett-e a Covid-19 világjárvány előtt múzeumokat a közösségi médiában? 

(N=995) 

 
Forrás: Saját forrás, Berényi, 2021.b 

7. ábra: A Covid-19 világjárvány miatt elrendelt szabályozások óta több múzeumot 

követ-e a közösségi médiában? (N=998) 

 

Forrás: Saját forrás, Berényi, 2021.b 

Mérhető, de még sem mért elkötelezettség  

Nagyobb problémát jelent a múzeumok online tevékenységének egy másik aspektusa. 

Míg az intézmények világszerte hangsúlyozták a közösségi médián mérhető aktív elköte-

lezettség (kedvelések, megjegyzések, megosztások) és a passzív mutatók (elérések, meg-

jelenítések, követők) növekedését, addig úgy tűnik, nem követik mélységében nyomon az 

online látogatók viselkedését. Ez nemcsak azért meglepő, mert erre a social media felüle-

teken minden lehetőség adott, hanem a közösségépítés szempontjából különösen fontos 

a résztvevők folyamatos monitorozása, véleményük beépítése a projektekbe. Ráadásul 
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egy amerikai, a kulturális intézmények közösségi médiában végzett tevékenységét vizs-

gáló tanulmány szerint (Ryder, Tingting, & Hua, 2021) a megkérdezett szervezetek 78%-

a az internetet és a digitális technológiákat fontosnak tartotta a közönség elkötelezettsé-

gének növelése szempontjából, mások pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a közösségi 

média élménnyé tette és átalakította a múzeumi tanulást, az egyirányú, személyes él-

ményt megoszthatóvá tette, megteremtette az elköteleződés és a részvétel új platformjait 

(Adamovic, 2013; Russo, 2009). Így még meglepőbb, hogy rendre elmaradt az online kö-

zösség tudatos vizsgálata.  

A MOKK magyar gyakorlatra vonatkozó kutatása szerint felhasználói visszajelzéseket 

csupán alig több, mint a digitális és online tartalmakat elkészítő 114 intézmény harmada, 

azaz 39 kért (Pacsika, 2021). A NEMO 48 ország 600 múzeumában végzett vizsgálata sze-

rint az intézmények csaknem negyven százaléka nem követi a látogatásokat, vagy nem 

tudja, hogyan alakulnak az online látogatószámok (NEMO, 2021). A reakciók és az inter-

akciók vizsgálatának hiánya nem feltétlenül a látogatói vélemény iránti érdektelenséget 

jelzi, hanem inkább a kedvelések és megosztások számán túlmutató digitális mérésekhez 

és elemzésekhez szükséges módszerek hiányára utal. Holott a közösségi médiában az el-

kötelezettség erősségének a fontosságát nem szabad lebecsülni. Több, ezzel tudatosan 

foglalkozó intézmény is egyetért azzal, hogy az interakciók, reakciók mérése, az elkötele-

zett követők aktivitásának a követése, a kérdéseikre adott gyors válasz fenntartotta vagy 

megerősítette az intézmény és közönsége közötti kapcsolatot.  Egy amerikai kutatás során 

pedig kiderült, hogy ez a figyelem, a folyamatos intézményi jelenlét, az állandó reakciók, 

a valós idejű interakció segített abban, hogy a múzeumi munkatársak digitális tartalmak-

kal élő online közösséget építsenek ki a közösségi médiában (Ryder, Tingting, & Hua, 

2021). 

8. ábra: Kapott-e a látogatóktól visszajelzést? (N=254) 

 

Forrás: Saját forrás, „Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt” című 

kutatás (2021. május 24. - június 30.) 

