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olt egyszer egy Múzeumi Kabinet, amely
1962-ben egy közel harminc éven át létezõ fo-
lyóiratot indított el, Múzeumi Közlemények
néven. A múzeumi terület tájékoztatóját. 400
példányban, hol zöld-fehér, hol piros-fehér
külsõbe öltöztetve, ma már unalmasnak ítélhe-
tõ grafikai megoldásokkal, ám a muzeológus
szemüvegén keresztül még e kivitelezésben is
forrásértékûnek tekinthetõ muzeológiatörté-
neti tartalommal. Az út, amelyet bejárt, a cél,
amelyet kitûzött maga elé – a színvonalasabb
múzeumi munka elõsegítése – mindenképpen
méltó újjáélesztéséhez a magyar múzeumok
születését ünneplõ esztendõben. Olyan neves
személyiségek, MUZEOLÓGUSOK tartoztak
szerkesztõi közé, mint Korek József, Gerelyes
Ede, Füzes Endre vagy Hetés Tibor. A jelen
vállalkozás egyben tisztelgés is az õ munkájuk
és szerkesztõtársaik, valamint a lap egykori
szerzõi elõtt. Õk voltak azok, akik évtizedeken
keresztül folyamatosan törekedtek a hazai mú-
zeumügy egységének megteremtésére a jogsza-
bályok és az azonos szempontú elméleti és
módszertani elvárások közérthetõ megfogal-
mazásával, valamint a nemzetközi múzeumi fej-
lõdés széles körû figyelemmel kísérésével.
(Már az induló évfolyamban olaszországi ta-
pasztalatokat tettek közzé, és megjelentettek
egy, az ICOM 1962-es kongresszusán elhang-
zott amerikai elõadást is, A múzeumok hivatá-
sa címmel.) Küldetésüket komolyan gondol-
ták; olyannyira, hogy a kezdeti évi két szám he-
lyett 1969-tõl már három alkalommal tájékoz-
tatták a szakma képviselõit. Mindezt dupla pél-
dányszámban, megújult címlappal, kiegészült
tematikával, a tartalomjegyzék német nyelvû
közreadásával és nem utolsósorban a mai,
utód folyóirat méretében. Tíz évvel késõbb ala-
kult ki az a rovatszerkezet, amely többek kö-
zött múzeumpolitikával, módszertannal, kiállí-
tásokkal, közönséggel, külfölddel és aktuális
hírekkel, eseményekkel foglalkozott.

A nevében a régi és küldetésének teljesítésében
elõdje nyomdokait követni szándékozó folyó-
irat szerkesztõbizottsága a szakma egészével kí-
ván párbeszédet folytatni. A Múzeumi Közle-
mények szerzõi gárdájába és remélhetõleg né-
pes olvasótáborába vár mindenkit, akinek szív-
ügye a hazai múzeumok, gyûjtemények és kiállí-
tóhelyek megõrzõ, kutató, nevelõ és szórakoz-
tató funkciójának erõsítése.
Az elsõ, rendhagyó számot követõen kiemelt
feladatunknak tekintjük az írások kiváltotta vé-
lemények közreadását, esetenként ütközteté-
sét. Bízunk benne, hogy a 2003-as évfolyammal
kezdõdõen a rovatokra tagolt tartalmi beosztás
(lásd Köszöntõ) elõsegíti a szakma különbözõ
területein dolgozó munkatársak tájékoztatását,
és ösztönzi a tanulságos, közérdekû gondola-
tok kialakulását, egymásra találását.
A leírtak alapján joggal merülhet fel, van-e új a
nap alatt. A szerkesztõbizottság nevében kívá-
nom, hogy a megújult Múzeumi Közleménye-
ket kézbe vevõk minél több hasznos informá-
ciót találjanak az értük és nekik készült folyó-
iratban, s talán egy kis idõ elteltével a feltett
kérdés is megválaszolható lesz.

B. Varga Judit
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Van-e új a nap alatt?



hogy haladunk elõre az információs társada-
lom felé vezetõ úton, úgy igényeljük egyre job-
ban a tájékozódás modern eszközei révén a
gyors, sokirányú, alapos, mindenre kiterjedõ
adatszolgáltatást, az összefüggések gombnyo-
mással elõhívható feltárását, a tudományos
„chatelést” s mintegy kiegészítõ szórakozásul a
szörfözést a múzeumok világhálóján. Ha ez így
igaz, akkor minek indítjuk újra félévenként és
ráadásul a „konzervatív” nyomtatott formában
a Múzeumi Közleményeket? Nem hiszem, hogy
csak a hazai múzeumi hálózat számítástechni-
kai infrastruktúrájának színvonalában keresen-
dõ a válasz. A nyomtatott irodalom jövõjét ille-
tõ borúlátó jóslatokat az elmúlt évek kiadvány-
dömpingje nem támasztotta alá. A hagyomá-
nyokhoz való kötõdés szakmánkból adódik, ta-
lán ezért ragaszkodunk annyira a kézbe fogha-
tó, fizikai valóságukban is érzékelhetõ könyvek-
hez. Akár ebben, akár egyéb okokban keressük
a választ, az új Múzeumi Közlemények szerkesz-
tése megkezdõdött, és a tartalmi igények meg-
fogalmazása mellett a szerkesztõk nem csekély
örömmel és kedvvel foglalkoztak a kiadvány
külsõ megjelenésével is.
Visszatérve a Múzeumi Közlemények újraindí-
tásának indokaira, valószínûleg túlzás lenne azt
leírni, hogy közfelkiáltással dõlt el az óhajként-
sóhajként megfogalmazott javaslat sorsa azon a
múzeumigazgatói konferencián, amely egyéb-
ként a kommunikációval foglalkozott.
A mindenkori múzeumi osztály szakmai fel-
ügyelete alatt kiadott periodikát felidézõk nem
az oly divatos nosztalgiának, hanem annak a hi-
ányérzetüknek adtak hangot, ami a megjelenõ
különféle szaklapok széles választéka ellenére
egyre erõteljesebben jelentkezik. Számos fon-
tos téma nem kap publicitást annak ellenére,
hogy az egész szakmát érinti és foglalkoztatja,
és a rá vonatkozó tájékoztatás és megvitatás

sokunknak alapvetõ igénye. Szûkebb és tágabb
múzeumi világunk folyamatos átalakuláson
megy át, aminek megismeréséhez és megértésé-
hez nem mindig elegendõ a magunk által meg-
szerezhetõ információ, fórum kell, amely tájé-
kozódásra és eszmecserére egyaránt lehetõsé-
get biztosít. Ilyennek szánja az új Múzeumi
Közleményeket az a csapat, amely az életre kel-
tés izgalmas feladatát magára vállalta.
A tervezett rovatok csak kereteket jeleznek,
amelyeknek kitöltése a szerzõk feladata lesz.
A Múzeumpolitika rovat célja megismertetni a
minisztérium múzeumüggyel, a múzeumok mû-
ködésével kapcsolatos stratégiai terveit, közöl-
ni a szakmai kérdésekkel összefüggõ átfogó el-
képzeléseket, terveket, elemzéseket, de ugyan-
akkor választ kíván adni a felmerülõ aktuális
problémákra is.
A Jog cím alatt tervezett rovat célja a múzeu-
mok jogi környezetével kapcsolatos anyagok
közzététele. A kiindulópont az 1997. évi CXL.
(majd a 2001. évi LXIV.) törvény, amelyek alap-
ján tucatnyi kormány- és miniszteri rendelet lá-
tott napvilágot, illetve még elõkészítés alatt
van. Ezek megismertetése, elemzése, esetleges
nemzetközi összehasonlítások elvégzése adná a
rovat tartalmát azzal a nem titkolt céllal, hogy a
muzeológusok „jogtudatosabb” és „jogköve-
tõbb” szakmai tevékenységet folytassanak.
Ezt követné az Elmélet és módszertan rovat,
amely elsõsorban a gyakorlati múzeumi munka
elméleti hátterét és megalapozottságát kívánja
megerõsíteni. Elsõbbséget élveznének a ma-
gyar múzeumi problémákat taglaló olyan írá-
sok, melyek a nemzetközi muzeológiai gyakor-
lat, illetve a nemzetközi múzeumelmélet tanul-
ságait, eredményeit figyelembe véve közelíte-
nek az adott témához. A rovat a múzeumi tevé-
kenység bármely fõ területét vizsgáló tanulmá-
nyoknak és vitacikkeknek kíván helyet adni.
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A Közönség rész a közmûvelõdési területrõl a
kiállításkészítés, a közmûvelõdés, a pedagógia
és andragógia legújabb eredményeirõl és szin-
tén az elméletekrõl és tapasztalatokról szóló
cikkeket vár. Más szakterület, de a létezõ ha-
gyományok miatt ez a rovat tartalmazza még a
múzeumok közönségkapcsolatainak (PR, mar-
keting) legtágabb értelmezése szerinti áttekin-
tõ, megalapozó, a múzeumok munkáját segítõ
közleményeket is.
Az Informatika rovat célkitûzése ugyancsak
szerteágazó. A szakfelügyelet és a minisztérium
informatikai fõosztályának hatékony közremû-
ködésével útmutatást kíván adni a múzeumi
számítógép-használat elõírt, illetve javasolt for-
máiról, az új hordozó nyújtotta lehetõségek ki-
aknázásáról a közgyûjteményi munka minden
területén. Ezenkívül friss hazai és nemzetközi
ismertetéseket, beszámolókat vár az általáno-
san vagy speciálisan felhasználható informati-
kai fejlesztésekrõl, rendszerekrõl, projektekrõl,
pályázatokról és eredményükrõl.
Természetesen az újrainduló folyóirat is jelen-
tõs helyet szán a nemzetközi kapcsolatok is-
mertetésének. A Világ címet viselõ rovat lénye-
gében felöleli a muzeológia összes területére
vonatkozó tanulmányok, módszertani cikkek,
eseménytörténeti, kiállítási beszámolók, elem-
zések közreadását, a nemzetközi múzeumi tö-
rekvések, újítások, létesítmények bemutatását,
a szakirodalmi tájékoztatást. S nem utolsósor-
ban tervezi a külföldi muzeológiaoktatás és a
muzeológiával foglalkozó kutató- és koordi-
nálóintézetek tapasztalatainak közreadását is.
Az Aktuális rovat tartalma nyilvánvaló, aminek
legfeljebb idõkorlátai lehetnek, ha a publikálás-
ra túl késõn kerülne sor.
Az elsõ kötetben még kevésbé érvényesül a fen-
tiekben vázolt rovatszerkezet; gerincét azok a
múzeumi kommunikációval foglalkozó tanul-
mányok adják, amelyek a 2002. évi múzeum-
igazgatói értekezleten hangzottak el. Az utóbbi
évek hasonló rendezvényei és a Múzeumi Köz-
lemények megjelentetése egyben kifejezi a
NKÖM Múzeumi Osztálya azon törekvését is,
amely a szakmai munka megújítására, korszerû-
sítésére, a múzeumok és a fenntartók közötti
kapcsolat szervezettebbé, tartalmasabbá tételé-

re irányul. A Múzeumi Közlemények azonban
ennél többet nyújt, az ismeretek és vélemények
tárháza lesz, amelynek megújított és nyomta-
tott kiadása remélhetõleg akkor is fennmarad,
ha az elektronika állásai már elérik a legkisebb
tájházat is.

s we are proceeding toward the society of
information, the quick, detailed, precise and
versatile access to information via the modern
means of communication, the instant discovery
of connections retrieved at the pressing of a
button, scientific “chatting” and browsing in the
world wide web of museums as a way of enter-
tainment are needed more and more acutely. If
this is the case, why should we re-issue our
“conservative” printed publications in every six
months?  I do not think the answer is solely the
standard of IT infrastructure in Hungarian
museums. The pessimistic predictions about
the future of printed literature have not been
justified by the recent dumping of publications.
The adherence to traditions is deeply rooted in
our profession, probably that is why we stick so
much to tangible, physically perceptible books.
The key to the answer is either this or some
other reasons, but the new Museum Publica-
tions are being edited now and the editors have
been eagerly dealing with creating an attractive
layout before setting up the standards of their
contents. As for the reasons why the publica-
tions are to be re-started, it would probably be
an exaggeration to state that it was required
unanimously by the professionals present at the
Museum Directors’ Conference which was
dealing with communications. 
Those who cited the periodicals published
under the supervision of the Museum Depart-
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ment (of the Ministry of Cultural Heritage) as
an example, were not speaking out of nostalgia
but they had been missing a relevant variety and
range of professional journals. Several impor-
tant issues have not been discussed in depth
although the whole museum world in interested
and concerned in being informed or taking part
in discussions. The whole profession is being
transformed and in many cases the information
gathered by ourselves is insufficient to learn
more about and fully understand the changes –
we need a forum to enable professionals to
become more informed and take part in the dis-
cussions. The new Museum Publications are
intended to fulfil this requirement by the team
which have undertaken to revive the periodical. 
The planned sections are just a framework to
be filled by the authors. The column Museum
Policy is to provide information about the
issues at the ministerial departments concern-
ing strategic plans on how to operate muse-
ums, to outline the general plans, ideas, analy-
ses on museum issues but at the same time it
intended to answer all the emerging, current
problems as well. 
A whole section is dedicated to the publication
of relevant information concerning the legal
environment of museums. The starting point is
the 1997/CXL. Act (then 2001/LXIV.) which
were followed by several other acts and regula-
tions passed or being prepared by the govern-
ment and the ministries. The column Law was
set up to publish, analyse or compare them to
make museum workers more “law-conscious”
and apply the relevant legal regulations while
doing their jobs. 
The legal section is followed by the discussion
of theoretical and practical questions of muse-
um studies to give support to museums in car-
rying out their projects. In the column Theory
and Methodology priority is given to articles
dealing with the problems of Hungarian muse-
um issues with a special focus on international
practices, findings or conclusions. Any studies
or debates in the various fields of museum
activities are welcome. 
The column Public is devoted to issues, results,
experience or theoretical questions in setting

up exhibitions, public education, pedagogy or
andragogy. Traditionally this is the forum for
general, fundamental or supplementary PR
and marketing issues. 
The intentions of the column Informatics are
far-reaching also. With the effective participa-
tion of the Supervision and the Department of
Informatics it tries to give guidance concerning
the required or advised forms of computer use,
the exploitation of the opportunities offered
by computers in all fields of public collection
work. In addition, it is the forum of the latest
accounts on Hungarian and international
developments, systems, projects, tenders and
results in informatics worth utilising generally
or specifically.
International relations are an integral part of
the periodical, giving publicity to studies,
reviews, analyses and articles on methodology,
events, exhibitions, new trends, innovations,
new theories and establishments as well as lit-
erature reviews, and last but not least the find-
ings of international museum pedagogy,
research and other institutions are planned to
be discussed. 
Current news, events and information will be
included with a natural time limit. The first
issue focuses on communication inside and
outside museums, publishing the studies pre-
sented at the Museum Directors’ Conference
in 2002. The publications of the periodical and
the organisation of similar events in the past
few years reflect the intentions of the Museum
Department to give a new impulse to profes-
sional work, to modernise it and to make the
relations between museums, the ministry and
the sponsors more organised and meaningful.
The Museum Publications is even more – it is
and will be a forum and a source of informa-
tion and opinions, hopefully for a long time,
even when electronic technology has reached
the smallest and most remote places.
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kommunikáció fogalmi meghatározásának
lényegi eleme, hogy a kommunikáló felek az
információkat kölcsönösen közlik egymással,
és ily módon szabályozzák egymás viselkedé-
sét. Ha ezt a tételt saját szakmánk nyelvére for-
dítjuk le, kissé leegyszerûsítve egy olyan több
súlypontú rendszer elemeit vázolhatjuk fel,
ahol számos egyéb elem mellett az ágazati irá-
nyítás és a múzeumok egymástól egyenlõ távol-
ságra helyezkednek el, mivel viszonyuk és
együttmûködésük lényege az aktív kommuni-
káció.
Az információs láncban az ágazati irányítás el-
sõdleges feladata tehát az, hogy a lehetõ leg-
több eszközzel elõsegítse a szakmai kompe-
tenciák kiteljesedését. Az irányítás sajátos
helyzetébõl adódóan folyamatosan friss in-
formációkkal rendelkezik az intézményháló-
zat mûködésérõl. Ezért rendkívül fontos,
hogy az a meglévõ ismeretek birtokában
olyan helyzetértékelést tárjon a szakmai fóru-
mok elé, amely alkalmas számukra a konkrét
tennivalók meghatározására. Az irányítás így
közvetítõ szerepet vállal a kommunikációs
láncban oly módon, hogy az össztársadalmi
szinten megfogalmazott értékelést közvetíti a
mikrotársadalom, jelen esetben a múzeumi
szakma felé. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a
leglényegesebb jellemzõket kiemelve megfo-
galmazzuk azt a helyzetértékelést, mely szak-
mánk állapotát áttekintve a továbblépést se-
gítheti.
Mára már szinte közhelyszerûek azok a megál-
lapítások, amelyek a múzeumok szerepének
megváltozásáról, új trendek megjelenésérõl
szólnak, kiemelve a muzeális értékek bemutatá-
sának közvetett gazdaságfejlesztõ hatását is.
A reális következtetések levonásához feltétle-
nül szükséges a múzeumok kultúraközvetítés-
ben elfoglalt helyének ismerete, mivel az ágazat

problémáinak feltárásához csak ily módon kö-
zelíthetünk.
A rendelkezésünkre álló elemzések és adatso-
rok ismeretében elmondható, hogy a szakterü-
let infrastrukturális bázisa hiányos, és ez páro-
sul a szakma gyenge érdekérvényesítési képes-
ségével. A stratégiai tervezés számára nagy
nehézséget jelent, hogy a szakterületen bekö-
vetkezett változásokat nem követik társadalmi
és gazdasági hatásvizsgálatok, és hiányzik az
európai folyamatokkal való rendszeres összeha-
sonlítás. Mind a megfelelõ érdekérvényesítést,
mind az alapos összehasonlító elemzések meg-
tételét nehezíti, hogy a szakterület nem rendel-
kezik jogszabályi formában megfogalmazott
szakmai követelményrendszerrel.
Az ágazatra vonatkozó megállapítások az intéz-
ményi szinten gyûrûznek tovább.
Az intézményrendszer elõtt új kihívások állnak.
A megyei múzeumi hálózat lassú átalakulása
megkezdõdött, az ágazat civil szervezetei meg-
erõsödtek, a magánfenntartású intézmények
száma erõteljesen nõtt. A fenntartói kör kibõ-
vülése egyre összetettebbé tette a szakmai irá-
nyítási és finanszírozási feladatokat.
A visszafordíthatatlan folyamatok megfelelõ
kezelésére többnyire eszköztelenek intézmé-
nyeink, mivel a szakmai programok teljesítésé-
nek pénzügyi háttere bizonytalan, a korszerû
szakemberképzés, valamint az elméleti és mód-
szertani képzés hiányosságai szembetûnõek.
A leromlott infrastruktúrájú intézményhálózat
jelenleg alkalmatlannak látszik a gyors adaptá-
cióra, és reagálásaiban számos esetben a parti-
kuláris érdekek játszanak szerepet.
Ha számba vesszük a szakterület erõsségeit és
gyengeségeit, a számos nehézség ellenére ko-
moly lehetõségekkel számolhatunk, és egyúttal
megfogalmazhatjuk az ágazati stratégia legfon-
tosabb rövid és középtávú céljait.

