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II. ORSZÁGOS MÚZEUMANDRAGÓGIAI KONFERENCIA
A Magyar Nemzeti Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, és a Herman Ottó Múzeum a
„II. ORSZÁGOS MÚZEUMANDRAGÓGIAI KONFERENCIÁT”
2011. október 17-én rendezi

Helyszín
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Regisztráció: 9 óra
Megnyitó: 9.30 óra
A KONFERENCIA CÉLJA
- hogy megvitassa a téma kutatóival, a felsőoktatásban dolgozó oktatókkal, a kulturális irányítás szakembereivel, a gyakorló muzeológusokkal, kultúraközvetítőkkel közösen a múzeumandragógia elméleti, gyakorlati, módszertani, didaktikai kérdéseit; interdiszciplináris, transzdiszciplináris, multidiszciplináris szerepkörének lényegét,
- kijelölje a múzeumi felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőtt nevelés súlyponti feladatait,
- perspektivikus keretet nyisson a múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumgerontagógiai rendszer összekapcsolásához, összekapcsolódásához, átjárhatóságához, szervesüléséhez, értelmezéséhez,
- tisztázza a múzeumi kultúraközvetítés fogalmait, úgymint közművelődés, múzeumi közművelődés, kulturális mediáció, ismeretátadás,
- megvitatassa a múzeumok közönség -, civil -, és látogatói kapcsolatainak tendenciáit, a
gyűjteményekhez kapcsolódó oktatási, múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai,
múzeumgerontagógiai tevékenységek, folyamatok eredményeit, hiányait, az élethosszon át
tartó tanulás megvalósításának múzeumi formáit, módszereit, lehetőségeit.
A jelentkezéseket az alábbi tervezett szekciókban tartandó előadásokra várjuk:

I. szekció: Múzeumandragógia elméleti megközelítések
Andragógiai és múzeumandragógiai tudományos előadások
Szekcióvezető: Szabó József, Debrecen, Debreceni Egyetem

II. szekció: Múzeumandragógiai programok a gyakorlatban
Szekcióvezető: Kriston Vízi József, Dombóvár, Helytörténeti gyűjtemény

III. szekció: Múzeumandragógiai képzés, kommunikáció, módszerek, és
kapcsolatok
Szekcióvezető: Vásárhelyi Tamás, Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum

IV. szekció: A múzeumok társadalmi szerepéből fakadó felnőtt programok
Szekcióvezető: Miszné Korenchy Anikó, Budapest, Múzeumok és Látogatók Alapítvány
Ebbe a szekcióba azokat várjuk (max 20 fő), akik informálisabb formában szeretnék megvitatni a múzeumok társadalmi szerepét, az azokból fakadó lehetséges programokat és megosztani az ezek kapcsán látott magyar és külföldi példákat.
Megtudjuk azt is, mik azok a titokzatos GLO-k és GSO-k illetve átbeszéljük a felnőttoktatás,
felnőttképzés közötti különbségeket és a felnőttek számára kialakítható programok egyéb lehetséges motivációit.
A beszélgetés során felvetett kérdések önvizsgálatra is késztetnek majd, új ötleteket adnak
mindenkinek az egyéni helyzete szerint és perspektívaváltást is eredményezhetnek.
Részvételi díj előadóknak, érdeklődőknek: 3000 Ft
Előadói abstract terjedelme: 1500 karakter
Részvételi díj főiskolai, egyetemi hallgatók részére: 2000 Ft
A részvételi díj tartalmazza a konferencia büfét, büfé ebédet, előadók esetében konferenciakötet, amelyet az érdeklődők külön megrendelhetnek.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.
Mindenkit hívunk és várunk akár előadói, akár konferencia résztvevői szándékkal. Kérjük,
hogy a II. Országos Múzeumandragógiai Konferencia „Felhívását” Önök is küldjék tovább
ismerősöknek, érdeklődőknek!
A jelentkezéseket és a konferenciával kapcsolatos információkat folyamatosan töltjük az internetre, az információk az alábbi web címen követhetőek:
www.muzeumandragogia.hermuz.hu
A konferencia témavezetői: Káldy Mária, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási
és Képzési Központ, Kurta Mihály, Herman Ottó Múzeum, Szabó József, Debreceni Egyetem
Szakmai és szervezéssel kapcsolatos információk: Kurta Mihály:
kurta@hermuz.hu, kurtamihaly@gmail.com
Mobil: +36 20 483-1346

Szakmai Védnökök: Cseri Miklós, PhD. , etnográfus, Szentendre; John
Strong, Emeritus Professzor, kulturális antropológus, USA; Koltai Dénes
Professzor, andragógus, Pécs; Petercsák Tivadar, D. Sc., etnográfus/népművelő Eger; Viga Gyula, D. Sc., etnográfus, Miskolc