Több mint lájk –  az online részvételiség kultúrája  

Ahogy az UNESCO jelentése is megjegyezte, a hazai és a nemzetközi példák arra mutat-

nak, hogy azok az online közösségi projektek voltak sikeresek, amelyek már kialakult on-



 

177 

[Dokumentum címe] 
Berényi Marianna 

line vagy/és offline közösségi hálózatokra építettek. A pandémia előtt már működő kö-

zösségek tagjai, a közösségi média korábbi hűséges követői voltak azok, akiknek a támo-

gatására építhettek az intézmények. Akár az online térben, akár az offline térben volt erős 

közössége az intézménynek, a járvány után kiinduló pontként potenciálisan a meglévő 

kapcsolataikra építhettek.  

A karanténhelyzetben megnőtt digitális étvágy első kihívása ugyanakkor az volt, hogy 

az erős közösségi hálóval, magas részvételi szinttel operáló múzeumok képesek-e az ana-

lóg térbe dedikált kapcsolataikat az online térben is ápolni, valamint a közösségi médiá-

ban széles és aktív rajongótáborral bíró intézmények tudnak-e közösséget építeni hete-

rogén követőkből, ismeretlen lájkolóikból, kommentelőikből. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy az online térben erős intézményeknek az okozott fejtörést, hogy a közösségi médiá-

ban már elköteleződést, interaktivitást jelentő reakciókon, esetleges megosztásokon túl, 

miként emeljék magasabb részvételi szintre az együttműködést, a jelentős önkéntes háló-

zattal, baráti körrel, civilkapcsolatokkal rendelkező múzeumoknak pedig az, milyen mód-

szerekkel vegyék rá az offline programokkal, analóg törődéssel megnyert barátaikat az 

online tevékenységre. A két terület ötvözése azokban az intézményekben sem volt prob-

lémamentes, amelyek mindkét területen pozícionálták már a járvány előtt magukat.  

Ha csak a közösségi részvétel fentebb említett modelljének (IAP2) webkettes alkalma-

zását vesszük figyelembe, a legmagasabb, „felhatalmazás” szint egyből felveti azt a nagyon 

gyakorlatias problémát: megadhatjuk-e a hozzáférést egy önkéntesnek az intézményi on-

line felületekhez? Elegendő-e a közösség fenntartásához, ha azzal vonjuk be az egyéneket, 

hogy osszanak meg különböző közösségi média tartalmakat? Egyáltalán milyen lehetősé-

gek nyílnak a valódi aktivitásra, hozzájárulásra, együttműködésre? Hogyan alakulhat ki a 

közösségi médiában valódi párbeszéd, tudáskörforgás? Mikor érezheti valóban az egyén, 

hogy egy online csoportnak nemcsak névleg, hanem valóban tagja? Megjelenhet-e mindez 

az identitásában? 

A Magyar Nemzeti Múzeum például a kényszerű zárvatartás idején úgy döntött, hogy a 

30 ezer feletti, organikusan növekvő Facebook-követőtábora számára a múzeum által ki-

emelt témák köré Facebook-csoportokat szervez. A platform lehetővé tette, hogy a múze-

umi szakemberek ne csak frontálisan közöljenek tartalmat, amit a közönség lájkokkal, 

kommentekkel „elbírál”, hanem olyan felület jött létre, ahol bárki hozzájárulhatott tarta-

lommal, tudásával, tapasztalataival a tematikához. A témák kiválasztásában szerepet ját-

szott az aktualitás, az elmaradt események nyomán keletkező űr betöltésének igénye, 

vagy a múzeum kurátorainak azon elképzelései, kutatási tervei is előtérbe kerültek, ame-

lyek alkalmasak voltak a bevonódásra, segíthettek a közösség tagjainak a rekreációjában, 

szorongásaik enyhítésében. A Facebook-csoport működtetésének technikai háttere pedig 

folyamatos monitorozást tett lehetővé a tagok aktivitásának elemzése terén.  
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9. ábra: Működtet-e, hozott-e létre közösségépítésre alkalamas Facebook-csoportot? 

(N=339) 

 

Forrás: Saját forrás, „Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt” című 

kutatás (2021. május 24. - június 30.) 