9 Múzeumi Közlemények
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Ágazati irányítás és kommunikáció
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Erõsségek Gyengeségek 

A 200 éves múlttal rendelkezõ intézményhálózat A látogatószám stagnál és egyenetlen megoszlású
az intézményhálózaton belül

13 millió egységesen nyilvántartott mûtárgy a gyûj-
teményekben

A mûtárgyállomány jelentõs része nem hozzáférhe-
tõ. A digitalizáltság alacsony fokú

Európai szintû jogi normarendszer Szakmai normatívák alkalmazásának pénzügyi kor-
látai

A múzeumok kiemelkedõ tudományos tevékeny-
sége

A színvonalas ismeretterjesztõ kiadványok hiánya

Magas színvonalú restaurátorképzés A korszerû állományvédelem infrastrukturális fel-
tételeinek hiánya

Kiépített intézményközi kapcsolatrendszer Többnyire ortodox szemléletû kommunikáció és
közönségkapcsolat

Nemzetközi kapcsolatrendszerek az intézmények
között

A nemzetközi tapasztalatok felhasználása esetleges

Széles körû felsõfokú képzés Korszerû továbbképzés hiánya

A szakma elhivatottsága Erõs civil szervezetek hiánya

Lehetôségek Veszélyek 

Az intézmények infrastrukturális fejlesztése Az ingó kulturális örökség fejlesztési potenciálját
nem segítik stabil pénzügyi források

Bekapcsolódás nemzetközi projektekbe. Többszin-
tû továbbképzés beindítása

Egymással nem kompatibilis rendszerek mûködte-
tése

Nyilvántartási rendszerek fejlesztése, digitalizálás

Nemzeti állományvédelmi program beindítása A korszerû gyûjteményi raktárak hiányában pusztul
a tárgyi örökség

A kulturális turizmus gazdaságiérdekeltség-növelõ
hatása

A turizmus érdeklõdésének csökkenése, egyéni és
szervezett látogatók elpártolása

Bár a fenti SWOT-analízis általános megállapí-
tásai a szakterület pozitív és negatív jellemzõit
összesítik, az egyes intézményekre vonatkozó
célok tekintetében csak iránymutatást adhat-
nak. Az ágazati irányítás – feladatából adódóan

– az átfogó stratégiai célok meghatározásáért
felelõs. Múzeumainknak saját erõsségeik és
gyengeségeik analízisébõl kell megalkotniuk
jövõképüket és meghatározniuk a fejlõdés le-
hetséges irányait.
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Az ágazat kiemelt stratégiai céljainak meghatá-
rozáskor a múzeumi tevékenység legfontosabb
elemébõl, a gyûjteménybõl kell kiindulnunk.
Annak tágan értelmezett gondozása a teljes mú-
zeumi munkát meghatározza. A múzeumi intéz-
ményhálózat állapotát áttekintve a fejlesztés
egyik kitörési pontja a komplex módon értelme-
zett korszerû állományvédelmi munka. Alapve-
tõ stratégiai feladat, hogy az állományvédelem
fogalmát és annak támogatását a múzeumfej-
lesztési elképzelések elõterébe állítsuk. A Nem-
zeti állományvédelmi program bevezetését in-
dokolják a jó külföldi (Delta-terv [Hollandia],
angliai tapasztalatok) és hazai példák, valamint
az, hogy annak végrehajtása tartósan új alapok-
ra helyezi a múzeumok gyûjteményi munkáját,
és tervszerûbbé, kiszámíthatóbbá, átláthatóbbá
teszi a múzeumi tevékenység egyéb elemeit is.
A program részeként és megvalósulásának elõfel-
tételeként megoldandó a kulturális javak biztonsá-
gos elhelyezését szolgáló raktárak kérdése. A meg-
felelõ gyûjteménytárak hiánya a hazai muzeális in-
tézmények túlnyomó többségében veszélyezteti az
általuk õrzött és gondozott mûtárgyak állagát. Az
e célra használt helyiségek nem felelnek meg a kor-
szerû mûtárgyvédelmi elõírásoknak, és zömükben
túlzsúfoltak. Különösen nagy a gond azoknál az in-
tézményeknél, ahol a raktárak az épületen kívül ba-
rakkokban, volt laktanyákban és iskolákban, elha-
gyott üzemépületekben stb. helyezkednek el.
A nemzeti gyûjteményeket érintõ, évek óta fo-
lyó múzeumi rekonstrukciók folytatása, a mun-
kálatok lehetõség szerinti felgyorsítása elsõren-
dû fontosságú. A jelenlegi programban részt
vevõ intézmények köre bõvítendõ, más, nehéz
körülmények között lévõ országos múzeumok
rekonstrukciójának megkezdésével.
A muzeális intézményeket áttekintve egyre nõ
annak a veszélye, hogy nemzeti kulturális örök-

ségünk kiemelkedõ javai közül anyagi források
híján egyre több nem kerül közgyûjteménybe.
Az önkormányzati és egyéb fenntartású intéz-
mények többsége költségvetésének túlnyomó
részét a puszta mûködés fedezésére kénytelen
fordítani, mûtárgyak vásárlására kevésbé van le-
hetõsége. A gyûjteményfejlesztési program
egyik célja, hogy megfelelõ anyagi eszközöket
biztosítson erre a feladatra. A kérdéskör azon-
ban komplexebb megközelítést igényel, és szo-
ros összefüggésben van az állományvédelmi
programmal. A korszerû nyilvántartási rendszer
nyomán lehetõség nyílik arra, hogy országos
képet kapjunk a mûtárgyállomány egészérõl,
nemcsak nagyságrendjét illetõen, hanem tartal-
mában is. Ennek alapján kiszûrhetõk a legfon-
tosabb hiányok, de ugyanakkor elkerülhetõk a
kellõen nem indokolt gyarapítások is. A prog-
ramban csak hosszú távú gyûjteményfejlesztési
koncepcióval rendelkezõ intézmények, intéz-
ményhálózatok indulhatnak eséllyel. A tárca ál-
tal fenntartott intézmények 2001-ben elkészí-
tették középtávú gyûjteményfejlesztési koncep-
ciójukat, és az évente növekvõ támogatási
összeg lehetõvé tette számukra a gyarapítási
munka folytonosságát. Az intézményekben mû-
ködõ vásárlási bizottságok e dokumentumok
figyelembevételével hozzák meg döntéseiket.
A gyûjteményekben õrzött kulturális javak lehe-
tõ legszélesebb körû nyilvánosság általi hozzá-
férési lehetõségének megteremtése általános
európai normák alapján számon kérhetõ alap-
elv. A muzeális intézményekben õrzött mû-
tárgyállomány korszerû nyilvántartási szabályait
egy 2002-ben életbe lépett jogszabály rendezi.
Ennek nyomán többéves munka veszi kezdetét,
melynek eredményeképpen a muzeális intéz-
ményekben nyilvántartott javak hagyományos
módon és elektronikus formában is rögzítésre

A múzeum küldetése

gyûjteményi munka tudományos feldolgozás bemutatás

a múzeum külsõ és belsõ kommunikációja

intézményre, illetve gyûjteményre lebontott
stratégiai kommunikációs terv
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kerülnek. A korszerû muzeológiai elvekre épü-
lõ rendszer hosszú távon teljes körû (szöveges
és képi) ismeretet biztosít az intézményekben
õrzött mûtárgyakról.
A magyarországi múzeumokban számos, egye-
dülálló mûtárgyat felvonultató, hazánk kulturá-
lis örökségét szerteágazóan reprezentáló kiállí-
tás látható. Vonatkozik ez az állandó kiállítá-
sokra éppúgy, mint az idõszaki bemutatókra,
amelyek látványos megoldásokkal, érdekes te-
matikákkal jelentkeznek. Ennek ellenére az in-
tézmények látogatottsága nem kielégítõ. Ezért
indokolt, hogy a hazai és külföldi idegenforga-
lom figyelmét ráirányítsuk erre a területre, és az
Európai Unióhoz történõ csatlakozás folyama-
tában a kulturális turizmus, a múzeumok és az
idegenforgalom kapcsolatának fejlesztési támo-
gatását erõsítsük. Nehéz úgy a múzeumok felé
fordítani az idegenforgalmat, hogy amíg az
akár két-három éves elõtervezéssel dolgozik, a
múzeumok zöme jó, ha egy évvel.
Ennek jegyében, figyelemmel a múzeumokban
rejlõ azon képességre, hogy aktív részt vállalhat-
nak az elmaradottabb térségek felzárkóztatására
kidolgozott komplex programokban, olyan, nem
a klasszikus értelemben vett muzeális intézményi
kör kialakítását tartjuk megvalósíthatónak, amely
a jelenlegi és egyre szigorodó követelményrend-
szerbõl kihullik, ám megõrzésre érdemes, és a
látogatók számára hasznosíthatóvá tehetõ gyûjte-
ményekkel rendelkezik. Elsõsorban a rossz kultu-
rális infrastruktúrával rendelkezõ térségekben
fontos, hogy a meglévõ, korábban tájházként, ki-
állítóhelyként, esetleg szakgyûjteményként mû-
ködõ egységeket életképessé változtassuk, bekap-
csolva a helyi civil közösségek szellemi segítségét.
A nemzetközi példák hasznosításával olyan háló-
zat megteremtését célozzuk meg, mely közösségi
feladatokat is felvállal, turisztikai célként is meg-
jelenik, és munkahelyet teremt. Emellett a kultu-
rális örökség jelenleg nem hozzáférhetõ ingó ja-
vainak közzétételét is elõsegíti.
Az irányítás vázolt feladataihoz kapcsolódik an-
nak az eszközrendszernek a biztosítása, mely az
intézményhálózat megfelelõ mûködésének
egyik pillére.
Az eszközök legfontosabbika a megfelelõ finan-
szírozás. Ezért az állami és önkormányzati fenn-

tartású muzeális intézmények szakmai és finan-
szírozási alapelveinek meghatározása kiemelt
ágazati feladat. Mivel feladatfinanszírozási el-
vekre építve kell meghatározni a pénzügyi felté-
telrendszert, így különös fontossággal bír a
szakmai követelményrendszer betartásának fo-
lyamatos ellenõrzése.
A finanszírozáson és az ellenõrzésen túl fontos
eszköz az irányítás számára a megfelelõ jogi
normarendszer kialakítása, valamint a korszerû
módszertani ismeretek átadása, a továbbképzés
lehetõségének biztosítása.
Az irányítás legfontosabb feladatainak felsoro-
lásakor említettük a modellértékû megoldások
megismertetésnek szükségességét. Mivel té-
mánk szempontjából elsõdleges a múzeum kül-
sõ és belsõ kommunikációját összegzõ stratégiai
kommunikációs terv megléte, a következõkben
néhány, e tárgyban született példaértékû elmé-
leti és gyakorlati megoldást ismertetünk.
A múzeumok egy része ma már hosszú és rövid tá-
vú marketingstratégiával rendelkezik a teljes külsõ
kommunikációjára kiterjedõen, és a különféle lá-
togatói körökre célzott programokat készít.
A korszerû marketingterv átfogó kommuniká-
ciós tervnek minõsül. Elfogadja azt a felfogást,
hogy a múzeum küldetésében megfogalmazott
valamennyi feladat a bemutatáshoz köthetõ, és
összességében kifejezi a múzeum külsõ és belsõ
kommunikációját. A múzeum külsõ kommuni-
kációja az intézmény interpretációja, azaz az
adott környezetre alkalmazott bemutatása.
Ilyen felfogást tükröz a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum (amely elsõként alkalmazta a gyakorlat-
ban a fenti elveket), a Szépmûvészeti Múzeum,
a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum (amely szintén élenjárt
a gyakorlat terén), a Néprajzi Múzeum és a
Ludwig Múzeum szakanyaga. A nem NKÖM
fenntartásában mûködõ megyei önkormányzati
múzeumok közül, részben a tárca támogatásá-
val, hasonló szinten készült el a Borsod megyei
anyag, valamint igen magas színvonalon a Duna
Múzeum – Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi
Múzeum stratégiai kommunikációs terve.
„A marketing és a kommunikáció nem additív
módon kapcsolódik a múzeum tevékenységé-
hez, hanem komplex módon, feladatrendszert
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alkotva, annak szerves részeként. Minden arra
készteti a Múzeumot, hogy új stratégiát dolgoz-
zon ki, újra átgondolja szervezeti struktúráját, a
feladatok megosztását. A komplexitás az infor-
matika, a külsõ és a belsõ kommunikáció terü-
letének egységes tervezését és irányítását igény-
li. [...] A marketing és kommunikációs eszkö-
zök szélesebb körû alkalmazásának célját nem
elsõsorban a látogatók számának növelésében
látjuk, hanem, mint alapvetõ elemét egy korsze-
rûbb múzeumi struktúra és szemlélet kialakítá-
sának. Ennek az új struktúrának és szemlélet-
nek a haszna, a bevételeket is érintve, olykor
nem olyan könnyen mérhetõ, mint a látogatók
számának alakulása, sokszor a nemzetgazdaság
vagy a kultúra más területein jelentkezik. Ép-
pen ezért a múzeum marketing és kommuniká-
ciós tevékenységét hosszú távú befektetésnek
kell tekintenünk, amelynek haszna is hosszabb
távon mutatkozik, azonban tartós marad. [...]
A finanszírozás is egyre inkább úgy alakul, hogy
a támogatás az információs iparban betöltött
szerep függvénye. [...] A múzeumok társadalmi
hasznosulása, így rangja, finanszírozása nem
tisztán szakmai körben történik, illetve minõsít-
tetik, hanem az információ feldolgozása, az in-
formáció hitelességének megteremtése, az ér-
ték információvá való fordításának képessége a
piaci hasznosság szintjén lesz mérhetõ.
Mindebbõl nem következik, hogy a muzeoló-
giai munka alapmoduljai lényegében megvál-
toznának. Sõt! A kihívás lényege: meg kell for-
málni, rendszerbe kell állítani és elérhetõvé kell
tenni a rólunk – gyûjteményünkrõl, a gyûjte-
ményhez kapcsolódó tudásunkról és a minden-
napi szakmai munkánkról szóló információkat”
– fogalmazza meg a Magyar Nemzeti Galéria
kommunikációs terve.
A helyes kommunikációs stratégia megválasztá-
sához megfelelõ helyzetelemzés szükséges. En-
nek érdekében a Szépmûvészeti Múzeum
komplex vizsgálatot végzett, és kínálatát tekint-
ve elemezte azokat a külsõ kommunikációs csa-
tornákat, amelyek a nagyközönség és/vagy a
szakmai közönség igényeit elégítik ki. A 18 te-
vékenységet átfogó elemzésbõl kitûnt, hogy 16
kielégíti a szakmai közönség elvárásait, míg a
nagyközönséget csak tíz szolgálja ki megfele-

lõen. „A rendelkezésre álló tárgyi és szakmai
feltételek tehát a nagyközönség szempontjából
alacsony hatékonyságú kihasználtságot mutat-
nak” – fogalmaz az elemzés.
Ha vázlatosan áttekintjük mindazokat a terüle-
teket, melyek a múzeumok külsõ kommuniká-
ciójának eszköztárát jelentik, gyakorlatilag az
intézményekben folyó szakmai munka vala-
mennyi elemével találkozhatunk. A gyûjtemé-
nyek gyarapítása, adatszolgáltatása, védelme,
kölcsönzése mind olyan tevékenységek, melyek
szerves részét képezik az intézmény külsõ kom-
munikációjának.
Bár az intézmények többsége hangsúlyozza,
hogy a kommunikációs stratégia egyik kulcsele-
me a gyûjteményekre lebontott marketingterv,
ezt az alapos muzeológusi munkát igénylõ fel-
adatot intézményeink többségében még nem
végezték el. Ezért is tartjuk igen fontosnak a
gyûjteményfejlesztési tervek elkészítését, me-
lyek a megfelelõ gyûjteménypolitika, vagyis az
interpretáció szempontjait figyelembe vevõ
gyûjteményi struktúrát határozzák meg. Nem-
csak az elvek szintjén, hiszen a jól megfogalma-
zott gyûjteményterv a múzeum névjegye a pénz-
ügyi támogatók, szponzorok, adományozók és
a fenntartók felé. Ebbõl a szempontból jó kez-
deményezés a múzeum új szerzeményeit bemu-
tató kommunikációs forma, mely a Nemzeti
Múzeumban kiállítás és kiadvány formájában
jelenik meg, illetve ugyancsak követhetõ ötlet a
Közlekedési Múzeumban évente megrendezés-
re kerülõ kiállítás, mely az adójóváírásból szár-
mazó szerzeményeket tárja a támogatók elé.
A gyûjtemények kommunikáció-szempontú
vizsgálata további támpontokat adhat a köve-
tendõ kiállításpolitikához is.
A gyûjtemények bemutatásának eszközrendsze-
rében különös fontosságúak a tudományos és
népszerûsítõ kiadványok, illetve a múzeum ar-
culati elemei, a logó, a levélpapír, a belépõjegy,
a különféle ajándéktárgyak.
A kiállítások hagyományosan a legjelentõsebb
kommunikációs eszköznek tekinthetõk. A ma-
gyar múzeumok évente igen nagyszámú kiállí-
tást rendeznek, és a szakmai kiadásaik legjelen-
tõsebb hányadát is kiállításra, döntõen idõsza-
ki kiállítások megrendezésére fordítják. Az igen
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nagy szellemi és anyagi erõforrásokat igénylõ
tevékenység hatékonyságát azonban a múzeu-
mok nem ítélik megfelelõnek. Jogosan hiányol-
ják az átfogó látogatói vizsgálatok meglétét,
ezért a tárca stratégiai tervei között szerepel
ilyen irányú vizsgálat megrendelése.
A hatékonyság érdekében a látogatói felméré-
seken túl fontos a legkorszerûbb kiállítási tren-
dek ismerete. Ezek közül érdemesnek tartjuk
kiemelni az autentikusság jelentõségének felér-
tékelõdését, a magas minõség igényét, valamint
a környezet megóvásának, védelmének szüksé-
gességét. A látogatók elsõsorban a valódi és
autentikus vonzerõket keresik, amelyek egy-
szerre tanítják és szórakoztatják õket.
A kiállítások mellett egyre nagyobb hangsúlyt
kapnak a különféle múzeumi rendezvények.
Sajnos tervezési hiányosságok és pénzügyi ne-
hézségek miatt jelenleg intézményeinknek csak
kisebb része rendelkezik egész éves programso-
rozattal, ami nagymértékben megnehezíti a kul-
turális turizmusba való aktív bekapcsolódás le-
hetõségét is.
Az intézmények külsõ kommunikációjában egy-
re nagyobb szerepet játszik az informatika,
mely többek között meghatározó az adatszol-
gáltatásban, a potenciális látogatókkal történõ
kapcsolattartásban (levelezés), a kiállítások te-
rén (virtuális kiállítások, elektronikus kataló-
gus), valamint a honlap tekintetében.
Ez utóbbi áttekintésére, illetve a pénzfelhaszná-
lás célszerûségére tekintettel 2001-ben moni-
toring vizsgálatot végeztünk 13 budapesti mú-
zeum vonatkozásában. A következtetések közül
sokatmondó, hogy a honlapok fõleg egyoldalú
kommunikációt tesznek lehetõvé, a fõ cél a
sokrétû és terjedelmes információközlés, ame-
lyet magas szinten teljesítenek. A legtöbb eset-
ben nincs eszköz az oldal látogatottságának
mérésére, a látogatók típusának figyelemmel
kísérésére. A külsõ kommunikáció fontos
szempontjai tehát nem vagy csak részben telje-
sülnek.
A honlap mellett továbbra is fontos kommuni-
kációs eszközök a különféle tematikájú hírleve-
lek, intézményi újságok, a múzeumi baráti kö-
rök, a szponzori körök, a nemzetközi és hazai
tudományos kapcsolatok.

Említést érdemel a ma még újszerû kezdemé-
nyezésnek számító múzeumi tagság intézménye,
amely kedvezményes akcióival a múzeum és a
látogatók szorosabb kapcsolatát teremti meg.
A kommunikációs eszközök vázlatos felsorolá-
sa is érzékelteti, hogy a hiteles és hatékony kul-
túraközvetítés rendkívül gazdag eszköztárral
rendelkezik. Az adott intézményre alkalmas
megoldások kimunkálása csak helyben, a gyûj-
temény ismeretére alapozott bemutatás-inter-
pretáció révén valósulhat meg.
A modern múzeum kommunikációjában a leg-
fontosabb cél a gyûjtemény autentikus és
élménygazdag bemutatása, mely a hagyomá-
nyos és a korszerû módszerek egymás mellett
élésében valósulhat meg a legtökéletesebben.
A múzeum ezáltal teljesítheti azokat az elvárá-
sokat, amelyek a magyar múzeumügy 200 éves
történetének eredményeit Európa kulturális pa-
lettáján is meg kívánják õrizni.

Sectoral Control and Communication

Annamária Vígh

The article gives an outlined picture of how
communication works between the museum
sector's highest-level organisations and muse-
um professionals all over Hungary. The main
task of the sectoral management is to provide
professionals with all the relevant information
which helps them complete their professional
tasks. They should reveal the state of affairs
and any information related to the institution-
al network to enable museums to work out
their long and short-term strategies and objec-
tives. While defining the goals the starting
point is always the collections. To manage
them, a well-prepared collection policy is
essential. Public relations are an integral part
of a museum’s tasks and all the publications,
exhibitions, museum events websites, social
groups etc. are the fundamental means of com-
munications which help museums realise their
priorities, that is, to collect, research and inter-
pret the common heritage in an authentic and
enjoyable way using all the traditional and
more up-to-date methods.
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z országos múzeumigazgatói értekezlet köz-
ponti témájához – A múzeumok külsô kommuni-
kációja – a Nemzeti Kulturális Alapprogram Mú-
zeumi Kollégiumának három kiírása csatlakozik:
1. periodikapályázatok;
2. a múzeumokban ôrzött tárgyi és szellemi

örökség publikációkban történô közreadása
(forráskiadványok, dokumentumgyûjtemé-
nyek, tanulmánykötetek, tematikus monog-
ráfiák, tárgykatalógusok stb.);

3. a kiállításokhoz kapcsolódó katalógusok ki-
adása.

Az NKA múzeumi kuratóriuma jelenleg hat fôbôl
áll: Cseri Miklós elnök, Gerelyes Ibolya, Szacsvay
Éva, Kubassek János, Bencze Géza és Kratochwill
Mimi tagok. Az NKA szervezeti és mûködési sza-
bályzatának megfelelôen állandó meghívott, de
csak tanácskozói joggal rendelkezô külsô tagja bi-
zottsági ülésünknek a NKÖM Múzeumi Osztályá-
nak képviselôje. A kuratórium mandátuma 2001
januárjától kezdôdött, melynek értelmében négy
fônek 2004. december 31-ig, két fônek pedig
2006. december 31-ig tart a megbízatása. Az elnö-
ki mandátum 2002. december 31-ig szól (a kézirat
leadásának idején már – 2003. január 1-jétôl –
Bencze Géza, az Országos Mûszaki Múzeum
fôigazgató-helyettese a kollégium elnöke). Mind-
ezeket csak azért kívántam megjegyezni, mert sze-
mélyes tapasztalataimat csak a 2001–2002-es
évrôl mondhatnám el, de – köszönet az NKA igaz-
gatóságának és ezen belül Hajas Gizella kollégiu-
mi titkárnak – már 1998-tól rendelkezésemre áll-
tak adatok, melyek nagyobb távlatokba helyezik
megfigyeléseinket, tapasztalatainkat. Még a
bevezetôben szeretném jelezni, hogy az adatsor-
ban bizonyos torzítások figyelhetôk meg, mert
2000-ben változott az NKA mûködése, akkor zá-

rultak le átmeneti idôre a nemzeti közgyûjtemé-
nyek pályázati lehetôségei az adott szakkollégiu-
mokhoz.
Jelen tájékoztató két részbôl áll: a) statisztikai
adatok és összehasonlítások; b) általános tanul-
ságok és tapasztalatok.

STATISZTIKAI ADATOK 
ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

1. Periodikák

A periodikára vonatkozó felhívás és pályázati
kiírás így szól: „Múzeumi szakmai periodika
megjelentetése, mely az elôzô évivel azonos
címmel és tárgykörrel kerüljön kiadásra, évfo-
lyamszámmal, sorszámmal és keltezéssel legyen
ellátva. Elônyben részesülnek a nagyobb múlt-
tal rendelkezô kiadványok. Csak nyomdai költ-
ségre lehet pályázni, a részletes szinopszissal
vagy kézirattal, OSZK köteles-példány igazolás-
sal és részletes költségvetéssel.”
1998-ban 33 pályázat érkezett, melyek közül 26
nyert (78%). A pénzügyi igény 29,9 M Ft volt, eh-
hez képest 20,085 M Ft-ot (69%) ítéltünk meg.
1999-ben 45 pályázatból 38 nyert (84%), s az
igényelt 51,394 M Ft-ból 31,915 M Ft-ot (62%)
ítélt meg a kollégium.
2000-ben 28 pályázatból 26 nyert (93%), de a
32,135 M Ft-os igénybôl csak 17,9 M Ft-ot
(55,7%) ítéltünk meg. 2001-ben 56 pályázatból
41 nyert (73%), az 54,640 M Ft-os igényhez ké-
pest 25,5 M Ft (46,6%) az elnyert támogatás.
2002-ben 57 pályázatból 45 nyert (78,9%), az
58,033 M Ft-os igényhez képest 26,05 M Ft
(44,8%) az elnyert összeg. Táblázatba foglalva
ez így néz ki:
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Cseri Miklós

Igények és lehetôségek
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi 

Kollégiuma és a kiadványok
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PERIODIKÁK

Év
Megítélt pályázatok aránya Megítélt összegek aránya

(db) (%) (M Ft) (%)

1998 26 78,0 20,085 69,0

1999 38 84,0 31,915 62,0

2000 26 92,0 17,900 55,7

2001 41 73,7 25,500 46,6

2002 45 78,9 26,050 44,8

A táblázatok adatsorainak összegzéseképpen
elmondható, hogy a nyertes pályázatok darab-
száma tekintetében magas számarány figyel-
hetô meg annak ellenére, hogy fokozatosan nö-
vekszik az igénylôk/pályázók száma is. De amíg
az elbírált pályázatok darabszáma dicséretes
növekedést mutat, addig a megítélt összegek
százalékos arányszáma fokozatosan csökken,

bár a felhasznált összegek abszolút értéke stag-
nál. Újfent meg kell jegyeznem, hogy a 2000. év
szembetûnô eltérése az új NKA-törvénybôl fa-
kad, a nemzeti intézmények már nem pályáz-
hattak.
A következô adatsorok megyei és területi bon-
tásban adnak számunkra betekintést a pénzügyi
támogatások földrajzi eloszlását illetôen:

1998

Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 33 Igény 28 908 770

Támogatott 26 Támogatás 20 085 000

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya – – – –

Bács-Kiskun 2 871,17 1 500

Békés – – – –

Borsod-Abaúj-Zemplén – – – –

Csongrád 3 2 925,00 3 1 800

Fejér 1 1 440,00 1 1 000

Gyôr-Moson-Sopron 1 600,00 1 600

Hajdú-Bihar – – – –

Heves 2 1 300,00 2 1 300

ok

Megyei bontás



Megyei bontás

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Jász-Nagykun-Szolnok 1 300,00 1 300

Komárom-Esztergom 2 390,00 – –

Nógrád 1 800,00 1 600

Pest 1 600,00 1 600

Somogy 1 630,00 – –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 600,00 1 500

Tolna – – – –

Vas 1 200,00 1 200

Veszprém – – – –

Zala – – – –

Budapest 16 18 252,60 13 12 685

Határon túli – – – –

Összesen 33 28 908,77 26 20 085
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 45 Igény 51 394 770

Támogatott 38 Támogatás 31 915 000

1999

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 1 844 1 800

Bács-Kiskun 1 800 1 800

Békés – – – –

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 1 200 1 1 200

Csongrád 4 3 840 3 1 640

Fejér 1 1 375 1 800

Gyôr-Moson-Sopron 1 900 1 900

Hajdú-Bihar 1 1 100 1 800

Heves 2 1 500 2 1 500



2000

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Jász-Nagykun-Szolnok 2 1 512 1 800

Komárom-Esztergom 1 2 400 1 1 500

Nógrád 1 600 1 600

Pest 2 2 000 2 1 800

Somogy – – – –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 850 1 800

Tolna 1 920 1 800

Vas 1 1 604 1 800

Veszprém 2 2 950 2 1 700

Zala 1 1 006 1 800

Budapest 20 24 608 15 12 500

Határon túli 1 1 375 1 1 375

Összesen 45 51 394 38 31 915
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 28 Igény 32 135 000

Támogatott 26 Támogatás 17 900 000

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya – – – –

Bács-Kiskun – – – –

Békés 1 1 364,0 1 800

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 1 200,0 1 800

Csongrád 4 3 914,0 4 2 000

Fejér 1 2 425,0 1 800

Gyôr-Moson-Sopron 1 1 200,0 1 800

(A 43. oldalon lévô táblázat folytatása)

Megyei bontás



2001

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Hajdú-Bihar 3 1 644,0 3 1 300

Heves 2 1 700,0 2 1 600

Jász-Nagykun-Szolnok 1 930,0 1 800

Komárom-Esztergom 1 2 400,0 1 800

Nógrád 1 982,0 1 800

Pest – – – –

Somogy – – – –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 850,0 1 800

Tolna – – – –

Vas – – – –

Veszprém 4 1 663,5 4 1 100

Zala – – - –

Budapest 6 10 232,5 4 4 700

Határon túli 1 1 630,0 1 800

Összesen 28 32 135,0 26 17 900
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 56 Igény 54 640 400

Támogatott 41 Támogatás 25 500 000

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 2 1 881,0 2 1 300

Bács-Kiskun 1 1 000,0 1 600

Békés 5 2 845,4 2 600

Borsod-Abaúj-Zemplén 2 2 150,0 1 800

Csongrád 7 7 269,0 2 1 200

Fejér 1 1 000,0 1 700

Gyôr-Moson-Sopron 1 1 500,0 1 700

Megyei bontás



2002

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Hajdú-Bihar 1 1 100,0 1 800

Heves 3 3 027,0 3 1 700

Jász-Nagykun-Szolnok 5 2 643,0 4 1 500

Komárom-Esztergom 2 2 050,0 2 1 050

Nógrád 1 1 803,0 1 800

Pest 1 907,0 1 500

Somogy 1 800,0 – – 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 950,0 1 750

Tolna 2 1 450,0 1 600

Vas 3 2 000,0 2 800

Veszprém 6 4 074,0 4 1 500

Zala 1 1 155,0 1 700

Budapest 8 12 806,0 8 7 900

Határon túli 2 2 200,0 2 1 000

Összesen 56 54 640,4 41 25 500
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 57 Igény 58 033 100

Támogatott 45 Támogatás 26 050 000

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 1 1 123,0 1 800

Bács-Kiskun 1 900,0 1 600

Békés 1 1 085,0 1 700

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 1 200,0 1 800

Csongrád 7 6 332,8 6 2 250

Fejér 1 1 010,0 1 650

Gyôr-Moson-Sopron 1 1 000,0 1 700

(A 45. oldalon lévô  táblázat folytatása)

Megyei bontás



2. Kiadványok
A múzeumokban ôrzött társadalmi és szellemi
örökség megjelenítésére szóló pályázat statiszti-
kai arányszámai a következôképpen alakultak:
1998-ban 34 pályázatból 18 nyert (52,9%),
melynek összegszerû megfelelôje: 28,875 M Ft,
melyhez képest 8,08 M Ft (27,9%) teljesült.
1999-ben a hetven pályázatból 23 nyert
(32,8%), míg a 93,33 M Ft igényhez képest
22,55 M Ft-ot (24,16%) tudtunk biztosítani.

2000-ben 101 pályázatból 39 nyert (38,6%) és
az igényelt 108,355 M Ft-hoz képest 22,515 M
Ft-ot (20,77%) oszthattunk szét.
2001-ben 47 pályázatból 27 nyert (57,4%), de
60,686 M Ft-os igényhez képest csak 11,893 M
Ft-ot (19,59%) sikerült biztosítani.
2002-ben fellendülés következett, 36 pályázat-
ból 29 pályázat nyert (80,5%), és a 32,803 M Ft
igényhez képest 14,946 M Ft-ot (45,56%) ítélt
meg a kuratórium.

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Hajdú-Bihar 3 2 227,0 2 1 100

Heves 2 2 026,0 2 1 300

Jász-Nagykun-Szolnok 1 700,0 1 400

Komárom-Esztergom 3 3 250,0 2 1 100

Nógrád 1 1 035,0 1 800

Pest 3 1 862,0 2 800

Somogy 2 1 955,0 2 1 100

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 1 100,0 1 800

Tolna 1 1 200,0 1 800

Vas 3 2 290,0 2 1 000

Veszprém 6 3 850,0 4 1 700

Zala 2 1 972,0 2 1 200

Budapest 12 18 305,3 9 6 750

Határon túli 4 3 610,0 2 700

Összesen 57 58 033,1 45 26 050
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KIADVÁNYOK

Év

Megítélt

pályázatok összegek 

darab % M Ft %

1998 18 52,9 8,080 27,90

1999 23 32,8 22,550 24,16

2000 39 38,6 22,515 20,77

2001 27 57,4 11,893 19,59

2002 29 80,5 14,946 45,56



Ha az adatsorokat egymás mellé tesszük, akkor
látható (lásd fenti táblázat), hogy a megítélt pá-
lyázatok számszerûségét tekintve egyfajta növe-
kedés figyelhetô meg, de a megítélt összegek

tekintetében igazából semmi logikus következ-
tetést nem vonhatunk le, nincs egyértelmû ten-
dencia. A támogatások földrajzi eloszlását szin-
tén táblázattal illusztrálhatjuk:
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1998

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) összeg (E Ft)

Baranya 1 886 000 –

Bács-Kiskun 3 1 889 216 880

Békés 2 378 000 –

Borsod-Abaúj-Zemplén – – –

Csongrád 2 751 000 250 

Fejér 1 1 004 000 500 

Gyôr-Moson-Sopron 2 501 200 280 

Hajdú-Bihar 2 493 850 300

Heves 2 2 267 400 1000

Jász-Nagykun-Szolnok – – –

Komárom-Esztergom – – –

Nógrád 1 929 000 –

Pest 3 2 632 500 2410

Somogy – – –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 400 000 400

Tolna 1 506 000 250 

Vas 1 800 000 –

Veszprém 2 310 000 310

Zala 1 955 760 700

Budapest 9 13 672 000 800

Határon túli – – –

Összesen 34 28 875 926 8080

Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett (darab) 34 Igény (forint) 28 875 926

Támogatott 18 Támogatás 8 080 000

Megyei bontás



1999

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 4 8 513 000 2 1 900

Bács-Kiskun 3 3 293 000 1 500

Békés 2 2 194 000 1 900

Borsod-Abaúj-Zemplén 2 1 050 000 – –

Csongrád 4 3 800 000 1 1 900

Fejér – – – –

Gyôr-Moson-Sopron 1 1 336 000 – –

Hajdú-Bihar 2 1 696 000 1 2 000

Heves 1 4 000 000 – –

Jász-Nagykun-Szolnok 1 513 000 – –

Komárom-Esztergom 6 5 088 000 2 1 000

Nógrád – – – –

Pest 7 7 094 000 1 1 400

Somogy 1 1 150 000 1 800

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 1 004 000 1 450

Tolna 2 1 700 000 – –

Vas 1 454 000 1 400

Veszprém 2 3 200 000 – –

Zala – – – –

Budapest 29 50 245 075 11 13 100

Határon túli – – – –

Összesen 70 93 330 075 23 22 550
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 70 Igény 93 330 075

Támogatott 23 Támogatás 22 550 000

Megyei bontás



2000

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 7 6 801 000 2 2 100

Bács-Kiskun 4 5 678 600 1 900

Békés 4 9 208 000 – –

Borsod-Abaúj-Zemplén 2 1 200 000 – –

Csongrád 8 8 507 000 2 1 600

Fejér 3 2 754 000 2 500

Gyôr-Moson-Sopron 2 2 492 000 1 400

Hajdú-Bihar 6 5 405 000 3 1 660

Heves 1 600 000 – –

Jász-Nagykun-Szolnok 8 4 386 000 3 1 133

Komárom-Esztergom 7 5 150 000 2 1 200

Nógrád 2 4 060 000 2 2 000

Pest 10 6 430 200 2 368

Somogy 6 4 482 000 2 1 100

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 2 525 000 4 1 925

Tolna 2 2 000 000 2 1 000

Vas 4 1 929 000 3 890

Veszprém 5 3 148 000 3 989

Zala 2 3 500 000 1 250

Budapest 14 28 099 375 1 4 500

Határon túli – – – –

Összesen 101 108 355 175 39 22 515
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 101 Igény 108 355 175

Támogatott 39 Támogatás 22 515 000

Megyei bontás



2001

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 3 4 055 000 2 750

Bács-Kiskun 4 7 850 000 1 500

Békés 1 400 000 1 300

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 3 332 000 4 1 600

Csongrád 6 8 336 000 2 723

Fejér 1 900 000 1 600

Gyôr-Moson-Sopron 2 1 150 000 1 300

Hajdú-Bihar 2 1 873 000 1 600

Heves 1 500 000 1 400

Jász-Nagykun-Szolnok 3 1 414 000 2 520

Komárom-Esztergom 1 920 000 1 800

Nógrád – – – –

Pest 2 1 824 000 1 600

Somogy 3 1 038 500 2 600

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 2 691 520 3 1 200

Tolna – – – –

Vas – – – –

Veszprém 2 2 116 000 1 1 000

Zala – – – –

Budapest 7 20 796 500 1 500

Határon túli 2 1 490 000 2 900

Összesen 47 60 686 520 27 11 893
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 47 Igény 60 686 520

Támogatott 27 Támogatás 11 893 000

Megyei bontás



2002

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 2 4 100 000 1 800

Bács-Kiskun 2 1 259 120 1 200

Békés 3 986 000 2 386

Borsod-Abaúj-Zemplén 2 1 800 000 2 900

Csongrád 3 1 910 000 3 1 160

Fejér – – – –

Gyôr-Moson-Sopron 2 2 100 000 2 1 100

Hajdú-Bihar 2 1 025 000 2 925

Heves – – – –

Jász-Nagykun-Szolnok – – – –

Komárom-Esztergom – – – –

Nógrád 2 2 899 200 2 1 500

Pest 3 5 128 000 2 2 400

Somogy 1 700 000 1 700

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 1 638 000 2 1 000

Tolna 1 390 000 1 300

Vas 1 890 000 1 885

Veszprém 4 1 939 280 3 930

Zala 2 1 485 000 2 960

Budapest 3 3 954 000 1 300

Határon túli 1 600 000 1 500

Összesen 36 32 803 600 29 14 946
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 36 Igény 32 803 600

Támogatott 29 Támogatás 14 946 000

Megyei bontás



3. Kiállítási katalógusok
A kiállítási katalógusok tekintetében nagyon
nehéz volt korrekt adatsorokat felállítani, mert
nagyon sok esetben a pályázatokból szinte lehe-
tetlen volt kiszûrni, hogy az egyes múzeumok
mennyi támogatást kértek a kiállításra, s men-
nyit a katalógusra. Mindezek után az sem de-
rült ki teljes mértékben, hogy az általunk 40–50
százalékos arányban megítélt összegkeretekbôl
mennyit is költöttek valójában katalógusra.
Igyekeztünk racionális összevonásokat végezni,
de ebben az esetben adataink inkább csak tájé-
koztató jellegûnek tekintendôk.
1998-ban 46 pályázatból 22 volt sikeres
(47,8%), összegszerûen: az 58,289 M Ft igény-

hez képest 21,29 M Ft-ot (36,5%) tudtunk meg-
ítélni.
1999-ben 37 pályázatból 17 nyert (45,9%), az
igényelt 69,812 M Ft-ból csak 20,09 M Ft-ot
(28,7%) tudott a kuratórium megítélni.
2000-ben 44 pályázatból 23 nyert (52,2%), az
igényelt 60,832 M Ft-hoz képest sajnos csak
8386 M Ft (13,7%) támogatás jutott.
2001-ben 43 pályázatból 28 volt a nyertes
(63,6%), de az igényelt 67,851 M Ft-hoz képest
csak 18,375 M Ft-ot oszthattunk szét (27%).
2002-ben 48 pályázatból 37 volt sikeres (77%),
ehhez képest a 71,881 M Ft-os igénnyel szem-
ben csak 23,934 M Ft (33,2%) megítélésére
volt lehetôsége a kuratóriumnak.
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KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUSOK

Év
Nyertes pályázatok Elnyert támogatások

darab % M Ft %

1998 22 47,8 21,290 36,5

1999 17 45,9 20,090 28,7

2000 23 52,2 8,386 13,7

2001 28 63,6 18,375 27,0

2002 37 77,0 23,934 33,2

Az összesített adasorokból az derül ki, hogy a
pályázatok számát tekintve az ötéves idôszak-
ban egyértelmûen, az elnyert összegek arányát
tekintve csak az utóbbi két évben tükrözôdnek
az NKA bizottságának és kollégiumának fô cél-
kitûzései: a NKÖM és az NKA közösen hatá-
rozta el, hogy a tárgyi és szellemi örökség mú-
zeumban ôrzött kincsei tekintetében hatványo-

zottabban támogatja ezek katalógus formában
történô közreadását. Tehát direkt módon kap-
csolódtunk bizonyos múzeumpolitikai célok
megvalósításához, közvetlenül segítettük a mú-
zeumok külsô kommunikációját.
Tájékoztatásul közreadjuk a támogatások föld-
rajzi és területi eloszlását bemutató táblázato-
kat:

Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 78 Igény 96 229 160

Támogatott 43 Támogatás 39 555 000

1998



Megyei bontás

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 2 5 252 000 1 3 000

Bács-Kiskun 3 1 126 160 1 5 000

Békés 2 1 050 000 – –

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 2 500 000 1 2 000

Csongrád 1 100 000 – –

Fejér – – – –

Gyôr-Moson-Sopron – – – –

Hajdú-Bihar 1 550 000 – –

Heves – – – –

Jász-Nagykun-Szolnok 3 1 403 000 2 1 000

Komárom-Esztergom 6 3 262 000 3 1 070

Nógrád 1 2 400 000 – –

Pest 4 4 316 000 2 1 200

Somogy 1 800 000 – –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 600 000 1 600

Tolna 2 530 000 1 350

Vas 2 1 540 000 2 1 000

Veszprém 2 1 474 000 1 2 700

Zala – – – –

Budapest 14 31 386 000 7 10 300

Határon túli – – –

Összesen 46 58 289 160 22 21 290
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 123 Igény 317 018 250

Támogatott 63 Támogatás 79 630 000

1999



Megyei bontás

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 4 7 870 3 2 160

Bács-Kiskun 4 2 965 2 1 230

Békés 3 2 954 2 2 500

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 3 000 1 300

Csongrád 1 2 000 – –

Fejér 1 878 – –

Gyôr-Moson-Sopron – – – –

Hajdú-Bihar – – – –

Heves 1 700 – –

Jász-Nagykun-Szolnok 1 2 313 – –

Komárom-Esztergom – – – –-

Nógrád 1 829 1 600

Pest 1 1 085 1 530

Somogy – – – –

Szabolcs-Szatmár-Bereg – – – –

Tolna – – – –

Vas 3 3 840 1 1 000

Veszprém 4 5 014 – –

Zala – – – –

Budapest 9 35 594 5 11 000

Határon túli 1 800 1 800

Összesen 37 69 812 17 20 090
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 111 Igény 188 389 224

Támogatott 61 Támogatás 29 880 000

2000



Megyei bontás

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya 5 6 170 000 2 1800

Bács-Kiskun 4 2 406 134 3 1000

Békés 1 640 000 – –

Borsod-Abaúj-Zemplén – – – –

Csongrád 3 3 643 000 1 400

Fejér 4 6 183 000 2 600

Gyôr-Moson-Sopron 2 4 500 000 1 500

Hajdú-Bihar – – – –

Heves 1 176 000 1 176

Jász-Nagykun-Szolnok 5 6 662 000 2 600

Komárom-Esztergom 1 394 000 1 200

Nógrád 2 1 975 000 2 1000

Pest 1 12 000 000 – –

Somogy 3 1 183 000 2 500

Szabolcs-Szatmár-Bereg – – – –

Tolna 2 980 000 1 150

Vas 1 2 200 000 – –

Veszprém 4 3 082 000 1 600

Zala – – – –

Budapest 5 8 738 000 4 1400

Határon túli – – – –

Összesen 44 60 932 134 23 8386
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Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 100 Igény 207 483 000

Támogatott 60 Támogatás 46 823 000

2001



Megyei bontás

Igény Megítélt

pályázat (db) összeg (E Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya – – – –

Bács-Kiskun 2 2 505,5 1 500

Békés 4 2 905,0 2 1 050

Borsod-Abaúj-Zemplén – –- – –

Csongrád 2 1 000,0 1 500

Fejér 6 7 915,0 1 800

Gyôr-Moson-Sopron 1 3 500,0 1 2 500

Hajdú-Bihar 3 2 744,0 3 1 544

Heves 2 696,1 2 496

Jász-Nagykun-Szolnok 1 1 674,0 1 900

Komárom-Esztergom 3 2 106,0 2 950

Nógrád 1 737,5 – –-

Pest 4 2 933,0 3 683

Somogy – – – –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 835,0 1 700

Tolna 1 1 133,0 1 700

Vas 4 3 676,0 4 1 900

Veszprém 1 2 180,0 1 1 500

Zala 1 4 832,0 1 1 800

Budapest 6 26 129,0 2 1 500

Határon túli 1 350,0 1 350

Összesen 44 67 851,1 28 18 373
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2002

Pályázat (db) Összeg (Ft)

Beérkezett 99 Igény 151 250 710

Támogatott 70 Támogatás 50 534 000



Megyei bontás

Igény Megítélt 

pályázat (db) összeg (Ft) pályázat (db) összeg (E Ft)

Baranya – – – –

Bács-Kiskun 3 1 140 400 2 750

Békés 2 1 450 000 2 500

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 600 000 – –

Csongrád 1 333 000 – –

Fejér 3 5 796 700 1 800

Gyôr-Moson-Sopron 2 2 766 150 2 1 600

Hajdú-Bihar 1 280 000 – –

Heves 2 540 000 1 200

Jász-Nagykun-Szolnok 5 5 859 851 5 2 600

Komárom-Esztergom 3 3 101 120 3 1 100

Nógrád – – – –

Pest 4 3 899 200 4 1 254

Somogy 1 1 120 000 1 900

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 500 000 1 400

Tolna 1 150 000 1 150

Vas 3 4 121 700 2 1 200

Veszprém 1 7 850 000 – –

Zala 2 5 800 000 2 3 900

Budapest 8 19 258 030 7 7 000

Határon túli 4 7 315 550 3 1 580

Összesen 48 71 881 701 37 23 934
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Év
Teljes éves keret

(M Ft)

Kiadványra igényelt támogatás Kiadványra megítélt támogatás

(Ft) (%) (Ft) (%)

1998 130,0 116 073 856 89,0 49 455 000 38,0

1999 170,0 214 536 575 165,0 74 555 000 43,9

2000 107,7 201 422 309 187,0 48 801 000 45,3

2001 140,0 183 178 020 130,8 55 766 000 39,8

2002 164,0 162 718 401 99,0 64 930 000 39,6

Az adatok lezárásaként, a kollégium egész éves ke-
retét figyelembe véve, az alábbi kimutatás jelzi a

kiadványokra összesen igényelt, illetve megítélt tá-
mogatások nagyságát és százalékos megoszlását:

Kiadványok részesedése



59

K
ö

z
ö

n
s
é
g

Múzeumi Közlemények

Ez az összehasonlítás azt mutatja, hogy a mú-
zeumi kollégium egyáltalán nem elhanyagolha-
tó, sôt kifejezetten jelentôs összegeket, jelentôs
arányban áldoz a múzeumok kiadványok útján
történô kommunikációjának támogatására. S
itt kell átlépnünk e beszámoló második részé-
be, a tanulságok, tapasztalatok területére.