Elsőként az online közösségépítés terén már korábban tapasztalatokat szerző Simono-

vics Ildikó művészettörténész ötlete nyomán indult el a múzeum My Home Office Chal-

lenge – Muti az otthoni munkahelyed! (2021) kihívás Facebook-csoportja. A kurátor célja 

ugyanakkor a közösségépítésen túl az is volt, hogy széles körben dokumentálja az otthoni 

munkavégzés körülményeit, azzal a nem titkolt elképzeléssel, hogy a járvány végén kiállí-

tást rendezzen az összegyűlt fényképanyagból és a hozzákapcsolódó leírásokból. A cso-

porthoz elindítását követően több ezren kapcsolódtak – nem feltétlenül a múzeum köve-

tőtáborából - Budapesttől Nairobiig, hogy a tagok a 2020. április 21-én startolt és június 

15-én lezárt kampány után is aktívan kommunikáljanak egymással. Azaz, miután a kam-

pány időszakában a 2833 tag 1880 képet töltött fel, 1209 bejegyzést, 3523 hozzászólást 

tett és 66.155 reakciót váltott ki (Simonovics, 2020), a későbbiekben – például a karácso-

nyi készülődéshez kapcsolódóan - is táplálkoztak az online együtt töltött karanténidők 

élményeiből.  A résztvevők folyamatosan követik egymás posztjait, pozitív, biztató véle-

ményt fogalmaznak meg egymás számára. A múzeum kilépett a hagyományos történeti-

régészeti keretek közül, a közös, kulturális örökség megőrzése, bemutatása, interpretáci-

ója mellett most a jelenkor emberének, a kortárs világ problémáira reagált, ahhoz kapcso-

lódva kereste meg a közös pontot, annak mentén épített közösséget. 

A Nemzeti Múzeum   ̶ bár kisebb közösséggel és alacsonyabb aktivitással    ̶más tema-

tika köré is szervezett csoportot. A 25 éves a Múzeumok Majálisa (2021) csoportba az el-

maradt rendezvény nyomán az elmúlt időszak szervezői, résztvevői csatlakozhattak, hogy 

megosszák egymással a régebben készült fényképeket, videókat, a hozzájuk kapcsolódó 

emlékeket. A Kötődj hozzá! Magyarok a horvát tengerparton (2021) csoport a későbbre 

halasztott ARS ET VIRTUS. Horvátország és Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége 

(2021) című kiállításhoz kapcsolódott, de indult csoport az adventi, karácsonyi készülő-

dés jegyében is.  

A Facebook-csoportot más múzeum is sikeresen alkalmazta. A már említett múzeumi 

dolgozók zárvatartás alatt folytatott munkájára koncentráló kérdőíves kutatás során 41 
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szakember említette, hogy a járvány óta folyamatosan működtet közösségépítésre alkal-

mas Facebook-csoportot, 19-en csak egy bizonyos időszakban éltek a lehetőséggel, de 3 

olyan kollega is volt, aki sikertelenül próbálkozott ezen a platformon (9. és 10. ábra). A 

lokális identitást aktivizálta a Göcseji Múzeum által indított Zala megye régi képeken és 

képeslapokon (2021) csoport, amelyből a megye több múzeuma is kivette a részét. A cso-

port ráadásul a múzeum gyűjteményi munkájához, a zalai képanyag digitalizáláshoz is 

kapcsolódik: a Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-vel való együttműködés nyomán látha-

tóvá váltak olyan archív felvételek, amelyeket bárki kiegészíthetett, kiegészíthet ma is sa-

ját családi fotóival, képeslapjaival.  

10. ábra: Volt-e olyan online projektje, amelynek hatékony közösségépítő hatása volt? 

(N=318) 

 

Forrás: Saját forrás, „Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjárvány alatt” című 

kutatás (2021. május 24. - június 30.) 