Tanulságok, tapasztalatok

1. Egyértelmû, hogy az NKA Múzeumi Kollé-
giuma támogatása nélkül – az esetek túlnyomó
többségében – gyakorlatilag nincs ma Magyar-
országon múzeumi kiadványkészítési tevékeny-
ség. Hasonló megállapításra jutott az Állami
Számvevôszék eseti és általános vizsgálódásai
során, mely leszögezi, hogy a magyar közgyûjte-
mények tudományos-szakmai tevékenysége s
ezen belül a kiadványkészítés az NKA támoga-
tásán nyugszik, hasonlóan a múzeumi mûtárgy-
beszerzéshez s a restaurálás-konzerválás alapte-
vékenységéhez. Megítélésünk szerint ez nagyon
fontos, mélyreható problémákat vet fel.
Noha az NKA alapszabálya deklarálja, hogy az
NKA nem támogathat fenntartásra, karbantar-
tásra irányuló pályázatokat, de hallgatólagosan
vagy éppen rutinszerûen a múzeumi alapfelada-
tok közül néhány bizony átcsúszott erre a térfél-
re. Már régen nem a klasszikus értelemben vett
feladatfinanszírozásról beszélhetünk tehát, ha-
nem az NKA-pályázatok átvállalnak a múzeum
fenntartásához nélkülözhetetlen alapfeladato-
kat. Továbbgondolva ezt, oly mértékûvé vált
közgyûjteményeink elszegényedése, a fenntar-
tók és tulajdonosok (állam, önkormányzatok
stb.) olyannyira szigorú restrikciós politikát
folytatnak, hogy az éves költségvetésben a bére-
ken és bizonyos fizikális fenntartási költsége-
ken kívül (villany, gáz, telefon stb.) nem állnak
rendelkezésre egyéb alapfeladatok ellátására
szolgáló pénzek. Gyakorlatilag a múzeumok
múzeumi funkciói (kiállítás, kutatás, tárgygyûj-
tés, restaurálás, nyilvántartás stb.) fenntartói
pénzügyi fedezet nélkül maradnak. Szerencsét-
len közgyûjteményeink tehát csak pályázatok-
ból s ezen belül is elsôsorban az NKA-pályáza-
tokból elnyert összegek segítségével élhetnek
„valós múzeumi életet”.

2. A vidéki gyûjtemények, megyei, városi, falusi
muzeális intézmények számára szinte az NKA
az egyetlen lehetôség a külvilággal folytatott
kommunikáció finanszírozására, de még in-
kább az elôbb már említett úgynevezett „valós
múzeumi élet” folytatására. Jelzésértékû a ki-
sebb helyi önkormányzatok fenntartásában
lévô intézmények kiszolgáltatottsága. Ezt a ki-
szolgáltatottságot bizonyítja, hogy 2000-ben,
amikor az országos múzeumokat az új rendelet
kizárta a pályázók körébôl (kivétel a Mezôgaz-
dasági, Közlekedési Múzeum, BTM, Orvostör-
téneti és Pedagógiai Múzeum), a pályázók
száma mégis növekedett, sôt duplájára nôtt. S
ebben a folyamatban a fôváros aránya elenyé-
szôen kicsi maradt, noha az 1998 elôtti idô-
szakban a nemzeti közgyûjtemények és a fôvá-
rosi intézmények az ötven százalékot messze
meghaladó aránnyal részesedtek, mind a meg-
ítélt pályázatok száma, mind pedig a megítélt
összegek tekintetében.
3. A periodikapályázatok jellegüknél fogva há-
rom alcsoportra oszthatók. Egyrészt vannak a
nagy hagyományú, rendszeresen megjelenô
múzeumi évkönyvek, másrészt a többéves kima-
radással, esetenként megjelenô vagy éppen
most induló kiadványok, harmadrészt pedig a
kisebb közlemények, füzet formájú kiadványok,
melyek közül rendkívül ritka az évtizedesnél na-
gyobb múltra visszatekintô periodika. Míg az
elsô kategória vonatkozásában egyértelmû a
képlet, a másik két csoport esetében sokszor
kusza képpel találkozunk. Múzeumaink nagyon
sok esetben egyszerre akarják az évkönyv = tu-
dományos publikáció, múzeumi vezetô és in-
formációs, leporelló funkciókat ellátni ugyan-
azon kiadványon belül. Maga a kiírás szelleme
és a tízéves hagyomány viszont egyértelmûen a
nagy múltú évkönyvek támogatására irányul.
Hasonló sajátossága múzeumi életünknek – s
ezzel mindig megszenved a kuratórium –, hogy
bizonyos kiírásbeli pontatlanságokat kihasznál-
va, vagy éppen a kurátorok és a szakma érintett-
ségére apellálva az egyes tudományos-szakmai-
társadalmi szervezetek is e pályázati kiírás kere-
tén belül szeretnék megszerezni tevékenységü-
ket bemutató köteteik pénzügyi fedezetét.
Nem ritka, hogy ezeket a kiadványokat sorozat-



ként szerepeltetik, hogy eleget tegyenek a kura-
tórium pályázati kiírása formai követelményei-
nek. Ennek kiküszöbölésére és a mind direk-
tebb és célzottabb támogatás eljuttatása érde-
kében 2002-tôl a kiírás szigorúan veszi a „csak
mûködési engedéllyel rendelkezô muzeális in-
tézmények pályázhatnak” kitételt.
4. A kis múzeumokat, szakmúzeumokat számta-
lan esetben alapítványok vagy baráti körök úgy
segítik, hogy ôk végzik a múzeum helyett a ki-
adványok megjelentetését. Bizonyos esetekben
ez ésszerû és indokolt, s a kollégium minden
tagja ismeri is ezeket a legtöbbször jól mûködô
és nívós kiadványokat megjelentetô szervezete-
ket; ugyanakkor sajnos visszaéléseket is tapasz-
talunk. Nagyságrendekkel, tucatszámra nôtt a
múzeumi szakmától távol levô intézmények és
szervezetek által beadott pályázatok száma,
amelyek ilyen-olyan ráerôszakolt szakmai kon-
cepció alapján pályáznak a szakterület amúgy is
szûkös forrásaira. Ezeket kizárandó, követel-
ményként állítjuk továbbra is a mûködési enge-
dély meglétét, mely bizony az elôbb említett
pozitív megítélésû alapítványokat, baráti körö-
ket negatívan sújtja. A kis múzeumok kénytele-
nek lesznek a saját nevükben pályázni.
5. A megoldandó problémák közé tartozik az a
tény is, hogy az NKA-kiírás értelmében csak jo-
gi személyiséggel rendelkezô intézmények pá-
lyázhatnak, mely bizonyos esetekben hátrányo-
san érintheti a megyei szervezetek tagmúzeu-
mait. A probléma ugyanis az, hogy – noha egy-
egy kis múzeum jelentôs hagyományokkal ren-
delkezik egy-egy kiadvány tekintetében (például
évtizedes megjelenés), de alá kell vetnie magát
a Megyei Múzeumi Szervezet egésze érdekei-
nek, s az elnyert pályázat sok esetben késve
vagy egyáltalán nem érkezik meg a pályázat
nyerteséhez. A megoldás egyrészt az, hogy a
megyéknek ki kell alakítaniuk saját, konzekvens
kiadványpolitikájukat és múzeumfejlesztési
koncepciójukat. Másrészt az NKA igazgatósága
fokozottabban törekszik arra, hogy a pénzek
felhasználását a jogszerûség szempontjából is
hatékonyan ellenôrizze.
6. Fôleg a periodika-pályázatok tekintetében
már korábban is megállapítottuk, hogy relatíve
sok az úgynevezett periodika-kiadványok szá-

ma. Túltelített kínálatot tapasztalunk. Minden
magára valamit adó intézmény presztízsokok-
ból is önálló kiadvány vagy sorozat megjelente-
tését tûzi ki célul maga elé. Nagyon sokszor
egy-egy megyén belül a nagy múltra visszatekin-
tô központi évkönyv mellett akár 6–10 periodi-
ka jellegû kiadvány megjelentetését szorgalmaz-
zák. Pénzügyi fedezet nincs rá, tehát marad az
NKA-pályázati forrás, melynek adatsorai bizo-
nyították is ezt a „túlburjánzást”. Ugyanakkor a
mennyiség növekedése mellett enyhén szólva is
változó minôséget, színvonalat tapasztalha-
tunk.
Engedjék meg, hogy mint gyakorló múzeum-
vezetô és kiadványszerkesztô tapasztalatomat
megosszam Önökkel. A Ház és Ember, a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum évkönyve a szakma
megítélése szerint is nagy múltú, rendszeresen
megjelenô, tartalmát és külalakját tekintve is
igen kiváló színvonalú periodika. Mindezek el-
lenére saját tapasztalatból tudom, hogy mily ne-
héz évrôl évre valóban színvonalas és tartalmas
írásokkal megtölteni. Nem véletlen, hogy ha
nem jön össze elegendô tanulmány, akkor 2-3
évente közbeiktatunk egy monografikus köte-
tet annak érdekében, hogy a szakág kutatói ki-
érlelt dolgozatokkal jelenhessenek meg. Tehát
ha nálunk ez probléma, elképzelhetô, hogy mi-
lyen színvonalbeli váltakozás tapasztalható
azon megyék esetében, ahol az említett köz-
ponti évkönyv(ek) mellett a tagmúzeumok pe-
riodikái is évrôl évre meg kívánnak jelenni.
Nagy divat mostanában a regionalitásra hivat-
kozni, de már megfogalmazódott kuratóriu-
munkban, miszerint lehet, hogy regionális-szak-
mai kiadványokra lenne szükség. Egy-egy intéz-
ményre mint bázisra alapozva az egyes szaktu-
dományágak nagyobb intézményi kört maguk-
ban foglaló kiadványokat hozhatnának létre,
melyek valóban magas színvonalú, értékes
beltartalommal bírnának. Az NKA pénze
ugyanis évrôl évre igen kis arányban nô, az igé-
nyek viszont megsokszorozódva jelentkeznek. S
ebben a negatív tendenciájú folyamatban az-
után a kollégium egyes tagjai elkövethetnek
olyan hibákat, melyek a nagy hagyományú, jó
minôôségû kiadványokat érinthetik hátrányosan.
7. Számtalan kérés érkezik hozzánk, sôt nem-
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csak kérés, hanem szemrehányás is, hogy most
induló, egy-két évet még meg nem ért kiad-
ványt sohasem támogatunk. Noha szempontja-
inkat a bennünket támadók elfogadják, de 
22-es csapdáját emlegetnek, hiszen más fórum
nem nagyon áll rendelkezésükre a források
megteremtésére. Ha nincs pénz, nem indul el a
kiadvány, ha nem indul el a kiadvány, nem tud-
nak pályázni az NKA-hoz. Noha mi ezt megért-
jük, mégis az az álláspontunk, hogy egy kiad-
vány bizonyítsa elôször életképességét, s utána
próbálunk segíteni fennmaradásában. Kényte-
lenek vagyunk a természetes kiválasztódás fo-
lyamatának teret engedni.
8. Azt tapasztaljuk, hogy csak a nagyobb me-
gyei évkönyvek, periodikák képesek idegen
nyelvû rezümékkel kommunikációt folytatni a
külföldi szakmai és laikus olvasóközönséggel.
A többi kiadvány, a többség túlnyomórészt pro-
vinciális helyi kiadvány, melyek eredményeirôl
nemhogy a külföldi, de még a hazai közvéle-
mény is igen ritkán értesül.
9. Állandó, visszatérô szemrehányás a kollégi-
um felé, hogy csak nyomdaköltségeket finanszí-
rozunk, személyi kifizetéseket nem. Mielôttünk
is ismeretes a szakma szégyenteljes alulfinanszí-
rozása, de egy periodikapályázaton belül jó né-
hány esetben bántóan túlméretezett személyi
költségek elszámolására nincs lehetôség. Szinte
minden évben elôfordulnak olyan pályázatok
(elutasítjuk ôket), amelyeknél az egyszemélyi
intézményvezetô, szerkesztô, szerzô, tördelô
stb. által készített kiadvány kevesebbe kerül,
mint az adott személy által igényelt személyi ja-
vadalmazás. Az ebben való közremûködést a
kollégium nem vállalja fel!
10. Ha a belsô tartalom tekintetében viszony-
lag enyhe kritikát fogalmaztunk is meg, sajnos
a nyomdai kivitelezés tekintetében – minden
technikai fejlesztés ellenére – sok esetben igen
gyenge minôséget tapasztaltunk az ellenôrzés-
kor. Ha a szövegek még meg is érik a száz
évet, az illusztrációk, fôleg a fekete-fehér ké-
pek nyomdai megjelenítése oly silány, hogy
már néhány év után is kifakulást, befeketedést
tapasztalhatunk. Tehát megint erôsödik a gya-
nú: nagyon sok kiadvány célja személyes ambí-
ciók kiélése és nem az értékes, úgynevezett

örökkévalóságnak szóló üzenet, kommuniká-
ció.
11. Sajátos és nem teljesen megfelelô a kollé-
gium kiírási gyakorlata, hiszen a pályázatokat
minden év elején írjuk ki, az elbírálás is megtör-
ténik az elsô negyedévben. Ugyanakkor viszont
a kéziratok vagy szinopszisok csak az év közepé-
re vagy második felére készülnek el, és maga a
kiadvány is legtöbbször az év végi hajrámunkák
terméke. Nem tudni, hogy az ÁSZ és az NKA
igazgatósága meddig adja meg nekünk ezt a vi-
szonylagos szabadságot. A múzeumok, mert ki-
adványt akarnak csinálni, év elején pályáznak,
sok esetben nem valós tényeken alapulva meg-
adnak témákat, tanulmánycímeket vagy kötet-
szinopszisokat, de aztán valamilyen oknál fogva
– elsôsorban a szerzôk késése vagy hanyagsága
miatt – csúszik a határidô teljesítése, s máris
jönnek a levelek az NKA-ba vagy a kollégium el-
nökéhez, határidô-módosítás miatt. Noha azt,
ha indokolt, meg szoktuk adni, de számszerûsé-
gében és értékszerûségét is tekintve a módosí-
tási kérelmek túlnyomó többsége pont e terüle-
ten jelentkezik, és ez egy idô után szemet szúr-
hat.

Egyéb kiadványok

A kiállítási katalógusok esetében még mindig
szegényesnek mondható a kép, több okból is:
egyrészt, mert a kiállítás megrendezéséhez be-
nyújtott pályázat részeként szerepeltetik a kata-
lógus megjelentetését az egyes múzeumok, s ha
nem sikerül elég pénzt összeszedni a kiállítás
megrendezéséhez, akkor legkézenfekvôbb mó-
don a katalógust hagyják el. Kérdésem: A mú-
zeumok külvilággal folytatott kommunikációja
szempontjából jó-e ez a gyakorlat? Szerintünk
nem.
Az sem egyértelmû, hogy ki, melyik múzeum
mit ért katalóguson. Van, akinél ez kiállítási le-
porellót, másoknál kiállítási vezetôt jelent, s
csak néhány, szakmailag is magas nívón lévô
múzeum készít igazi katalógust tanulmányok-
kal, képekkel, idegen nyelven is. Ehhez kapcso-
lódik a következô meglátásunk, hogy a kiállítá-
si katalógusainknál a többnyelvûség hiánya
még ma is akut probléma. Leginkább a kis
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múzeumoknál, de néhány nagyobb intézmény-
nél is tapasztalhattuk ezt a problémát. Sajátos
módon a legtöbb határidô-módosítási vagy pá-
lyázat-visszautalási ügy is a kiállítási katalógusok
tekintetében regisztrálható, talán éppen a ko-
rábban említett okok miatt.
A tárgyi és szellemi örökség közreadása téma-
körben beadott pályázatokra talán a legdinami-
kusabb jelzô illik, már ami a növekvô mennyisé-
get illeti. De igen nagy az egyoldalúság is.
A korszerû, a raktárakban ôrzött kincseket be-
mutató tárgykatalógus tragikusan kevés. Ez
egész szakmánk igen nagy szegénységi bizonyít-
ványa. Pozitívabb a kép a hazai és nemzetközi
konferenciák anyagait bemutató kiadványok te-
kintetében, amelyeket ide soroltak, ha nem
tudták ôket beszuszakolni évkönyvekbe, perio-
dikákba a pályázók. A hazai rendezésû konfe-
renciák eredményeinek közzétételénél az ide-
gen nyelven történô kommunikáció (rezümék,
fordítások) nagyon sok esetben változatlanul
hiányként szerepelnek.
Sajátos, akár magyar jellegzetességként is értel-
mezhetjük az e pályázati témába került úgyne-
vezett „emlékkötetek” számának elszaporodá-
sát. Vélt vagy valós érdemek, személyi ambíci-
ók, kerek és kevésbé kerek évfordulók, eseten-
ként egyéni emlékmûvek megalkotása jellemzô
erre a pályázócsoportra. Nagyon sokszor csak a
presztízs által vezérelve, saját elfekvô kéziratok
vagy már eddig megjelent tanulmányok egy kö-
tetbe történô szerkesztésére használják ezeket a
kiadványokat a pályázók. Igazából az idô dönti
majd el ezen kiadványok értékállóságát; nem vi-
tatjuk, hogy számos jó kiadvány is születik, de
véleményünk szerint ez a túlzott szám, ez a túl-
burjánzás nem szerencsés, és a szakma provin-
ciális jellegét erôsítheti. Az NKA csak korlátozott
mértékben tudja e törekvéseket támogatni.
Újdonságként számolhatok be arról, hogy az
NKA Múzeumi Kollégiumát profitorientált
könyvkiadó cégek is megtalálták, és kezdenek
pályázni exkluzív, igen nagy bekerülési költségû
kiadványaikkal, amelyekben az egyes közgyûjte-
mények anyagát akarják közzétenni. A kiad-
ványok minôsége, nyomdai kivitele minden
igényt kielégít, de mégis elutasítjuk ezen pályá-
zatokat, hiszen védenünk kell a kis gyûjtemé-