Közös munka: gyűjtés, dokumentálás  

A gyűjtés, a járványhelyzet, a karantén, a megváltozott életkörülmények dokumentá-

lásnak az igénye ugyancsak számos intézményt ösztönzött arra, hogy ne csak online tar-

talmak közreadására törekedjenek, hanem a frontális ismeretátadás formáin túllépve be-

vonják közönségét a munkába. Ezek közé a formák közé tartozik a több intézmény által 

indított gyors reagálású online gyűjtőkampány, amellyel a járvánnyal kapcsolatos élet-

módváltás, változások, helyzetek rögzítésére törekedtek. Világszerte felhívások sokasága 

jelent meg abból a célból, hogy a múzeumok közösségei járuljanak hozzá fizikai tárgyak-

kal, leletekkel, digitális fotókkal, filmekkel, szövegekkel, történetekkel, műalkotásokkal a 

pandémia dokumentáláshoz. De az intézmények egy része arról is megkérdezte a látoga-

tóit, hogy szerintük mit és hogyan érdemes rögzítenie az intézménynek, miként nézzen ki 

majd a leendő COVID-19-gyűjtemény vagy mit érdemes megosztania a múzeumnak az on-

line felületeken összegyűlt tartalmakból. Magyarországon többek között a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum hirdetett kampányt, hogy Mutasd a maszkod! címmel a pandémia szim-

bolikus viseleti darabját először online, majd fizikailag begyűjtse, kiállítsa. A Néprajzi Mú-

zeum #karanténtárgyak gyűjtőkampánya a koronavírus miatt megváltozott hétköznapo-

kat kívánta dokumentálni a tárgyi világon keresztül. Társadalmi múzeumként arra kérték 

online felületeik követőit, és az erre a célra létrehozott Facebook-csoport tagjait, hogy egy 
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megadott e-mail címre küldjék el azoknak a tárgyaknak a fotóit és történeteit, amelyek 

kifejezik a karanténnal kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. Bár a csoporthoz bárki csat-

lakozhatott, csak azoknak a tárgyait mutatták be, akik ehhez hozzájárultak, és akiknek a 

küldeményét a kurátorok közlésre alkalmasnak találtak.9 

A múzeumok ugyanakkor nemcsak a tárgyűjtésre, dokumentálásra törekedtek, hanem 

hogy rögzítsék a járvány idején kialakult szolidaritást, összetartozást. Az exeteri Royal 

Albert Memorial Museum Lockdown-legendákat keresett, olyan helyi embereket, akik kü-

lönös kedvességet, bátorságot, emberséget vagy találékonyságot tanúsítottak a koronaví-

rus-járvány idején. A történetek számára külön weboldal is készült, ahol az inspiratív és 

megható esetek a filantrópián túl arról is beszéltek, hogy a devoniak a legnagyobb bajban 

is számíthatnak környezetükre (Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery, 

2020.09.14.) 

Magyarországon A Hogyan fedezte fel Ön a múzeumi világ online tartalmait a világjár-

vány idején? című, már említett online kérdőíves kutatás válaszadói közül 13,2 százalék 

reagált a hazai múzeumok felhívásaira: azaz a kérdésre válaszoló 957 fő közül 127-en osz-

tottak meg járvánnyal kapcsolatos képet, szöveget a múzeumok internetes oldalain, eset-

leg küldtek be digitális vagy fizikai anyagot a felhívásaikra (11. ábra). Ez az együttműkö-

dési készség, ilyen fokú bevonódás, sokféleség, valamint földrajzi kiterjedtség a korábbi 

évek tapasztalatai alapján elképzelhetetlen lett volna, éppúgy, mint a fővárosi és vidéki 

projekteket egyaránt övező, a média minden szegmenséből érkező figyelem.  