nyeket, s egyébként is az általuk kért összegek
mértéke oly nagy, hogy fél tucat nyertes pályá-
zó elvinné egész éves keretünket.
A NKÖM és az NKA célkitûzéseivel, a kommu-
nikáció szélesítésével összhangban megjelentek
– és mi támogatjuk is – az újabb keletû oktatási,
múzeumpedagógiai kiadványok, melyek a mú-
zeumi ismeretátadás lehetôségét szélesítik.
A megjelenés minôsége, kivitele, példányszáma
meglehetôs pazarlást mutat. Itt is jelentkeznek
a korábban már említett negatív jellemzôk,
megítélésünk szerint nem ártana egyfajta sze-
lekció.
Anélkül, hogy vindikálnám magamnak a jogot
intézmények, kiadványok vagy személyek meg-
ítélésére, szeretném elmondani a következôket:
El kellene gondolkozni azon, hogy egy kis vidé-
ki múzeum mikor tesz hasznosabbat és jobbat
önmaga és a köz számára: akkor, ha kiadja 
X. Y. helyi tanító vagy amatôr gyûjtô megle-
hetôsen alacsony tudományos színvonalú írá-
sát – mondjuk például félmillió forintért, vagy
ugyanennyiért a néhány ezres vagy tízezres
nagyságrendû gyûjteményeket teszi közzé kor-
szerû katalógus formájában. Azt gondolom, a
válasz egyértelmû, de itt még mindig a szemé-
lyes érdekek, presztízsharcok, a sajátos érték-
rend és persze a gyûjtemény feldolgozottságá-
nak hiánya érvényesülnek. Csak halkan jegyzem
meg, félô, hogy az NKA nem sokáig tudja ezen
szándékokat részben vagy egészében finanszí-
rozni.
Végezetül, általánosságban, a következôt sze-
retném elmondani:
Az NKA korábbi és jelenlegi Múzeumi Kollé-
giuma is tisztában van azzal, hogy a hazai mú-
zeumi kiadási tevékenységnek egyik legalapve-
tôbb forrása. Ezt a felelôsséget átérezzük, és
tudjuk, hogy szakágunk szakmaiságát a közvéle-
mény még mindig inkább tanulmányokon, ki-
adványokon, konferenciákon és fôleg ezek
mennyiségén méri le, mely szemlélet egyik perc-
rôl a másikra nehezen változtatható meg. De
intézményeinknek, a pályázóknak is tudomásul
kell venni bizonyos trendeket, lehetôségeket,
feltételeket. Ma már háromszorosak a pénzügyi
igények a rendelkezésre álló támogatási kere-
tekhez képest, s ezek csak nônek, és a szakadék
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egyre inkább mélyül a kért és megítélt támoga-
tások között. A támogatások sokkal kevésbé di-
namikusan nônek, mint az igények. A pályázati
kiírások és bírálati szempontok egyre szigorod-
nak, egyre keményednek, egyre jobban érvé-
nyesítenek bizonyos szakmapolitikai prioritáso-
kat. A kommunikáció szempontjából egyre
hatékonyabban jelentkeznek minôségi követel-
mények mind a szakmai teljesítés, mind a kivi-
telezés oldalán. Tudomásul kell venni azt is a
pályázóknak, hogy az NKA nem önálló, nem
tud és nem is akar szakmapolitikát folytatni.
Végrehajtja a NKÖM és az NKA-bizottság
elôírásait és elvárásait. Meg egyszer szeretném
nyomatékosan leszögezni, nem kívánunk dik-
tálni szakmapolitikai elveket, noha saját érték-
rendünk egységes és kialakult. A minôség által
megfogalmazott prioritások és a szigorodó fel-
tételek következtében egyre erôteljesebb lesz az
NKA által beépített ellenôrzés mind a tervezés,
mind a kivitelezés és az elszámoltatás oldalán.
(Megjegyzem, hogy a kollégium tagjai végzik a
szakmai beszámolójelentések ellenôrzését is, és
néha már tragikomikus az a tapasztalat, hogy a
pályázathoz beadott költségvetés és a valós vég-
rehajtás között esetenként ötvenszázalékos el-
térés is mutatkozik. Ezért nem ítélünk meg so-
hasem teljes összeget.)
Az NKA bizottsága részérôl a kollégium tagjai
is érzik a szigorítás igényét és presszióját. Pél-
dául az eddig megítélt pályázataink vonatkozá-
sában az elnyert összeg a kértnek körülbelül 40-
50 százalékát teszi ki. A bizottság viszont 70–80
vagy 100 százalékos támogatottságot kér a
megítélt pályázatok tekintetében. Magyarul ez
azt jelenti, hogy kevesebb megítélt pályázat,
több rendelkezésre álló forrással és összeggel.
Ha ezt érvényesítenénk, akkor egyértelmûen
aláírnánk a magyar muzeológiai intézmény-
rendszer túlnyomó hányadát képezô kis múzeu-
mok szakmai halálos ítéletét. De a tendencia
ez, s a sikeres pályázat függvényében mindenki-
nek meg kell gondolnia, mit, mire kér, és ho-
gyan tudja azt megvalósítani.
Végezetül még annyit, hogy a testület mûködé-
sében a 2003-tól bekövetkezô változások (a
nemzeti gyûjtemények visszakerülése a pályá-
zók körébe, a miniszteri keret ötvenrôl húsz

százalékra való csökkenése, az elôírások és a
prioritások erôsödése, a pályázás formai és tar-
talmi követelményeinek szigorodása) jó esélyt
adhatnak arra, hogy az NKA visszakerüljön
tényleges állami feladatfinanszírozó státusába,
a fenntartók pedig a valóságban is biztosítsák a
múzeumi alaptevékenységekhez szükséges fe-
dezetet.

Needs and Potentials. The Findings 

and Conclusions of the Museum Board

of the National Cultural Foundation

Programme 

Miklós Cseri

The Museum Board of the National Cultural
Foundation Programme (NKA) was set up to
subsidise the printing costs of periodicals, exhi-
bition catalogues and any publications relevant
to museum activities. Here are the most signif-
icant statistics and analyses on the publications
in terms of the number of applications, the
sums applied for and eventually granted. The
conclusions of the analyses show that practical-
ly museum publications could not exist with-
out the NKA funding and unfortunately some
other fundamental maintenance activities have
been subsidised by NKA grants, which reflects
the miserable financial conditions in which
Hungarian collections, especially minor, local,
provincial ones have had to operate. Some
major changes are due in 2003 in order to sus-
tain the main function of the NKA to grant
money for the implementation of the main
tasks in a museum.
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2002-es múzeumigazgatói értekezleten el-
hangzott elõadás a nagyobb múzeumoknak ki-
küldött, statisztikailag értékelt kérdõív (Rezi
Kató Gábor, 2002) eredményeinek hátterét kí-
vánta megvilágítani. Nem széles körû felmérés
alapján, hanem több múzeumi vezetõvel tör-
tént beszélgetés, interjú nyomán készült, ahogy
ez az írás is, a jellemzõnek talált válaszok bemu-
tatásával. A következõ kollégák segítettek véle-
ményükkel, javaslataikkal, azaz az alábbi intéz-
ményekrõl kaptam adatokat: Simon Károly,
Vámos-Lovay Zsuzsa (Iparmûvészeti Múzeum);
G. Merva Mária (Városi Múzeum, Gödöllõ);
Szakál Aurél (Torma János Múzeum, Kiskunha-
las); Magyar Természettudományi Múzeum (itt
saját ismereteimre támaszkodtam); Fejõs Zol-
tán, Selmeczi Kovács Attila, Wilhelm Gábor 
(a Néprajzi Múzeum sajtótájékoztatóján); Vá-
mos Éva (Országos Mûszaki Múzeum); Takács
András (Pest-megyei Múzeumi Igazgatóság); to-
vábbá Rezi Kató Gábor, Huszár Zoltán és több
kolléga általános észrevételeit, hasznos infor-
mációit köszönöm!
Legtöbbjüknek eljuttattam egy kérdéssort, és
annak alapján beszélgettünk a kiadványokról
mint a múzeum kommunikációjának egészét al-
kotó lehetõségek egyikérõl (a kérdéseket Viga
Gyula kolléga elõzetesen véleményezte).
Az alábbiakban elõször röviden áttekintjük a ki-
adványok helyzetét a múzeumi kommunikáció
egészében, majd a kérdésekre adott válaszok
összefoglalása következik. (Vizsgálódásunkban
csak a saját kiadványokról van szó, a más gon-
dozásban megjelent anyagokról, amelyek
egyébként szintén az intézmény kommunikáci-
ójához tartoznak, nem. Nem foglalkoztunk a

„nyomtatványokkal”, pedig azoknak is van álta-
lános kommunikációs tartalmuk.)

A kiadvány egy a sok csatorna közül

A kommunikáció általános sémája lehet a kö-
vetkezõ:

„Üzenet” – üzenõ – csatorna – 
az üzenet fogadója – megértett üzenet.

Egy múzeum kommunikációja sok csatornán
keresztül folyhat: például személyesen (beszél-
getések, levelek, telefonok), kiállítások, egyes
tudományos vagy egyéb publikációk, kiad-
ványok, reklámeszközök, maga az épület stb.
formájában. Úgy mondják, akinek nincs szán-
dékában, az is kommunikál, tehát nem lehet
nem kommunikálni.
A múzeumi kiadványok között kiemelt helyük
van a kiállításokat kísérõ kiadványoknak. Ezek
nagyon sokfélék lehetnek, és különböznek
aszerint is, hogy magában a kiállításban hasz-
nálja-e õket a közönség, vagy azon kívül, bár-
hol, otthon is. A látogatást megelõzõen vagy az
épületben kapjuk a szórólapot, a kiállításban
használjuk a feladatlapot, munkafüzetet, köny-
nyû kiállításvezetõt. Esetleg a nagyalakú, nehe-
zebb, drága katalógust is a helyszínen vesszük
meg, és forgatjuk a kiállítás nézegetése közben.
A komoly kiadványokat azonban sokszor már
csak a szûkebb szakma, a mélyebben érdeklõdõ
vásárolja meg, és igen sokszor az otthoni olvas-
gatás tárgya vagy a tudományos munka segéd-
eszköze lesz. Ilyen értelemben a katalógus átve-
zet minket a tudományos publikációkhoz, ame-
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lyek ezentúl az intézmény folyóirataiban, önál-
ló tanulmánykötetekben is napvilágot láthat-
nak.
Számos múzeum publikált egy-egy kiállításhoz
kapcsolódóan többféle, hierarchikusan komo-
lyodó, vastagodó és persze növekvõ árú kiad-
ványt, az ingyenes szórólaptól a helyben eligazí-
tó tájékoztatón, a könnyedebb, „ismeretterjesz-
tõ” kiállításvezetõn át a szép, ám igényes, mé-
regdrága katalógusig. Van olyan jó példa is,
amikor mindezek formátumban, arculatban,
stílusban is harmonizálnak egymással.

Mi a múzeum célja a kiadványokkal?

A kérdésemre legelõször, leggyakrabban emlí-
tett válaszok a következõk voltak:
– a gyûjtemények bemutatása katalógus formá-

jában;
– a végzett munka (esetleg egyáltalán: a munka-

végzés) bemutatása a szakma felé;
– a kiállítások „körítése”;
– kiadványcsere (ez nagyon hangsúlyos cél,

mert a múzeumoknak nincs elég pénzük kiad-
ványvásárlásra);

– a kiállítást elõbb-utóbb elbontják, és nem ma-
rad belõle más, mint egy forgatókönyv, egy
soha többé meg nem nézett videofelvétel a
megnyitóról, néhány emlék. A kiadvány meg-
marad örökre.

Ehhez egy kommentár kívánkozik: Egy múze-
um sem jelezte, hogy kíváncsi volna arra, mi-
lyen kiadványt, milyen eredményt keresne a
kolléga vagy a szakma, vagy a múzeumi terület,
vagy a látogató. Tehát a kiadványt fogadó, for-
gató fél igényeinek kielégítése nem szerepel a
szempontok között olyan súllyal, hogy partne-
reimnek eszükbe jutott volna.

Mi a munkatársak célja a kiadványokkal?

A munkatársak saját céljaik eléréséért publikál-
nak – mondták legtöbben. Általában az derült
ki, hogy laza a kapcsolat a múzeumok és a mun-
katársak céljai között, nincs a múzeumoknak
olyan hosszú vagy középtávú célja, koncepció-
ja, amelynek a múzeum vagy a kollégák maguk
alárendelnék a publikációkat.

A publikálás a legtöbb helyen közvetlen anyagi
vagy másmilyen elõnnyel jár: jutalommal azon-
nal (honorárium formájában) vagy az év során.
Többen a kutatónap, -szabadság ellenében el-
várásként említették a felgyülemlett tudás írott
formában történõ közzétételét, nemegyszer –
jogos – vezetõi elõírásként.

Kinek szól? 
Kik az olvasói (felhasználói) csoportok?

A kollégák válasza sorrendileg szinte egyöntetû
volt az elsõ helyen megnevezett „célcsoport” te-
kintetében. A többieket váltakozó gyakoriság-
gal említették, a helyi közösséget pedig egyet-
len, kisebb városban dolgozó kolléga említette
meg.
– szakma/muzeológusok/kutatók,
– diákok,
– cserepartnerek,
– igényes, mûvelt közönség/látogatók,
– a helyi közösség tagjai.
Egyikük sem említette a gyerekeket, családo-
kat, pedig helyük volna ebben a sorban. A diá-
kok persze lehetnének gyerekek, de ha így ne-
vezzük meg õket, akkor az iskolai keretben a
múzeumba hozott, netán érdeklõdõ tanulóifjú-
ságot érthetjük a diák fogalmán. A családi köte-
lékben, esetleg barátaikkal vagy egyedül érkezõ
gyermekek számára színes ismertetõ, feladatlap
vagy munkafüzet, „rejtvényújság” nagyon jól jö-
het.

Mit szólnak az elektronikus kiadványokhoz?

Többen fejezték ki azt a véleményüket, hogy
ezek kellenek, csináljuk meg, mert igény van
rájuk, ezek jelentik a jövõ fontos kommuniká-
ciós csatornáját, és általános a vélemény, hogy
az internetes vagy CD-n nyújtott anyagok, vir-
tuális kiállítások nem jelentenek konkurenciát
a kiállításoknak. Ugyanakkor többen fogal-
maztak meg olyasfajta véleményt is, hogy:
„Nincs idõm az interneten böngészni…” Érde-
mes ezzel a kérdéssel egyre többet foglalkozni,
mert egyre inkább úgy tûnik, lejárt a gyûjtemé-
nyek csöndjébe tengernyi szakkönyvvel vissza-
vonult tudósok ideje, akik többévi, elmélyült
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búvárkodás után egyéni kvalitásukat tükrözõ
nagymonográfiákkal rukkolnak ki. Ma egyre
több a mozgékony kutató, aki az internet bõsé-
gesen ontott információtömegébõl, az egész
világra kiterjedõ levelezõpartnerek írásaiból jó
érzékkel vagy ismeretekkel szûri ki a jó, rele-
váns, új információt, és így alkot naprakészet.
Egyre több múzeum mûködtet honlapot, egyre
többen keresik a kínálatunkat a világhálón.
Kényszer is az elõnyök mellett, hogy adaptá-
lódjunk, ugyanakkor sose felejtkezzünk el ar-
ról, hogy a múzeum legfontosabb része a való-
di tárgy (és az életünk legfontosabb közege a
valóságos világ).

Néhány szó a példányszámokról

A szakmai kiadványokkal kapcsolatban gyakran
megnevezett példányszám a „bûvös ezer” volt.
Ezt a bekerülési költségek növekedésének és az
egy példányra esõ költségek csökkenésének ha-
rapófogójában vergõdõ megrendelõk gyakran
lélektani okból választják. Három nagy tekinté-
lyû vezetõ mondta ki egymástól függetlenül azt
a szintén bûvösnek tetszõ ötvenes számot,
amennyire az ezer példányban megjelenõ drága
mûvészeti katalógusok olvasóinak számát tak-
sálják. A többinek egy része cserepéldányként
hasznosul (nagyon jól, mondták többen), illet-
ve reprezentáció keretében cserél gazdát.
Az ismeretterjesztõ szintû kiadványok ezer–pár
ezer példányban jelennek meg, s a jobbak el is
fogynak, sõt egy esetben utánnyomásról is be-
szélt partnerem. Az ismeretterjesztõ szint olva-
sóinak körét többen akár ötvenezresre is be-
csülték. Ha az elõzõ esetben túlkínálatról, eb-
ben az esetben alulkínálatról beszélhetünk.
Senki sem tett említést a több mint százezer pe-
dagógusról, akik a múzeumi kiadványok poten-
ciális célcsoportjai, vásárlói, használói lehetné-
nek.

Mi befolyásolja az eladhatóságot, 
a csereértéket?

Többek szerint legfontosabb a külalak, az il-
lusztráltság. Ha a kiadvány nem magyar, akkor
a nyelve is fontos az eladhatóság szempontjá-

ból. (Munkahelyemen, a Magyar Természettu-
dományi Múzeumban inkább a magyar nyelvû
kiadvány az érdekesség.) Több múzeum dekla-
rálta az utóbbi idõben, hogy a könyvesboltban
árusítható kivitel elérésére törekszik, sõt kime-
részkedett a piacra is. Miskolcon könyvvásá-
ron, Budapesten az Írók könyvesboltjában je-
lentek meg múzeumok kiadványai. Érdekesnek
találtam, hogy senki sem beszélt a tartalomról,
ez tehát nyilván magától értetõdõen nívós.
Vagy mégsem? Általános helyzet, hogy „munka-
társ szerkeszt, grafikus tervez”, azaz a tartalom
nem megy át a közönség (a széles olvasóközön-
ség) ízlését, ismereteit, nyelvezetét jobban is-
merõ kiadói szerkesztõ szûrõjén, viszont a kül-
csín tekintetében már elfogadjuk a könyvészeti
szakma értékítéletét vagy a vásárlók néma (buk-
szanyitással történõ) szavazatait.

Mi lesz a maradékkal, a remittendával?

„Az elavult példányokat diákoknak adjuk verse-
nyek díjaként, vendégeknek, testvérvárosi
küldöttségnek…” – mondta egyik beszélgetõ-
partnerem, aki a legmarkánsabban fogalmazta
meg a többek által hangoztatott tényeket. Kép-
zeljük el, mekkora versenykedvet támasztanak
egy diákban az olvashatatlan, használhatatlan
kötetek, mennyire táplálja a testvérbarátságot a
repülõn cipelt, irdatlan megsárgult papírtömeg
(ha ugyan nem a szállodai szemétben végzi még
korábban). Ugyanennek a jelenségnek a másik
oldalról való megközelítése szintén markáns vé-
leményt tükrözött: „… az eladhatatlan, régi év-
könyvükkel szúrták ki a szememet…”.
Volt több múzeum, amelyben a régi (esetleg év-
százados), eladhatatlan folyóiratszámokat a
munkatársak fillérekért vagy ingyen vihették ha-
za. Az ilyen akcióknak nagy volt a népszerûsé-
ge, többen így jutottak hozzá saját intézményük
folyóiratának csak a könyvtárban hozzáférhetõ
számaihoz, amelyek azonnal elérhetõ közelség-
ben vannak azóta is a dolgozószobájukban.
Ugyancsak több múzeumi vezetõ vallotta, hogy
„a nagy katalógus európai színvonal”, azaz
nincs értelme remittendáról beszélni, mert az
igazi értékek elõbb-utóbb úgyis gazdára talál-
nak.
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Mi a véleménye a múzeumi terület 
kiadványairól?

Általános vélemény szerint jók, szépek a kiadvá-
nyaink, jól szétválik a szakma és a közmûvelõ-
dés (nem kérdeztem rá, hogy lényegében
ugyanezt miért fogalmazták meg ketten is), jó-
kat írnak a kollégák. Az az igazság az, hogy job-
ban esik ezeknek a véleményeknek nyilvánossá-
got adni, mint azoknak, amelyek szerint elöre-
gedett stílusban, csak a tudományos partnerek-
nek íródnak a drága katalógusok és könyvek, il-
letve hogy csak arra jók, hogy „körbeajándékoz-
zuk” egymást, de olvasni senki sem olvassa
õket. Azért úgy tûnik, mintha az utóbbi fajtából
egyre kevesebb, vonzó kiadványból pedig egyre
több lenne közkézen…

Ajánlások

Mit ajánlottak partnereim a múzeumi szakmá-
nak? Több közös fórumot, ahol bemutathatjuk
kiadványainkat (például múzeumi majális és
könyvvásárok). Költségkímélõ és ismert-
ségnövelõ hatású lehet az, ha a szakosodott
múzeumok közösen jelennek meg kiadványok-
kal. Botrányosnak tartotta valaki, hogy a Ma-
gyarország múzeumai címû könyv még angolul
sem jelent meg, miközben még Szlovéniának is
van országos múzeumi CD-je. Többen gondol-
ják úgy, hogy több pénz kell kiadványra, a mú-
zeumoknak nagyobb áldozatokat kellene hoz-
niuk a kiadványok érdekében, és a kormányzat-
nak nagyobb mértékben kellene támogatnia a
múzeumi kiadványokat, amelyek a nemzeti kul-
turális örökséget mutatják be, tehát hasznos,
értékes összetevõi a pozitív országképnek.

Egy másik visszacsatolás…

Elöljáró beszéd lehetett volna az, amit több be-
szélgetõpartnerem fogalmazott meg ilyen-olyan
formában. Arra a kérdésre válaszoltak, hogy fi-
gyelik-e kiadványaik fogadtatását, a kritikát, és
az befolyásolja-e a következõ kiadványt vagy ki-
adási tevékenységüket.
Többek véleménye volt az, hogy a kiadványok-
ról megjelent vagy elhangzott szakmai kritika,

recenzió – a visszacsatolás – érdekes, de lénye-
gében nem befolyásolja a múzeum kiadási tevé-
kenységét.
Ennek fényében nagyon is kérdéses, hogy érde-
mes volt-e ilyen formában leírni ezt a vitaindító
elõadást (mely ott a helyszínen vitát, ebédszü-
neti, sõt délutáni eszmecseréket váltott ki). De
reménykedem, hogy lesz rá reakció – akár ver-
bális, akár valamelyik múzeum kiadványpoli-
tikájában megjelenõ változás –, és akkor nem
volt hiábavaló. Ez az esemény a legújabb, közös
szakmai kiadvány, a Múzeumi Közlemények lé-
tét is más fénnyel világítaná meg.