11. ábra: Küldött-e be a járvánnyal kapcsolatos múzeumi felhívásra képet, tartalmat, 

osztott-e meg ilyet a közösségi médiában? (N=962) 

 

Forrás: Saját forrás, Berényi, 2021.b 

Kihívás, hashtag-aktivizmus, sorozatok 

Minden bizonnyal arra sem gondoltak a múzeumok korábban, hogy a közösségi média 

sokat vitatott „kihívás” (challenge) műfajának adnak majd új jelentést, egyúttal megte-

remtve az online részvételiség új formáját. A legismertebb hashtagakkel összefonódó, 

nemzetállamokon túllépő, játékos, online közösségépítő akciót a Los Angeles-i Getty Mú-

 

9 A koronavírushoz kapcsolódó online közösségi gyűjtőkampányokat részletesen itt dolgoztam fel: Berényi, 2021.a. 
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zeum indította #betweenartandquarantine, #GettyMuseumChallenge címkével, arra buz-

dítva az embereket, hogy egy-egy műalkotást jelenítsenek meg otthoni körülmények kö-

zött, mindennapi tárgyaikat használva. A kreatív kihívást milliók fogadták el, sőt számos 

múzeum is csatlakozott az akcióhoz saját digitalizált műtárgyállományuk „helyzetbe ho-

zásával” (Porterfield, 2020). A Szépművészeti Múzeum Legyél Te is műalkotás! játékában 

az érdeklődők minden héten négy műtárgy közül választhattak, és a legjobbnak ítélt „élő-

képek” alkotói jutalomra számíthattak (Szépművészeti Múzeum, 2021). A kihívás műfaja 

nemcsak a múzeum követőit, a megvalósításban összedolgozó családtagokat kapcsolta 

össze - a hashtag-en túl - közös élménnyel is, hanem a különböző múzeumokat is. Ez tör-

tént a brit Yorkshire Múzeum esetében is, aki a Twitteren hívta ki a világ kurátorait, hogy 

mutassák meg legrémesebb tárgyaikat a #curatorbattle hashtag alatt  (York, 2021). Egy-

egy hashtagre akár egész sorozat is épülhetett: ilyen volt az Instagramon és a Twitteren 

terjedő #MuseumsUnlocked, amely 100 napon át mindig más témára összpontosított. A 

kurátorokat, a látogatókat és a hivatalos múzeumi Twitter-fiókok kezelőit arra bíztatták, 

hogy jelöljék meg ezzel a formával az adott nap témájához kapcsolódó múzeumi tárgyakat 

(Museums Unlocked, n.d.). De így működött a #MúzeumHome, #MuseumFromHome, 

#Múzeumozzaszobadból hashtag is, ami egybeszőtte a különböző intézmények járvány 

idején közreadott tartalmait.  

A hashtag mentén létrejövő digitális tartalom akár nemzetközi virtuális múzeumi tér-

ként is felfogható, ahol a műtárgyakhoz egyének, közösségek, intézmények egyenlő jogon 

hozzáfűzhették saját interpretációjukat. A kampányok sikere pedig azt mutatja, személyes 

látogatások hiányában a múzeumi közönség szívesen vett részt és lépett kölcsönhatásba 

ily módon a múzeumokkal és tárgyaikkal. 

Azt is mondhatjuk, hogy a vészhelyzet idején egyfajta hashtag-aktivizmus jött lére: a 

közösségi háló tartalmainak kategorizálásra, címkézésére hivatott „#” jel túllépett eredeti 

funkcióján: nemcsak gondolatokat, témákat kötött össze, hanem ezekkel foglalkozó em-

bereket, intézményeket. Sőt, az online címkén keresztül, kilépve a web keretei közül, már 

a fizikai térben elvégzett, de az online térben bemutatott analóg tevékenységek is össze-

fűzték az embereket, újfajta virtuális közösséget létrehozva. 

Ráadásul a kettőskereszt-jel mentén létrejövő, címkézésre épülő közösségi tartalom-

gyártás minden szempontból túllépett a klasszikus, hierarchián alapuló múzeumi tudás-

közvetítésen, sőt még a kurátorok, szakértők által ellenőrzött közösségi tartalomgyártás 

státuszán is: egyazon hashtag-hez egy-egy közösségi média platformon a világ bármelyik 

felhasználója fűzhet tartalmat, hiszen azt az intézmény a Facebook-csoportokkal ellenben 

már nem tudja moderálni.  

Hasonló elven működik, azonban a téma jellege miatt csak a szakmai közösségek 

együttműködésére épít, a számos magyar múzeumi tartalmat összefűző, Kuti Klára nép-

rajzos muzeológus (jelenleg: Magyar Nemzeti Múzeum) által 2017-ben indított kezdemé-

nyezés, hogy a résztvevő múzeumok minden szerdán jelenítsenek meg egy olyan tárgyat 

a saját Facebook-oldalukon #raktárszerda címkével, amely vélhetően soha nem kerül(t) 

ki a raktár sötétjéből (Német, 2017; Káldi, 2021). Ugyancsak a múzeumok tartalmait és 

közösségét kapcsolta össze egy másik, a Savaria Múzeum által indított kihívás-sorozat: 
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egy megosztott tárgy nevének hashtaggé alakításával kellett a kihívott múzeumoknak a 

saját gyűjteményük egy darabjával reflektálnia (Savaria Múzeum, 2021.03.20.). 

Közösségőrök  

Az újtípusú online kapcsolatteremtés mellett a múzeumok nem feledkezhettek meg 

meglévő közösségeikről sem. Az önkéntescsoportokkal, barátikörökkel való kommuniká-

cióban a járvány előtt is komoly szerepet játszottak a különböző webkettes platformok. 

Ez azonban a zárvatartás és a vészhelyzet hosszú hónapjai alatt nem volt elegendő ahhoz, 

hogy közös aktivitásra épülő közösségeket egyben tartson. A 2020-ban és 2021-ben is 

megrendezett Virtuális Közösségek Hete vagy a Virtuális Tájházak Napja idején nagysze-

repet játszottak az olyan programok, mint a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Gyűjts és do-

bozolj velünk! Projekt a PIM önkénteseivel és a Tárgytól szövegig, szövegtől a tárgyig! elne-

vezésű projektje. Az önkéntes közösség tagjai szerdánként „találkoztak”, hogy a virtuális 

kommunikáción keresztül inspirálják egymást.  Míg az első tematika a doboz fogalmára 

épült, addig az utóbbi foglalkozáson arra kérték a PIM önkénteseit, hogy küldjék el egy 

olyan tárgyuk fényképét, amelyik a mostani helyzetben vált fontossá számukra. Ezeket a 

tárgyfotókat azután "kiosztották", a résztvevőknek pedig az volt a feladata, hogy keresse-

nek kapott tárgyukhoz olvasmányokat, szövegeket a Digitális Irodalmi Akadémia gyűjte-

ményében. A keresés mellett a tárgy fiktív történetét is megalkották. Így állt össze egy 

különleges szöveg- és tárgygyűjtemény (PIM, 2021). A PIM programja jól mutatja, hogy a 

meglévő közösségek fenntartásához nem biztos, hogy elegendő a közösségi média plat-

formjai által szabott „tér”, meg kellett találni azokat a formákat, ahol a már kialakult dina-

mika az online kommunikációs csatornákon keresztül is életbe léphet. 

Hangnemváltás, inklúzió, szubjektivitás  

Azáltal, hogy a múzeumok szörnyű tárgyakról indítanak sorozatot, privát fotók feltöl-

tésére biztatják az embereket, háziállatokkal, mémekkel viccelődnek, szabadon engedik 

az általuk indított hashtag-sorozatokat, kontroll nélkül eddig nem ismert hangok megszó-

lalását teszik lehetővé, megkérdőjelezhető minőségű, de szórakoztató videókat tesznek 

közzé, soha korábban nem tapasztalt rugalmasságról és lazaságról tettek bizonyságot a 

világjárvány alatt. A kurátorok szakítottak a hivatalos hangnemmel, a korábbinál szubjek-

tívebben fogalmazták meg nézeteiket. 