A point for Discussion and Food for

Thought about the Communication and

Publication in Certain Museums

Tamás Vásárhelyi

The presentation at the Museum Directors’
Conference and also this article have summed
up the findings of a recent study on the pub-
lishing activities of some Hungarian museums
including several formal and informal com-
ments, ideas and suggestions made by
renowned museum professionals. Museum
publications, from the simple leaflets, cata-
logues to the most expensive and representa-
tive albums are all a channel of communication
between the public and the museum the suc-
cess of which is influenced by numerous fac-
tors: clearly stated aims, the target readers,
access to digital publications, the number of
copies, the layout and marketing issues as well.
Unfortunately publishers do not really expect
feedback so this fact has a negative effect on
the standard and the marketability of the pub-
lications and the most important of all, on the
successful communication of the original mes-
sage.
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z Ausztriában és Németországban autózók
nyaranta gyakran találkoznak az utak mentén
sûrûn elhelyezett plakátokkal, óriásplakátokkal
és feliratokkal, amelyek általában „trendi” cí-
mekkel és szép, színes grafikával az adott év
úgynevezett tartományi kiállítását, a Landesaus-
stellungot hirdetik (a továbbiakban: LA), oda
invitálnak. A szállodákban, az utazási irodák-
ban és valamennyi múzeumban, kiállítóhelyen,
éttermekben és üzletekben, de az adott tarto-
mány szinte minden turisták látogatta helyén
megtalálhatók e kiállítás szórólapjai, ismertetõ-
füzetkéi, plakátjai.
A helyi és országos lapok és kiadványok, a rá-
dió és televízió híradásai is rendszeresen közöl-
nek beszámolókat, hirdetéseket e kulturális kí-
nálatról. A kiállítások helyszínén pedig az em-
bernek az az érzése, hogy az egész környék erre
az eseményre figyel. Turistabuszok tucatjai,
idõsek és diákok szervezett csoportjai, hazai és
külföldi családok százai a parkolókban, zsúfolt
elõadó és kiállítási terek és termek… kisebbfaj-
ta népvándorlás nap mint nap.
Egy-egy ilyen tartományi kiállításnak aztán – mi
magyarok inkább országos kiállításnak kellene
hogy nevezzük, hiszen egy-egy tartomány inkább
Magyarországnyi, mint megyei méretû – sokszor
igen komoly tudományos elõzménye és vissz-
hangja van. Az erre az alkalomra megjelent kata-
lógusnak és sokszor nagyszámú monográfiának
hosszú évekre meghatározó szerep jut a kutatás
továbbvitele, de az oktatás és a népszerûsítés
szempontjából is. Az utóbbi években, nem utol-
sósorban a svájci Expo02 Landesausstellung
kapcsán néhány kutató számára maga a kiállítá-
sok intézménye is érdekessé vált.
Az alábbiakban a német nyelvterület legújabb
kori országos kiállításainak rövid, korántsem

kimerítõ bemutatásával egyrészt egy sikeresen
mûködõ komplex, múzeumi bázisú társadalmi
kommunikációs rendszert szeretnék a figyel-
mükbe ajánlani, másrészt e rendszer átvéte-
lének gondolatkísérletén keresztül a hazai
megrendezés elõfeltételeit szeretném számba
venni.

I.

1. A II. világháború utáni Ausztriában 1960-
ban elõször Alsó-Ausztria rendezett tartományi
kiállítást. 1964-tõl Stájerország, 1965-tõl Felsõ-
Ausztria, 1974-tõl Burgenland, 1980 óta Salz-
burg és 1991-tõl Vorarlberg is csatlakozott eh-
hez a „legújabb kori osztrák muzeológiai
know-how-nak” nevezhetõ mozgalomhoz. Míg
az ország nyugati tartományai általában csak
ritkábban, 3–5 évenként, addig a keleti, dunai
tartományok évente rendeznek ilyen kiállításo-
kat.
2. Több németországi tartomány is szervez
ilyen, döntõen történeti és mûvészeti jellegû
bemutatókat. Bajorország 1985 óta körülbelül
húszat, de Baden-Württemberg is kisebb-na-
gyobb rendszerességgel, és az új tartományok
közül Szászország 1999-ben nyitotta meg az el-
sõ és 2003-ra tervezi a második tartományi kiál-
lítását. Türingia 2007-ben kíván Hessennel kö-
zösen tartományi kiállítást rendezni.
3. Svájc, bár használja a Landesausstellung kife-
jezést, de ott inkább a 19. századi világ- és or-
szágos kiállítások rendszerét leképezõ, általá-
nos országos vagy tartományi kiállítások sorát
folytatták az eredetileg 2001-re tervezett, de
több nekifutásra végül is éppen az idén látható
Expo02-vel. Ennek a kiállításnak viszont igen
fontos szerep jut a svájci „választott nemzet”
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A német nyelvterület tartományi 
kiállításairól – Landesausstellungen
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önmeghatározása, a nemzettudat erõsítése, a
digitalizált és totálisan automatizált mûszaki
kultúra elfogadtatása és humanizálása terén.

II.

Az osztrák és német tartományi kiállítások sok-
félék, talán leggyakrabban hat alaptípusba so-
rolhatók (a típusok megjelenésének hozzávetõ-
leges sorrendjében):
1. Egy-egy mûvész életét, oeuvre-jét és körét, is-
koláját bemutatók; például az 1. alsó-ausztriai
LA (Melk): Jakob Prandtauer és mûvészeti kö-
re; az 1. burgenlandi LA (Halbturn/Féltorony):
Franz Anton Maulbertsch; vagy az idei második
bajor LA (Aschaffenburg) A grünewald rejtély
címmel (ami 2002. november 30-án nyílik, és
2003 tavaszáig látható).
2. Egy-egy uralkodót (uralkodóházat) vagy szen-
tet és korát a középpontba állítók; például az
1966-os alsó-ausztriai LA (Wiener Neustadt/
Bécsújhely): III. Frigyes; az 1980-as burgenlan-
di LA (Halbturn/Féltorony): Mária Terézia
mint Magyarország királynõje; az 1982-es alsó-
ausztriai LA (Krems): A 800 éves Assisi Ferenc;
valamint a bajor LA (Bamberg) II. Henrik csá-
szár (1002–1024) címmel, amely 2002. július
20-tól októberig volt látható.
3. Egy-egy történelmi vagy mûvészettörténeti
korszakot vagy alakulatot bemutató kiállítások;
például alsó-ausztriai LA (1974, Schallaburg):
A renaissance Ausztriában; felsõ-ausztriai LA
(1980, Steyr): A hallstadti kultúra, az európai
egység korai formája; valamint a 2. szászországi
LA (Torgau): Hit és hatalom, Szászország a re-
formáció korának Európájában, 2003. június
17.–október 19.
4. Gazdaság- és társadalomtörténeti, általában
komplex vagy egy-egy intézményt, jelenséget
hosszabb idõszakon át bemutató kiállítások; pél-
dául az 1978-as alsó-ausztriai LA (Marchegg):
A vadászat régen és ma; az 1987-es felsõ-
ausztriai LA (Steyr): Munka, ember, gép – Út az
ipari társadalomba; az 1998-as három párhuza-
mos bajor LA: A pénz és a hit – Élet az evangé-
likus birodalmi városokban (Memmingen),
A polgári szorgalom és a hercegi pompa
(Kempten), A nõk története Bajorországban a

népvándorlástól máig (Ingolstadt); valamint a
2003-as baden-württembergi LA (Stuttgart)
Régi kolostorok – új urak. A szekularizáció a
német délnyugaton (1803) címmel (április
12.–október 5.). Érdekes, hogy ugyanezt a té-
mát Bajorország is feldolgozta LA keretében,
1991-ben Kolostori szekularizáció címmel
Straubingban. Általában is megfigyelhetõ egyes
slágertémák felbukkanása, például a vadászat, de
a nõk helyzete is több LA témája volt már.
5. Egy-egy ország vagy tartomány történetét
vagy annak egy hosszabb szakaszát, vagy egy
másik országhoz, tartományhoz fûzõdõ kap-
csolatait feldolgozó kiállítások; például az
1996-os st.-pölteni és Neuhofen a. der Ybbs-i
Ostarrichi – Österreich 996–1996, Emberek,
mítoszok, mérföldkövek vagy az 1993-as tiroli
LA (Kufstein): Bajor és tiroli történetek… egy
szomszédság; vagy az 1999-es bajor LA (Kulm-
bach) Bajorország és Poroszország címmel. 
A 2000-es bajor LA Regensburgban Bavaria
Germania Europa – A történelem bajorul
(Geschichte auf Bayerisch) címmel és a 2001-
es, bajor LA (Passau), amelyet Budapesten, a
Nemzeti Múzeumban is bemutattunk, Bajorok
és magyarok, egy ezeréves kapcsolat címmel.
Természetesen ez a tipizálás tovább finomítha-
tó, és az egyes kiállítások tartalmi elemzésébõl
és idõzítésébõl messzemenõ következtetéseket
vonhatunk le. Egy igen aktuálisat engedjenek
meg például. Az utóbb említett bajor tartomá-
nyi kiállítások igen következetesen járják körbe
Bajorországnak a német világban, Európában
és Közép-Európában játszott szerepét. Ha eh-
hez hozzátesszük, hogy valamennyi bajor tarto-
mányi kiállítás védnöke a Bajor Szabadállam
miniszterelnöke, akkor a tartomány politikai
szerepvállalása és a 2002. évi német választások
fényében megállapíthatjuk, hogy talán a téma-
választás nem véletlen.

III. 

Ha meg szeretnénk határozni a tartományi kiál-
lítások lényegét, célját, tartalmát, nem eléged-
hetünk meg az 1997-es karintiai LA kiállítási
koncepciójában megfogalmazott mondattal:
„minden LA lényegében egy felfedezõútra
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szóló meghívást jelent”, hiszen, ha jól belegon-
dolunk, egyrészt minden turistaút, másrészt
minden valamirevaló kiállítás is ezt ígéri.
Talán nem tévedünk nagyot, ha a LA-k lényegét
azok kommunikációs céljában próbáljuk meg-
ragadni. Ehhez azonban tudni kell, hogy mind
Ausztriában, mind Németországban a föderális
rendszer miatt a kulturális, így a közgyûjtemé-
nyi igazgatás is tartományi kompetencia. Az in-
tézmények nagyrészt tehát tartományonként
szervezett és finanszírozott, tartományi struktú-
rák. A tartományi kiállítások témaválasztásuk-
kal és a megvalósítás módjával az egyes tarto-
mányok kohézióját, összetartását, együvé tarto-
zásuk tudatát kívánják erõsíteni, és erõsítik is,
méghozzá igen komplex módon. Ez a megálla-
pítás vonatkozik mind az adott tartomány teljes
lakosságára, mind a múzeumi, közgyûjteményi,
történészi, társadalomtudományi szakmai elit-
jére, egész intelligenciájára.
Annyiban különböznek egy-egy jelentõs kiállí-
tástól, hogy az adott tartomány (mûvelõdési)
kormányzata a kiállításoknak juttatott jelentõs
anyagi támogatás révén el tudja érni, hogy az
adott kiállítás nagyon sok embernek szóljon, és
az egész országban tudomást szerezzenek róla,
egyben hogy egy külön rendezvénytípusként tu-
datosodjék. A szakmai elitek a legtöbb esetben
jól kidolgozott rendszer szerint megvalósuló,
igen magas fokú kooperációja révén a közvéle-
ményt formáló, de egyszersmind a közvéle-
mény által teljes mértékben akceptált és legiti-
mált rendezvény jön így létre, amely korszerû
társadalomtudományi ismereteket és felfogáso-
kat közvetít. Természetesen nem jelenti ez azt,
hogy ugyanez a közvélemény minden ilyen kiál-
lítást rögtön el is fogad, hogy nincs vita annak
koncepciójáról.

IV.

A fentebbi célokat szolgálja a kiállítások szerve-
zése és marketingje.
a) A szervezési háttér nagyon különbözõ. Bajor-
országban a tartományi kulturális minisztérium
szervezetébe tagolt osztály (a Haus der Baye-
rischen Geschichte, Augsburg), Ausztriában ál-
talában a tartományi kormányzatok egy-egy

köztisztviselõ, egyben szakember felelõse irá-
nyítja és koordinálja a munkát (például Alsó-
Ausztriában korábban az LA-k kezdeményezõ-
je, prof. Rupert Feuchtmüller, most dr. Gott-
fried Stangler).
Baden-Württemberg tartományban a nagy kiál-
lítások megrendezése a kormányprogram kul-
túrpolitikai fejezetébe foglalt feladat. A tarto-
mány minisztertanácsa a közelmúltban tárgyal-
ta meg és fogadta el a felelõs Tudomány-kuta-
tásügyi és Mûvészeti Minisztérium elõterjeszté-
sében a tartományi kiállítások 2007-ig terjedõ
részletes és 2011-ig szóló általános tervét.
A 2003–2007-ig tartó öt év hét tartományi kiál-
lítását egy tárcaközi munkabizottság választotta
ki, ugyanez a kormányrendelet formáját öltõ
terv tartalmazza a kiállításoknak a Pénzügymi-
nisztériummal egyeztetett költségvetését is.
Szerepet kapnak a tartományi központi múzeu-
mok. Ugyanakkor az egyes kiállításokat más-
más csoportra bízzák, ezek többször a rendezõ
múzeum bázisán jönnek létre. Sohasem elég-
szenek meg viszont ilyen szûk szakmai körrel.
A cél az, hogy a tartomány, de ha lehet, az
egész ország és a szakterület külföldi specialis-
tái is vegyenek részt a kiállítás elõkészítésében,
megtervezésében és megrendezésében. A kiál-
lítás kivitelezését, marketingjét, PR-ját sokszor
a versenyszféra bevonásával, a helyi cégeket
megbízva, de a szakmai igényességet megköve-
telve végeztetik. Fontos cél a kiállítás helyéül
szolgáló város vagy kistérség kulturális életé-
nek a felélénkítése, a kulturális turizmus állan-
dó kínálatának bõvítése is. Egy-egy kiállításon
nemritkán több tucat muzeológus, belsõépí-
tész, szervezõ, kivitelezõ, grafikus, designer, ze-
nei, filmes és videós szakember, szerkesztõ,
sajtómenedzser, pedagógus dolgozik. A kata-
lógus szinte kötelezõen mindig nemzetközi
szerzõi kollektívájában általában szintén sok
tucat szakember dolgozik. Az elmúlt évtizedek-
ben igen sok magyar szakember is részese volt
e kiállításoknak, vagy mint katalógusszerzõ,
vagy mint a kölcsönzõ közgyûjtemény képvise-
lõje.
b) Az egyes tartományi kiállítások helyszínének
kiválasztása: általában különbözõ és a célnak a
legalkalmasabb helyszínt keresik úgy, hogy az
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figyelmet irányítson az adott kiállítóhelyre, és
fellendítse arra a szezonra, de ha lehet, huza-
mosabb idõre is a térség idegenforgalmát. En-
nek megfelelõen általában változik a helyszín,
és ezzel együtt a régió is. A rendezõk területi ki-
egyensúlyozottságra törekszenek.
Helyszínek lehetnek központi és regionális, he-
lyi múzeumok, kastélyok és kolostorok, sok-
szor egy-egy helység több kiállítóhelye egyszer-
re. (Az egyetlen kivétel talán Burgenland, ahol
Halbturn/Féltorony sokszor volt helyszín; igaz,
itt is megfigyelhetõ a változtatás igénye.)
c) A célközönség a tartomány teljes lakossága.
Ezért a kiállítások ideje általában tavasztól õszig
tart, 3–6 hónapig vannak nyitva. A nyitvatartási
idõket is a ehhez a célhoz igazítják. Utazási ked-
vezményekkel teszik vonzóvá a látogatást. Csa-
ládi hétvégéket és az idõben is differenciált kí-
sérõprogramokat szerveznek. Egy-egy tartomá-
nyi kiállítás külön eseménysorozattá válik.
Tavasszal és az iskolakezdés után a tanulmányi
kiránduláson lévõ diákcsoportok, ugyanekkor,
tehát a fõszezonon kívül a szeniorcsoportok ve-
szik célba a kiállítást. A nyár és a hétvégék a csa-
ládoké. A terület nemzetközi turizmusához iga-
zodóan kisebb-nagyobb számban külföldiek is
ellátogatnak a kiállításra. A német nyelvterüle-
ten igen erõs a szervezett kulturális turizmus és
a belsõ, más tartományokba irányuló turizmus
is. A több évre elõre meghirdetett LA-k kedvelt
célpontjai a buszos kirándulócsoportoknak.
E csoportok látogatását a kedvezményes belé-
põk rendszere szolgálja: családi, szenior- és
diákjegyek, több helyszínre érvényes kombinált
belépõk és kedvezményes vezetések.
A kiállítások általában 150–300 ezer látogatót
vonzanak. Alsó-Ausztriában az 1960-tól 2000-ig
eltelt negyven évben összesen több mint hétmil-
lió látogató fordult meg rajtuk. Az elveszett Para-
dicsom keresése. Az európai kultúra a kolosto-
rok tükrében címû, 2000-ben, Melkben rende-
zett kiállításnak közel félmillió látogatója volt.
d) A tartományi kiállítások jellemzõje – igaz, e
téren Németország és Ausztria múzeumai igen
fejlettek amúgy is – a pontos, differenciált és
sokoldalú tájékoztatás. Egy-egy kiállítás részle-
tes programját már sokszor egy-két évre elõre
megismerhetjük az interneten. Az országos kul-

turális és múzeumi elõzetesek egy évre elõre szí-
nes és pontos tájékoztatást adnak az esemény-
rõl. Valamennyi média informatív és bõ tájé-
koztatást nyújt a kiállításról, a megnyitóhoz kö-
zeledve egyre gyakrabban és bõvebb terjede-
lemben. A megnyitó egyben médiaesemény is.
A kiállítás kritikai visszhangja a helyi és az orszá-
gos sajtóban nagy, és több hónapig tart. Mind-
ezt természetesen összehangolt és jól megterve-
zett sajtómunka elõzi meg.
e) A kiállítások saját kiadványai szintén átgon-
dolt rendszert alkotnak. Az elõzetes ismertetõ
leporellótól a minden kiállítás esetében szinte
kötelezõ több száz oldalas katalógusig a több-
nyelvû ismertetõket és szórólapokat, plakáto-
kat is magában foglalja, természetesen a kiállí-
tás arculatához igazított egységes grafikai meg-
jelenítéssel.
A tartományi kiállítások bemutatását még
hosszan folytathatnánk, de talán már az eddi-
giek is meghaladták a szükséges mértéket ah-
hoz, hogy a bevezetõben említett kérdéshez
visszatérve elégséges alapot biztosítsanak a
rendszer magyarországi bevezetését, annak kö-
vetkezményeit felvetni kívánó gondolatkísérlet-
hez.
Azt hiszem, elégséges néhány kérdést megfo-
galmaznom.
1. Tekinthetõ-e Magyarország olyan egységnek,
ahol egy országos kiállításnak funkciója lehet?
Elképzelhetõ-e, hogy idõvel az egyes magyaror-
szági régiók rendezzenek ilyen kiállításokat,
erõsítve ezekkel a régiós tudatot?
2. Magyarországon hogyan és ki dönthetné el,
hogy hol és milyen programmal jöjjön létre or-
szágos kiállítás? Kellene-e minden esetben al-
kalmazkodni az éppen aktuális ünnepi év tema-
tikájához, vagy más „ügyeletes üdvöskéhez”?
3. Képes lenne-e a magyarországi kormányzat,
így a kulturális kormányzat, az NKÖM a nyu-
godt döntés feltételeit és a több évre elõre ter-
vezõ és folyamatos munka zavartalanságát cik-
lusokon átívelõ módon garantálni? Hangsúlyo-
zottan a szükséges összegeket a több évre elõre
kiválasztott kurátornak és csapatának.
4. Hajlandó-e meggyõzni a muzeológusszakma
önmagát e gondolat, mármint az LA-k érdemes
voltáról, és képes-e ugyanez a szakma a meg-
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valósításért kiállni? Meg tudja-e gyõzni a köz-
ponti és helyi politikai eliteket, a kormányzat és
a környezet (például a mûemlékvédelem vagy a
turizmus) szereplõit?
5. Képesek és hajlandóak-e a különbözõ mú-
zeumok munkatársai, tanszékek tanárai, mú-
zeumpedagógusok és más gyakorlati szakembe-
rek például egy távoli vidéki helyszínen megren-
dezendõ, nem kizárólag saját intézményük
egyedüli dicsõségét hirdetõ összefogásra?
A kérdések hosszan sorolhatók. Azt hiszem, si-
került bizonyítanom, hogy a tartományi kiállítá-
sok ügye csak részben kommunikációs kérdés,
de mint ilyen is elég összetett.