A múzeumok a járvány alatt nemcsak személyesebbek, viccesebbek, hanem a társada-

lom problémái iránt is érzékenyebbé váltak. 2021-ben, a harmadik hullám legnehezebb 

időszakában 38 magyar közgyűjtemény kapcsolódott online programokkal a Beporzók 

napjához, hogy programokkal hívja fel a természet védelmére a figyelmet (Vásárhelyi, 

2021). 2020-ban és 2021-ben a Föld Napjához csatlakozva a világ múzeumai a közönsé-

güket bevonva #MuseumsGoGreen hashtaggel a klímaválságról beszéltek és beszéltették 

követőiket. A legátütőbb akció azonban a COVID-19 által sújtott amerikai intézmények 

körében alakult ki, amikor a Black Lives Matter mozgalomra reagálva új online tartalmak-

kal, programokkal, tárgygyűjtőkampányokkal álltak ki az egyenlő bánásmód mellett 

(Nagy, 2020). Globális szinten elmondható, hogy a világ kisebb és nagyobb múzeumi in-
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tézményei kihasználva az online tér lehetőségeit, olyan közösségekről, problémákról fo-

galmaznak meg állításokat és kérdéseket, amelyek a kiállításaikban nem szerepelnek. Az 

online tér, a közösségi média nyilvánosságának természete számtalan lehetőséget terem-

tett arra, hogy a múzeumok párbeszédet kezdeményezzenek, nyíltan és közvetlenül vála-

szoljanak a különböző megkeresésekre (Wainwright, 2019). Ezeknek a projekteknek a 

népszerűsége, a jól dedikálható offline közösségekkel való újfajta tapasztalat jelzi, hogy a 

jövőben a kurátoroknak és a múzeumpedagógiának ezen a területen erőteljesebb szere-

pük lesz: a közösségépítés, a részvételiség analóg környezetben meghatározott szintjeit, 

kategóriáit újra kell gondolniuk.  

A múzeumok egy része mindemellett újfajta hangnemeket is megpendített, sőt az el-

múlt időszakban együttérző, lélekmelegítő, érzelmes szövegek is hangsúlyosabbá váltak 

a közösségi média platformokon. Az ilyen típusú párbeszédek pedig akár vizualizálódtak 

is. A Magyar Nemzeti Múzeum például megkérdezte a közösségeit, követőit Facebook-ol-

dalán, milyen szavakat idéz fel bennük az intézmény. A megható üzeneteket az intézmény 

egy, a múzeumot kirajzoló virtuális grafikai installációval köszönte meg (MNM, 2020). 

12. ábra: Körbeölelés” – helyett szólánc/gondolatlánc 

 

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum, 2020 

Átláthatóság, fokozott hozzáférhetőség kontra archiválás  

A koronavírus-járvány alatt a múzeumok az újfajta tartalmak, hangok, megoldások 

mellett más szempontból is közelebb kerültek közösségeikhez. A folyamatos tartaloméh-

ség következtében mind többet kellett magukról megmutatni: a múzeumi működés egyre 

szélesebb területét tették nyilvánossá. A látogatók számára nemcsak az olyan elzárt terek 

kerültek közelebb, mint a raktárak, a restaurátorműhelyek, hanem a múzeumi szakembe-

rek is, akik egyre közvetlenebből nyilatkoztak magukról, hivatásukról, gondolkodásukról, 

véleményükről.  

A múzeumi tartalmak ezzel párhuzamosan váltak hozzáférhetővé: internetes eléréstől 

és nyelvtudástól függően a legkisebb intézményeknek is volt lehetőségük arra, hogy lát-

hatóvá váljanak, a látogatóknak pedig, hogy földrajzi és egyéb (gazdasági, egészségügyi, 

társadalmi, stb.) körülményektől eltekintve múzeumi programokon vegyenek részt.  A 

múzeumon belül pedig a digitalizáció, az online tartalomgyártás értékelődött fel, szemlé-

letváltást generálva a terület iránt kevésbé fogékony szakemberek körében is.  
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Az online térben, a közösségi médiában folytatott együttműködések ugyanakkor egy 

újfajta kérdésre is rávilágítanak, főleg miután a 2010-es évek online közösségi projektjei-

nek a felületei már alig elérhetőek: a múzeumok, hogyan dokumentálják, miként archivál-

ják a virtuális térben folytatott projekteket. A személyiségi jogok, a GDPR épp úgy kérdé-

seket vetnek fel, mint az infrastruktúra: milyen technikai megoldások lehetségesek pél-

dául egy Facebook-csoport estében, hogy a közösen létrehozott tartalomegyüttes, online 

gyűjtemény a jövő számára megmaradjon (Drótos, 2021), a közösségi média kapcsolati 

hálójával, a kommentekkel, értékelésekkel, a világháló hipertextuális összefüggéseinek 

rendszerével. 

Összegzés 

A múzeum – függetlenül attól, hogy offline vagy online térben terjeszkedik - mindenek 

felett közösségi tér. A múzeum által őrzött tárgyakon keresztül egykori és mai generációk 

találkozhatnak, a különböző tárgytípusok és a hozzájuk kapcsolódó kutatások révén kü-

lönböző szakmai közösségek, tudományágak metszéspontja egy-egy gyűjtemény, épp úgy, 

ahogy ebben a térben erős kölcsönhatások alakulhatnak a tudomány képviselői és az ér-

deklődő látogatók között. Ami talán még ennél is meghatározóbb, hogy a múzeumok nem-

csak a tárgyi emlékeken keresztül kötik össze az egyéneket és a közösségeket, hanem a 

múzeumokban közösen átélt programok, kiállítások, rendezvények, közösen megvalósí-

tott projektek élményén keresztül is. A múzeumok a koronavírus világjárvány izolált, tá-

volságtartásra ítélt világában pedig azt is bizonyították, hogy az idő mellett a fizikai tör-

vények másik kihagyhatatlan paraméterét, a távolságot is le tudják győzni, már amennyi-

ben közösségépítésről van szó. Nemcsak arra voltak képesek, hogy az interneten keresz-

tül közvetítsenek múzeumi tartalmakat, hanem bevonták tartamaik létrehozásába, gaz-

dagításába az érdeklődőket. Az online közösségépítő projektek kitágították a világhálóra 

jellemző hipertextualitás határát. Az egy-egy téma mentén szerveződő projekteken nem-

csak internetes tartalmak kapcsolódtak össze, mutattak egymásra linkeken keresztül, ha-

nem a társadalom aktív tagjai offline környezetükkel, saját történeteikkel és saját hang-

jukkal is a múzeum köré szőtt háló részeseivé válhattak. Az újfajta tapasztalatok ugyan-

akkor számos kérdést vetnek fel a tartalmak archiválásától kezdve, az online közösségek 

megismerésének módján és az interakciók vizsgálatán át, a részvételiség eddig definiált 

modelljeinek, munkamódszereinek frissítéséig. A válaszok nem várathatnak sokáig ma-

gukra, hiszen a múzeumok és a felhasználók pozitív tapasztalatai azt mutatják, a múzeu-

mok offline és online közösségfejlesztő tevékenysége amellett, hogy kiegészíti, táplálja 

egymást, számos kiaknázatlan lehetőséget is rejt.  
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Online szálakkal összevarrva – múzeumi közösségek a világhálón 

Mellékletek 

1. sz. melléklet: A "Hogyan értékelik a magyar látogatók a múzeumok koronavírus alatt 

folytatott online tevékenységét?" című kutatás, kérdőív 

Forrás: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce8DPGkSkF0KOP9OwEIsrp-

PCnbdQr9foB-40OwuCWgtmKs1Q/viewform?usp=sf_link 

 

2. sz. melléklet: "A Múzeumi munkatársak tevékenysége, munkakörülményei a világjár-

vány alatt" című kutatás, kérdőív 

Forrás: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-

Sep6rmbJcLw2I3PEjpm88cqFiQ0vN3bgSb4iFLk1XqaDik51Q/viewform?usp=sf_link 

 

 