Exhibitions in the German Lands

– Landesausstellungen

Péter Siklós

The series of “Landesaustsellungen” have been
a long established tradition in Austria and
Germany: Usually large publicity is given to
these very popular events which are preceded
by a serious research and debates. The main
theme of these exhibitions is either a person, a
dynasty, a historical period a country or region,
or a comprehensive project. The aim is to
increase the coherence, the cooperations and
the connections between the German lands.
The events are very informative and they are
colourfully interpreted to the whole popula-
tion. The question is whether a similar series of
exhibitions could be introduced in Hungary –
for example, representing different regions,
with all the professional, financial and organi-
sational aspects taken into consideration.
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egváltozik-e a múzeumok helyzete Magyaror-
szág európai uniós csatlakozását követõen?
A kérdést egyre gyakrabban teszik föl, ahogy kö-
zeledünk a csatlakozás idõpontjához. A válasz
egyértelmûen igen, de a változás nem közvetlenül
és nem egyik napról a másira fog végbemenni.
A közösség alapító szerzõdései a kultúra kérdé-
sével kevéssé foglalkoznak. A kulturális politika
csak a maastrichti szerzõdéssel jelent meg kö-
zösségi szinten. A konkrét célokat az alapító
szerzõdés 151. cikke (korábban 128. cikk) az
alábbiak szerint fejti ki:
(1) A Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrá-
inak kibontakoztatásához, tiszteletben tartva
azok nemzeti és regionális különbözõségét,
ugyanakkor elõtérbe helyezve a közös kulturális
örökséget.
(2) A Közösség tevékenysége a tagállamok köz-
ti együttmûködés bátorítása, és ha szükséges,
azok tevékenységének támogatására és kiegé-
szítésére irányul a következõ területeken:
– az európai népek kultúrája és történelme is-

meretének és terjesztésének javítása;
– az európai jelentõségû kulturális örökség

megõrzése és védelme;
– a nem kereskedelmi jellegû kulturális csere;
– a mûvészeti és irodalmi alkotótevékenység,

beleértve az audiovizuális szektort.
Ugyanezen cikk (4) bekezdése kimondja, hogy a
Közösség a szerzõdés rendelkezéseinek végrehaj-
tása során figyelembe veszi a kulturális szempon-
tokat, különösen abból a célból, hogy kultúrái
sokszínûségét tiszteletben tartsa és támogassa.

Kulturális jogharmonizáció

A 151. cikkben megfogalmazott célok érdeké-
ben tehát az Unió olyan ösztönzõ intézkedése-

ket hoz, amelyek nem érintik a tagállamok jog-
rendszerének harmonizálását.
Ezt tapasztaltuk uniós csatlakozásunk kapcsán
jogrendszerünk átvilágítása, valamint Magyaror-
szág jogharmonizációs programjának – az úgy
nevezett ANP-nek – megvalósítása során. A 20.
fejezet tartalmazza azokat a harmonizációs fel-
adatokat, amelyeket a kultúra és az audiovizuális
politika területén végre kell hajtanunk. A kultu-
rális jogharmonizáció gyakorlatilag azt jelenti,
hogy Magyarország elfogadja a közösségi kultu-
rális programokban való részvételt, továbbá tár-
sult tagállamként a csatlakozást megelõzõen is él
a programokban való részvétel lehetõségével.
Mint ismeretes, a magyar kulturális élet szerep-
lõi sikerrel vettek részt a korábbi Raphael (kultu-
rális örökségvédelem), Kaleidoscope (mûvészeti
tevékenység) és Ariane (irodalmi alkotás) prog-
ramokban, valamint a nemrég indított Kultúra
2000 keretprogram pályázataiban. Addig, amíg
nem válunk teljes jogú EU-taggá, a kulturális kö-
zösségi programokban való részvételünkhöz úgy-
nevezett belépõjegyet kell váltanunk. A belépõ-
jegy majdnem 50%-át PHARE-forrásból fedez-
zük, a fennmaradó részt pedig a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma fejezeti forrásából.
A Kultúra 2000 keretprogramról, a pályázati le-
hetõségekrõl a KultúrPont Iroda (www.kultur-
pont.hu) – a NKÖM és a EU Bizottsága által kö-
zösen fenntartott kulturális kontaktpont – tud
felvilágosítást adni. A 2003 elsõ felében megjele-
nõ 2004. évi pályázati kiírások fõ prioritása a kul-
turális örökség védelme lesz.
Az audiovizuális politika terén már létezik
uniós jogszabály, „Irányelv a határok nélküli te-
levíziózásról”, amelynek a jogharmonizációját a
médiatörvény módosításával kell biztosíta-
nunk.
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A négy szabadság

A csatlakozást követõen megszûnnek az uniós
országokkal ma még meglévõ határok, létrejön
a vámunió, érvényesülni fog a négy szabadság
elve: az áruk, a szolgáltatások, a tõke és a sze-
mélyek szabad áramlása. Mindezek hatással
lesznek a kultúrára is, és érintik a múzeumokat
is.

Hogyan védjük meg kulturális 
örökségünket?

Az áruk szabad áramlása talán a legelemibb
összetevõje az egységes európai piacnak, így az
egész EU mûködésének. Az áruk szabad áram-
lását a vámunió felállítása és a tagországok kö-
zötti mennyiségi korlátozások eltörlése biztosít-
ja. Mégis az EK-szerzõdés 30. (korábban 36.)
cikke lehetõvé teszi, hogy nemzeti rendelkezé-
sekkel korlátozzák bizonyos áruk szabad moz-
gását. A mûvészeti, történelmi és régészeti ér-
tékkel bíró nemzeti kincsek ezen kivételezett
áruk közé tartoznak, így Magyarország tagor-
szágként is fenntarthatja a kulturális öröksége
védelmében hozott szigorú mûtárgykiviteli sza-
bályait. A kulturális örökség védelmérõl szóló
törvény (2001. évi LXIV.), valamint a kulturális
javak kivitelére vonatkozó miniszteri rendelet
meghatározza azon javak körét, amelyek enge-
dély nélkül vagy engedéllyel vihetõk ki az or-
szágból, illetve amelyek végleges kivitele nem
engedélyezett. Az uniós belsõ határokon is le-
het érvényesíteni ezeket a korlátozásokat.
A kérdés csupán az, hogy hogyan. Bár határel-
lenõrzések nem lesznek, de vámellenõrzések
igen. Méghozzá az Unió egész területén. Tehát
elképzelhetõ, hogy Bécs elõtt megállít bennün-
ket egy magyar vámos, hogy kérje az autónk
csomagtartójába rejtett mûtárgy kiviteli papír-
jait. A tagországok területérõl jogellenesen ki-
vitt mûtárgyak tekintetében létezik egy uniós
irányelv: 93/7/EGK- irányelv a tagállamok terü-
letérõl jogellenesen kivitt kulturális tárgyak
visszaadásáról. Míg az uniós rendelet számunk-
ra a csatlakozástól kezdve kötelezõ és közvetle-
nül alkalmazandó, az irányelvek elõírásait a tag-
országokhoz hasonlóan nemzeti jogalkotás út-

ján illesztjük be saját jogrendszerünkbe. Az em-
lített 93/7/EGK-irányelvet a jogellenesen kivitt
kulturális javak visszaadásáról szóló 2001. évi
LXXX. törvény ültette át a magyar jogrendbe.
A törvény meghatározza a kulturális javak kö-
rét, amelyre a tagországok visszaadási kötele-
zettsége kiterjed:

kulturális javak:
a) azok a javak, melyeket a tagállam területérõl
történõ jogellenes kivitel elõtt vagy azt követõ-
en nemzeti jogszabály vagy államigazgatási eljá-
rás keretében hozott hatósági határozat az Eu-
rópai Közösséget létrehozó szerzõdés 30. (ex.
36.) cikke szerinti „mûvészi, történelmi vagy ré-
gészeti értéket képviselõ nemzeti kincsek” közé
sorol, és
b) amelyek a melléklet szerinti kategóriák vala-
melyikébe tartoznak, vagy egyik ilyen kategóriá-
ba sem tartoznak, de szerves részét képezik:
– muzeális intézmények, levéltárak, valamint

könyvtárak megõrzendõ állományi leltárában
szereplõ közgyûjteménynek,

– egyházi intézmények leltárának.
Az a) pont alá tartozó kulturális javak megfelel-
nek a magyar jogszabályok szerint védetté nyil-
vánított kulturális javaknak; a b) pontban felso-
roltak pedig a közgyûjteményekben õrzött, il-
letve egyházi intézmények leltárában szereplõ
értékek, valamint az irányelv mellékletében
felsorolt kategóriák valamelyikébe tartoznak.
A kategóriák kiegészülnek értékhatárokkal is,
méghozzá igen magas értékhatárokkal. Így pél-
dául a bármilyen alapra, teljesen kézzel készí-
tett vízfestmények, gouache-ok és pasztellké-
pek közül a 30 000 euró (7,5 M Ft), az elõzõ ka-
tegóriába nem tartozó, teljesen kézzel készített
képek és festmények közül a 150 000 euró
(37,5 M Ft) értékhatárt elérõ mûtárgyak érten-
dõk ezen. Ez azt jelenti, hogy a visszaadási kö-
telezettség, amennyiben a mûtárgy nem védett,
nem közgyûjteményi vagy egyházi leltárban sze-
replõ, csak az adott értékhatárokat elérõ, illet-
ve meghaladó mûtárgyakra vonatkozik.
Ha tehát egy védett mûtárgy vagy az említett
kategóriák valamelyikébe tartozó mûtárgy en-
gedély nélkül hagyja el az ország területét, és
felbukkan egy másik tagország területén, Ma-
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gyarország sikerrel követelheti azt vissza.
A visszaadással kapcsolatos feladatok ellátására
minden tagország úgynevezett kompetens ha-
tóságot jelöl ki. Nálunk ezt a szerepet a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal (korábban a
KÖI) hivatott betölteni. Az irányelv szerint a
hatóság feladatai igen sokrétûek, kezdve a má-
sik tagország területérõl jogellenesen Magyar-
országra behozott kulturális tárgyak felkutatá-
sától a többi tagország kompetens hatóságával
való együttmûködésen át a visszaszolgáltatás jo-
gi eljárásainak megindításáig.

Az európai kulturális örökség védelme

A vámunió létrejöttével minden tagországnak
biztosítania kell az EU külsõ vámhatárainak el-
lenõrzését. Azaz Magyarországról harmadik
(EU-n kívüli) országba történõ kivitelkor is biz-
tosítani kell, hogy a többi tagország területérõl
származó kulturális javak is jogszerûen hagyhas-
sák el az Unió területét. E célból hozták a
92/3911/EGK-rendeletet és annak végrehajtási
rendeletét. Ez a rendelet a csatlakozáskor lép
hatályba Magyarország számára, azaz ettõl az
idõponttól biztosítani kell, hogy az Unió bár-
mely tagországából a magyar határon kivinni
szándékozott kulturális javak rendelkezzenek az
elõírt kiviteli engedélyekkel. A rendelet célja az
európai kulturális javak védelme, éppen ezért
az engedélyezési eljárás alá vont tárgyak köre
meglehetõsen szûk. Az irányelvnél említett mel-
léklet tartalmazza azokat a kategóriákat és ér-
tékhatárokat, amelyek esetén a mûtárgy kivite-
lét engedély meglétéhez kell kötni. A lista
kompromisszum eredménye: néhány tagország
liberálisabb kivitelt szeretett volna, mások vi-
szont szigorúbb és nagyobb mûtárgykört érintõ
szabályozást.
A kiviteli engedélyt annak a tagországnak a
kompetens hatósága (nálunk a KÖH) adja ki,
amelybõl a mûtárgyat kivinni szándékozzák,
függetlenül attól, hogy honnan ered a mûtárgy
(természetesen csak akkor, ha a mûtárgy jog-
szerûen került az ország területére). Ez az enge-
dély maximum 12 hónapig érvényes az egész
Unió területén. Az engedély kiadására a végre-
hajtási rendeletben meghatározott formanyom-

tatvány szerinti kérelem benyújtását követõen
kerülhet sor. Vannak tagországok (Franciaor-
szág és Olaszország), amelyek kétoldalú megál-
lapodás keretében a kiviteli engedély elõfeltéte-
leként kölcsönösen megkövetelik egy kísérõ
dokumentum meglétét arról, hogy a kérdéses
mûtárgy jogszerûen van az ország területén, és
szabadon forgalmazható.
Az Európai Bizottságnak a rendelet és az irány-
elv alkalmazásának gyakorlatáról szóló jelentése
megállapítja, hogy e jogszabályok hozzájárultak a
tagországok örökségének védelméhez, de egyes
tagországok részérõl felmerültek módosítási ja-
vaslatok is a hatékonyabb védelem érdekében.

Egyéb, a kultúrát is érintõ változások 
és hatásuk a múzeumokra

A személyek szabad áramlása és a diszkriminá-
ció tilalma a munkavállalás során azt eredmé-
nyezheti, hogy a múzeumi állások betöltésénél
nagyobb versenyre számíthatunk. Elképzelhetõ
tehát, hogy egy-egy múzeumi vezetõ nem ma-
gyar állampolgárságú személy lesz, ami akár jó-
tékony hatást is kiválthat.
A múzeumi tevékenység az uniós jogharmoni-
záció jegyében már 2003-tól forgalmiadó-köte-
les, méghozzá a kedvezményes adókulcs alá tar-
tozó tevékenység. Ennek megfelelõen jövõ év-
tõl kezdve a belépõjegyen fel kell tüntetni az
áfatartalmat. Az áfa nem feltétlenül kell hogy
megdrágítsa a múzeumi belépõket, hiszen az
áfakörbe tartozás azt jelenti, hogy a tevékenysé-
get végzõ, esetünkben a múzeum élhet adólevo-
nási lehetõségével, azaz a fizetendõ forgalmi adó-
ból levonja azt az adóösszeget, amelyet a részé-
re teljesített termékértékesítés és szolgáltatás-
nyújtás során egy másik adóalany rá hárított.
A rokkantak és mozgáskorlátozottak esély-
egyenlõségének biztosítása, az akadálymentes
Európa az EU fontos célkitûzései közé tartozik.
Jelenleg nincs olyan átfogó uniós szintû szabá-
lyozás, amely a mozgáskorlátozottak hozzáféré-
sét gátló építészeti akadályok megszüntetését
írná elõ, de a kérdés napirenden van. Elképzel-
hetõ, hogy a Rokkantak Európai Évévé nyilvá-
nított 2003-ban a Bizottság javaslatot fog elõ-
terjeszteni az uniós jogalkotásra.
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Az uniós versenyszabályok szigorúan tiltják a
gazdasági szereplõk állami támogatását, mivel
ez jogosulatlan elõnyöket nyújtana egyes vállal-
kozásoknak, és ezzel a tagállamok közti keres-
kedelmet befolyásolná. A kulturális és örökség-
védelmi állami támogatások összeegyeztethe-
tõk a belsõ piaccal, amennyiben a közös érdek-
nek nem ellentmondó mértékben vannak ha-
tással a tagállamok közti kereskedelemre
[maastrichti szerzõdés 87. (3) (d) cikk]. A kultu-
rális szereplõk állami támogatásra jogosultak,
különösen a hátrányos helyzetû régiókban és
városrészekben, kis- és középvállalkozások ese-
tében. Ezek az állami támogatások kiegészíthe-
tõk a strukturális alapokból kapott uniós támo-
gatásokkal.

Strukturális alapok és a kultúra

Magyarország 2004-ben csatlakozik az Európai
Unióhoz, és ezt követõen jogosulttá válik az EU
Strukturális és Kohéziós Alapjainak támogatásá-
ra. Ezeknek az alapoknak az elsõdleges célja,
hogy segítsék a tagállamok, valamint régióik kö-
zötti fejlettségi különbségek csökkentését.
A strukturális alapok általános szabályozásáról
szóló 1260/1999/EK számú tanácsi rendelet
értelmében az alapok igénybevételéhez az 1. cél-
kitûzés hatálya alá tartozó, kevésbé fejlett régi-
ókkal rendelkezõ tagállamoknak nemzeti fej-
lesztési terv (NFT) keretében ki kell dolgozniuk
fejlesztési célkitûzéseiket és prioritásaikat. A ma-
gyar NFT a 2004–2006. évekre készült el.
A Bizottság állásfoglalása szerint az NFT-ben a
kultúra nem lehet önálló fejezet. Ennek ellené-
re a kulturális terület számos fejlesztési cél kö-
zött, illetve prioritási tengelyen szerepel.
A gazdaság versenyképességének növelése átfo-
gó cél II. keretében a turisztikai szektor ver-
senyképességének növelése, többek között a
kulturális turizmus fejlesztésével.
Specifikus cél 1. A népesség kulturális, képzett-
ségi és tudásszintjének emelése, így az egész
életen át tartó tanulás (amelyben a közmûvelõ-
dési hálózat is részt vesz), valamint a térségi kul-
turális hálózatok helyreállítása.
Specifikus cél 18. a tudásalapú társadalomhoz
szükséges tudásbázis és innovációs képességek

fejlesztése, amely során a közgyûjteményeknek,
különösen a könyvtáraknak és a teleházaknak is
szerepet szán a stratégia.

A gazdasági versenyképesség prioritási 
tengely mentén

A turizmusfejlesztés területén a kulturális érté-
kek hasznosítása említendõ: „Magyarországot
kulturális és történelmi értékei, mûemlékei, vi-
lágörökségi helyszínei, valamint természeti
adottságai, változatos tájai, folyó- és állóvízpart-
jai természetvédelmi területei és gazdag termál-
vízkészlete tehetik vonzó turisztikai célponttá.”
Az információs társadalom fejlesztése terén az
internethez való közösségi hozzáférés és a digi-
tális tartalom készítése az, amely a kulturális te-
rületet érinti.
A strukturális alapok forrásaihoz az operatív
programokon (OP) keresztül jutunk hozzá.
Az öt OP közül a Gazdasági versenyképesség
OP (GVOP) két kiemelt területe (turizmusfej-
lesztés, illetve információs társadalom) mellett
fontos prioritásként szerepel a kulturális fejlesz-
tés, míg az Agrár- és vidékfejlesztési OP, illetve
a Regionális OP alprioritásai között érintõlege-
sen foglal helyet a kulturális örökség védelme
és hasznosítása.
Bár a kulturális fejlesztések önállóan nem jelen-
nek meg a nemzeti fejlesztési tervben, a kultúra
mégis jelentõs forrásokban részesülhet a struk-
turális alapokból és az azt kiegészítõ hazai tá-
mogatásokból. A bevonható forrásnövekedés
több milliárd forintot tehet ki annak függvényé-
ben, hogy a kulturális fejlesztésekkel milyen
mértékben és milyen készültségi fokkal tudunk
eleget tenni a strukturális alapokról szóló uniós
jogszabályokban megfogalmazott célkitûzések-
nek és prioritásoknak.
Magyarország uniós csatlakozása várhatóan jó-
tékony hatással lesz a múzeumokra és a mu-
zeológia területén tevékenykedõkre. Az új tag-
államok iránt megnyilvánuló kíváncsiság meg-
sokszorozhatja az ide látogató és a múzeumo-
kat is felkeresõ turisták számát. Az uniós pályá-
zati források bõvülése elõsegíti, hogy ezek a tu-
risták emlékezetes kiállításokat láthassanak.
A határok megszûnése pedig biztosítja, hogy a
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múzeumok elmélyítsék együttmûködésüket eu-
rópai társintézményekkel, továbbá hogy a mu-
zeológusok gond nélkül bõvítsék szakmai kap-
csolataikat.

Hungary’s Accession to the EU 

and the Hungarian Museums 

Iván Rónai

As Hungary is joining the EU in 2004 it means
that a lot of gradual and time-consuming
changes are going to take place in culture and
education as well. Cultural policy  in the EU is
outlined and defined in its constitution and the
Maastricht Treaty, stating the main objectives
being the promotion of European values, the
protection of cultural heritage, dissemination
of all the relevant information in culture and
history and the encouragement of creative
activities in arts and literature. Hungary has
been successfully taking part in several EU cul-
tural programmes but she has yet to accept the
relevant legal regulations and concepts. The
changes will probably affect the workforce,
hopefully in a positive way, within the museum
world. The National Development Plan
required by the EU has stated a number of pri-
orities to be developed to meet the EU stan-
dards, e.g. the importance of lifelong learning,
an easy and efficient access to information,
establishing and maintaining cultural networks
and tourism as a profit-gaining area, with desti-
nations at the historically, artistically or cultur-
ally important sites.
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apjainkban, amikor küszöbön áll Magyaror-
szág csatlakozása az Európai Unióhoz, sokat
hallani arról, hogy nem lesz szükség  útlevélre
egy bécsi kiránduláshoz, hogyan fog alakulni a
termõföldek, ingatlanok adásvétele, vagy hogy
milyen támogatásokhoz juthatnak az agrárter-
melõk. Egyre több kulturális szakember fejében
merül fel a kérdés: és vajon a kulturális szektort
a csatlakozás mennyiben fogja érinteni? Lesz-e
közös kulturális politika, amit át kell vennünk,
aminek meg kell felelnünk? Illetve melyek azok
a lehetõségek, támogatási források, amelyek
megnyílnak számunkra a csatlakozással? Az
alábbiakban ezekre a kérdésekre igyekszünk vá-
laszt adni annak apropóján, hogy 2004-ben az
EU elsõdlegesen a kulturális örökség területét
kívánja támogatni, s az elmúlt évek tapasztalatai
alapján a pályázat iránt komolyan érdeklõdõk-
nek tanácsos a felkészülést már a lehetõ legha-
marabb elkezdeniük.
2004-ben az Európai Unió Bizottsága a Kultúra
2000 elnevezésû pályázatban kiemelten kívánja
támogatni a kulturális örökség területét. A siker
záloga, hogy a pályázók megfelelõ idõben kezd-
jék el a beadványok elkészítését, amely akár
100–150 ezer euró (körülbelül 50–75 millió fo-
rint) támogatáshoz is hozzásegíthet egy-egy
projektet.

Kultúrpolitika az EU-ban

Az Európai Unió kultúrpolitikájáról beszélve
nem lehet a szokásos „már 1957-ben, a római
szerzõdésben is…” frázissal kezdeni a terület
bemutatását. Kérdés csupán a kulturális integ-
ráció mikéntje volt. Európa történelmi hetero-
genitása másfajta megközelítést kívánt, mint a
beolvasztást. Céljuk egy érzés, az európai pol-

gárság tudatának megteremtése volt, amin ko-
rántsem egységesítést vagy a kultúrák háttérbe
szorítását, hanem a megosztott kulturális iden-
titásra épülõ „Európai Unió és kultúrák közös-
sége” megteremtését értették. Ez inkább régió-
kat, országokat, kultúrákat közelít egymáshoz,
mintsem közös kultúrát alakít ki.
A kultúrával mint politikai tényezõvel legkoráb-
ban a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes
évek elején találkoztunk. 1992-ben fektette le
az Európai Unió kulturális tevékenységének
jogi alapját a maastrichti szerzõdés (az EU „al-
kotmánya”) 128. cikke, amelyet azóta (1997-
ben) átszámoztak, és az amszterdami szerzõdés
151. cikkelyeként ismert. Korábban alapokmá-
nyi szinten nem foglalkoztak a kultúrával, 1992
után viszont kifejezésre juttatták a közösségi
kompetencia igényét a kultúra területén, és jogi
alapot biztosítottak az EU kulturális tevékeny-
ségének.
A mindössze öt rövid bekezdésbõl álló cikkely
három szempontból is nagy elõrelépést jelent.
Egyrészt kimondja, hogy az EU nem „csinál”
kulturális politikát, azaz nem kívánja a kultúra
tartalmi oldalát befolyásolni, hanem kulturális
tevékenysége során a közös vonások kihangsú-
lyozása a cél. Ezáltal az értékalkotó kultúra fel-
tételeit szolgálja, és segíti annak pozitív irányú
fejlõdését.
Mindemellett a Közösség kulturális tevékenysé-
gét a szubszidiaritás jegyében kell megvalósíta-
ni, másként fogalmazva: az EU csak akkor nyújt
támogatást, és csak olyan kulturális akciót tá-
mogat, ha az egy-egy nemzet szintjén nem való-
sulhat meg. Így a nemzeti szabályozást az Unió
nem kötelezi harmonizációra sem.
A cikkely jelentõsége továbbá, hogy elismeri a
kulturális kohézió integrációban játszott szere-
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pét, valamint a kultúrát összefüggésbe hozza
más szektorokkal.
A csatlakozás elõtt álló országok számára a cik-
kely eloszlatja azok aggodalmait is, akik féltik a
csatlakozástól hazánk kulturális autonómiáját.
Mivel az EU-nak nem célja és nem is feladata a
nemzeti kulturális politikák átfogó felügyelete
vagy irányítása, így a szubszidiaritás elve alapján
a kultúrairányítás teljes mértékben a tagálla-
mok hatáskörében marad.

A kultúra támogatása

Az EU Bizottsága az amszterdami szerzõdés
fent említett cikkelye alapján fogalmazta meg a
kulturális terület támogatására hivatott progra-
mot. A Kultúra 2000 névre keresztelt keret-
program az egyetlen, amely tartalmi szempont-
ból nyújt támogatást a kulturális intézmények-
nek. A keretprogram célja az intézmények kö-
zötti nemzetközi együttmûködés támogatásával
egy közös európai kulturális térség kialakítása,
amely elõsegíti az európai népek egymás iránti
toleranciáját, kölcsönös megismerését. Hazánk
pályázói 2001 óta az EU-tagállamok pályázóival
azonos jogokkal vehetnek részt a pályázatban.
A Kultúra 2000 csalóka nevével ellentétben je-
lenleg is érvényben van, az EU a 2000–2004 kö-
zötti idõszakra hozta létre. Az öt évre elfoga-
dott koncepció szellemében a Bizottság évrõl
évre pályázatot ír ki, amelyben meghatározza az
elkövetkezendõ év konkrét prioritásait, támo-
gatandó területeit. A 2003. évre szóló kiírás ha-
tárideje 2002 októberében lejárt, a 2004. évre
szóló kiírás elõreláthatólag 2003 második ne-
gyedévében jelenik meg, októberi beadási ha-
táridõvel.
A támogatott területek: mûvészetek, épített és
kulturális örökség, könyvek (csak a fordítás
költségei). 2000-ben és 2001-ben különösebb
kategóriabeli kötöttségek nélkül lehetett pá-
lyázni. 2002-ben a vizuális mûvészetek kerültek
az érdeklõdés homlokterébe, 2003 az elõadó-
mûvészeteké, 2004 pedig az épített örökségé
lesz. Ez azt jelenti, hogy minden évben a ki-
emelt témákból körülbelül száz, a többi terület-
rõl témánként 10-15 projektet támogatnak
majd.

A 2004-es pályázati felhívásban a kulturális
örökség fogalma magában foglalja az ingó, az
épített és az immateriális örökséget, a történel-
mi archívumokat és könyvtárakat, a régészeti
örökséget, a víz alatti örökséget, a kulturális
helyszíneket és kultúrtájakat.
A pályázatban kultúrával foglalkozó állami vagy
magánszervezetek vehetnek részt az Európai
Unió tagállamaiból, az EFTA tagországaiból
vagy a csatlakozásra váró tizenkét kelet-közép-
európai országból. A programban részt vevõ or-
szágok tehát: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cip-
rus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Király-
ság, Észtország, Finnország, Franciaország, Gö-
rögország, Hollandia, Írország, Izland, Len-
gyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Málta, Németor-
szág, Norvégia, Olaszország, Portugália, Romá-
nia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és
Szlovénia.
Pályázni rövid vagy hosszú távra (1, illetve 3–5
év) lehet, legalább három (rövid távú progra-
mok), illetve öt ország (hosszú távú progra-
mok) szervezeteinek bevonásával. Az elbírálás
során elõnyt élveznek azok a pályázatok, melyek-
hez több társszervezõt sikerült megnyerni.
A Kultúra 2000 keretprogram öt évre összesen
167 millió euró megpályázható támogatás fe-
lett rendelkezik. Ez évente nagyjából 32-33 mil-
lió elnyerhetõ eurót jelent. Fontos elv, hogy a
teljes tervezett költségvetés 40–50%-át a pályá-
zóknak kell állniuk, egy-egy szervezõnek leg-
alább az összköltségvetés 5%-ával kell hozzájá-
rulnia a projekthez. A közösségi hozzájárulás
összege az egyéves pályázatok esetében projek-
tenként 50 000 és 150 000 euró között mozog-
hat, de a többéveseknél sem haladhatja meg a
300 000 eurót.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pályázók-
nak a rövid határidõ mellett a legnagyobb ne-
hézséget a megfelelõ számú külföldi partnerin-
tézmény megtalálása, a pályázati ûrlapok kitöl-
tése és a saját forrás elõteremtése okozta.
A partnerintézmények megtalálására az Euró-
pa harminc országában mûködõ KultúrPont
Irodák közös internetes adatbázist hoztak lét-
re, kimondottan a Kultúra 2000 iránt érdek-
lõdõk számára. Az internetes honlapon
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(http://agora.mcu.es/pcc/ingles/busqueda.asp)
több száz partnerkeresés olvasható. A pályázati
ûrlap kitöltésében a KultúrPont Iroda nyújt
segítséget, a saját forrás elõteremtésének meg-
könnyítésére pedig a Nemzeti Kulturális Alap-
program tervezi külön keret elkülönítését.
A nemzetközi együttmûködést feltételezõ pá-
lyázatokhoz mérten viszonylag rövid beadási
határidõ (négy hónap) áthidalható, ha az érdek-
lõdõk a lehetõ legkorábban megkezdik a felké-
szülést a beadásra. A Kultúra 2000 keretprog-
ramról bõvebb információval a KultúrPont Iro-
da tud szolgálni.
A Kultúra 2000 keretprogram végrehajtásának
megkönnyítésére az Európai Unió Bizottsága
kulturális információs tanácsadó irodák létre-
hozásáról határozott. Ilyen iroda jelenleg Euró-
pa harminc országában mûködik.
A KultúrPont Iroda fõ feladata a magyar kultu-
rális élet szereplõinek tájékoztatása a Kultúra
2000 programról és a kultúrát érintõ egyéb uni-
ós pályázati lehetõségekrõl, terjeszti a kultúrával
kapcsolatos uniós információhordozókat, kap-
csolatot tart más országokban mûködõ kontakt-
irodákkal. Az ügyfélszolgálaton kívül elõadás-so-
rozat, illetve interaktív webfelület is hatékony
segítséget nyújt a magyar pályázóknak.
Az irodánál regisztráltak postán kézhez kapják
a megjelenõ Kultúra 2000 pályázat kiírását, va-
lamint e-mailen az iroda kéthetente megjelenõ
elektronikus hírlevelét, amely kulturális hírek,
szemináriumok, konferenciák mellett évente
több mint száz nemzetközi pályázatról, kétszáz-
nál is több kulturális ösztöndíjról is hírt ad.
Az Európai Bizottság a Kultúra 2000 program
keretében évente mintegy 30-33 millió euróval
támogatta harminc ország pályázóit. Magyar pá-
lyázók a keretprogramban 2001-tõl vehetnek
részt. A támogatásra érdemes pályázatokat az
Európai Unió Bizottsága által összehívott nem-
zetközi zsûri választja ki. 2001-ben a beérkezett
500 pályázatból 200, 2002-ben 430 pályázatból
225 nyert. 2001-ben 27 ország közel 200 nyertes
pályázatából összesen 18, míg 2002-ben a har-
minc részt vevõ ország pályázatából 33 nyertes
projektben mûködtek közre magyar szervezetek.
Az elmúlt években a kulturális örökség terüle-
tén 14 nyertes projektben voltak magyar közre-

mûködõk. Néhány a nyertesek közül:
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának
közremûködésével megvalósuló program célja,
hogy számítógépes animációs technikákkal
kösse össze a múltat a jelennel, és a nagyközön-
séget kulturális utazásra vigye a Római Birodal-
mon és a vele szomszédos országokon át.
A Budapesti Történeti Múzeum egy projektben
a római korral foglalkozó kutatások egyeztetésé-
re internetes platform létrehozásában vesz részt.
A Kerámia – kultúra – innováció elnevezésû pro-
jektben a Herendi Porcelánmûvészeti Múzeum
és az Iparmûvészeti Múzeum az európai porce-
lánmûvészeti együttmûködések kutatásával fog-
lalkozik. Egyebek mellett valós és virtuális kiállí-
tások, hatnyelvû szakszótár létrehozása a cél.
A Magyar Tudományos Akadémia Archeológi-
ai Intézete a nagyközönség számára egy nép-
vándorlás korával kapcsolatos projektben gyûjt
és dolgoz fel adatokat, míg a Magyarországi
Németek Önkormányzata a Duna menti és kör-
nyezõ országok németjeinek történetérõl szóló
utazókiállítás létrehozásában vesz részt.

2003 folyamán az iroda az 1/2000. (I. 14.)
NKÖM-rendelet alapján akkreditált továbbképzé-
seket indít a kulturális szakemberek számára (Kul-
túra és az Európai Unió, EU-pályázatíró tréning).
Bõvebb információ letölthetõ a KultúrPont Iro-
da internetes honlapjáról, kérhetõ postán, vagy
átvehetõ mágneslemezen az iroda címén:
KultúrPont Iroda
Zongor Attila irodavezetõ
1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.
Telefon: 413-7565, fax: 413-7574
www.kulturpont.hu
info@kulturpont.hu
A KultúrPont Iroda az Európai Unió Kultúra
2000 programjának hivatalos magyarországi
koordinátora, mûködésének támogatói az
Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Fôigaz-
gatósága és a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma.
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The Funding of Cultural Heritage 

in the European Union

Attila Zongor

Several questions have emerged about
Hungary’s accession to the EU, about the
changes in policies, regulations finance etc.
and naturally culture as a large area is con-
cerned as well. The EU constitutions do not
define a unified cultural policy, only the com-
mon features are emphasised. The principle of
subsidies means that any cultural activities can
be funded by the EU on the condition that
they could not be realised at a national level.
Priority is given to an integrated cultural cohe-
sion rather than a loss of autonomous, inde-
pendent cultures. The “Culture 2000” project
launched by the EU is a competition to sub-
sidise any activities, projects, publications
which promote cultural heritage, tolerance, co-
operation between Europeans. Until 2004
Hungarian institutions will have been free to
apply for EU funds in several fields of cultural
heritage and they are given help by the
KultúrPont Bureau.
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úzeumi berkekben mára jól ismert fogalom-
má vált az a mesterkurzus, amely a magyar
múzeumi és a kulturális élet más területein dol-
gozó szakembereket ismertetett meg brit kollé-
gáikkal, kulturális jellegû vállalkozásokkal és
tanácsadó cégekkel. 2002 tavaszán indult az
eredetileg ötrészesre tervezett elõadás- és be-
szélgetéssorozat a British Council, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és a Trade
Partners UK szervezésében és támogatásával.
A Magyar Természettudományi Múzeum elõ-
adótermében rendezett programsorozat célja
az információcsere és nemzetközi kapcsolatok
építése a brit és a magyar kulturális élet szerep-
lõi között. A szimpózium közönsége a kor-
mányzat részérõl, illetve budapesti és vidéki in-
tézményektõl érkezett. Az eredeti elképzelések
szerint a program múzeumi és kulturális örök-
ségvédelmi szakembereknek szólt, de egyre ko-
molyabb érdeklõdést mutattak más kulturális
területek, például a színházak, mûvelõdési há-
zak, galériák képviselõi is. (Sajnos szakterüle-
tünkrõl rendre ugyanaz a hat-hét intézmény
képviseltette magát.)

Az utóbbi évtizedekben világszerte fellendülõ
kulturális turizmus komoly kihívást jelent min-
den ország valamennyi kulturális intézménye,
szervezete számára, akár évszázados hagyomá-
nyokra tekint vissza, akár modern szellemben
született. E kihívásokra adott válaszaikat mutat-
ták be a brit elõadók, akiknek ismereteit, ta-
pasztalatait akár példaértékûnek is tekinthette
a magyar hallgatóság. Mindenesetre tagadha-
tatlan, hogy az esettanulmányokkal színesített
prezentációk inspiráló hatásúak voltak.
Az egész napos program délelõtt elõadásokkal
kezdõdött, majd ebédszünet után kis csoportos
beszélgetéssel folytatódott. Az elõadások alatt
szinkrontolmácsok segítségét is igénybe lehe-

tett venni. A délutáni program közvetlen kap-
csolatot teremtett a résztvevõk között: ez volt
az a fórum, amelyen az eddigi közönség is meg-
szólalhatott, kérdéseket tehetett fel az elõadók-
nak, hallgatótársainak. A brit vendégek pedig
elsõ kézbõl szerezhettek ismereteket a magyar-
országi intézmények problémáiról, a helyi sajá-
tosságokról.
A meghívott elõadók között magyar részrõl je-
len voltak kormányzati tisztségviselõk, sikeres
cégek menedzserei, marketing-tanácsadók, kul-
turális szervezetek képviselõi. A brit szereplõk
szintén változatos területekrõl érkeztek: hall-
hattunk múzeumigazgatót, tanácsadó cégek pro-
jektvezetõit, az állami és a magánszféra kulturá-
lis ügyekkel foglalkozó képviselõit, nemzetközi
tanácsadókat és turisztikai cégek vezetõit.
Nemcsak az elõadók háttere, hanem a témák is
igen széles skálán mozogtak. A programsorozat
elsõ alkalommal a szponzoráció témáját járta
körül. A magyar és a brit intézmények vezetõi
saját példájukon keresztül ismertették a szpon-
zor és a támogatott intézmény kapcsolatát, a
szponzorkereséstõl a felkérésen át a támogatás
mikéntjének kérdéséig. A másik oldal szintén
bemutatkozott: a gyakorlott szponzor gondo-
latmenetét is érdemes volt meghallgatni, taná-
csait fontolóra venni.
A kultúra egyik nagy problémája, hogy olyan ér-
tékeket termel, amelyeket nehéz számszerûsíte-
ni, piaca meglehetõsen szûkös, és viszonylag
alacsony haszonkulccsal mûködik. Szerencsés
ötvözet volt az a szimpózium, amelyen a ver-
senyszférából kölcsönzött elméleti és gyakorla-
ti ismeretek múzeumi kontextusba helyezését
kísérhettük figyelemmel. Olyan fogalmak, mint
ügyfélorientált vezetés, piramis-, illetve hálózat-
alapú szervezeti felépítés, pozicionálás, talán
kissé idegenül hangzottak, de könnyen felis-
merhetõ volt a párhuzam a látogatóközpontú
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múzeum, munkahelyi hierarchia, látogatói fel-
mérés kifejezésekkel. A sikertörténetek (példá-
ul English Heritage) jól példázták, milyen fon-
tos egy átfogó és jól átgondolt stratégia kidol-
gozása és következetes megvalósítása. Olyan
„apró” dolgok, mint a teremõrök egyenruhája
vagy a múzeumi bolt elhelyezkedése és beren-
dezése is nagy jelentõséggel bírhat a múzeum
eladhatósága, imázsának megítélése szempont-
jából.
A sorozat két további programján sok szó esett
mindennek anyagi hátterérõl, az önkormányza-
ti és állami támogatások rendszerérõl, valamint
a nemzetközi finanszírozási lehetõségekrõl.
Nagy-Britanniában is sok kulturális intézmény
van állami vagy önkormányzati kézben. Úgy
tûnt azonban, hogy azok sokkal változatosabb
módon juthatnak támogatásokhoz (például a
National Lottery Fund pályázatain keresztül a
kultúra nagy százalékban részesül a szerencsejá-
tékok adóiból befolyt összegbõl).
Az uniós pályázati lehetõségeket már itthoni in-
tézmények is ismerik, vannak olyanok, akik
partnerként mûködnek együtt más európai or-
szág hasonló jellegû intézményeivel nemzetközi
projektek keretében. A brit tapasztalatok olyan
szempontokat sorakoztattak fel, amelyekre kü-
lönös figyelmet kell fordítani mind a kormány-
zatnak, mind a kulturális intézmények vezetésé-
nek ahhoz, hogy az EU-tagság elnyerésével a
nemzetközi kulturális piacon is megálljuk he-
lyünket.
Az ötödik szimpózium a kulturális menedzs-
ment újszerû megközelítéseirõl és a kreatív
gondolkodásról szólt. A dinamikus elõadások
merész elképzelésekkel induló sikertörténete-
ket mutattak be. Az elmesélt esetekben az volt
a közös, hogy a projektek felelõsei kényszerítõ
körülmények hatására igen ötletes, újszerû
megoldásokkal rukkoltak elõ. A válsághelyze-
tek frappáns kezelése alkotta a sorozat utolsó
témáját: a januári ráadás a változás menedzselé-
sével foglalkozott.
A mostani elképzelések szerint 2003-ban folyta-
tódik ez a jól bevált program, új, a múzeumi
szakma igényeit még inkább tükrözõ témákkal
és formában. A szervezõk számítanak a leendõ
hallgatóság közremûködésére már a tervezés,

témakiválasztás folyamatában. Ezért kérik, ja-
vaslataikat, ötleteiket juttassák el a következõ e-
mail címre: Ildiko.Magyar@britishcouncil.hu.
Kígyós Erzsébet (NKÖM Nemzetközi Kapcso-
latok Fõosztálya), valamint John Mitchell (Bri-
tish Council) személyes érdeme is, hogy megte-
remtették e párbeszéd lehetõségét.

A mesterkurzus eddig megrendezésre került
programjai:

Szponzoráció
Budapest, 2002. május 30.

Körner Tamás, Budapesti Fesztiválzenekar
Dr. Nagy Bálint, Matáv-csoport
Dr. Nigel Fergusson, Natural History
Museum, London
Mr. Richard Crossland, ABL Cultural
Consulting, UK

Ügyfélorientált vezetés – szolgáltatás, 
értékesítés
Budapest, 2002. szeptember 26.

Jékely Zsolt fõosztályvezetõ, KÖH Európai
Ügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya 
Vécsey Zsadány, IQ Consulting
Jonathan Griffin, Britain Abroad
Peter Chowne, LORD Cultural Resources
Planning & Management Inc.
Zongor Attila, KultúrPont Hungary

Finanszírozás – az állami és az önkormányzati
támogatás lehetõségei.
A támogatási formák ötvözése – 
együttmûködés a helyi közösségekben
Budapest, 2002. október 17.

Dr. Baán László, Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma, gazdasági ügyekért
felelõs helyettes államtitkár
Julia Holberry, ABL Consulting, vezetõ
tanácsadó
Mark Suggit, Bradford Város Önkormányza-
ta, a Múzeumok, Galériák és Kulturális
Örökség Osztály vezetõje

83

A
k
t
u
á
l
i
s

Múzeumi Közlemények



Kulturális intézmények Európában és európai
uniós támogatási lehetõségek
Budapest, 2002. november 14.

Rónai Iván, Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Stratégiai Tervezés és Szociális
Partnerség Fõosztályának fõosztályvezetõje
Henrietta Hopkins, International Policy
Officer, Resource
Mark Taylor, Museums Association (UK)

Kreatív gondolkodás a kultúrában – 
a kulturális vezetés újszerû megközelítései,
pozitív gondolkodás, kreatív mentalitás
Budapest, 2002. december 5.

Gáncs Andrea, mûvészeti menedzser,
a European Diploma of Cultural Project
Management tanára, az A38 csoport 
mûvészeti igazgatója
Dr. Simon Woodward, igazgató, Consultancy
Services, PLB Consulting
Peter Jenkinson, igazgató, Creative
Partnerships, Arts Council of England

Változások menedzselése a kulturális 
intézetekben
Budapest, 2003. január 23.

Dr. Koncz Gábor, igazgató, Magyar Kultúra
Alapítvány
David Sekers, David Sekers Consulting
Tim Strickland, Gifford Consulting

A Masterclass in Budapest

Zita Felföldi

The masterclasses are a joint venture between
the British Council in Hungary and the
Ministry of Cultural Heritage with funding
provided by Trade Partners UK. The
December workshop was the fifth in the series.
Other masterclasses have covered sponsorship,
funding, marketing and branding, and the EU
culture funds. The aim of the series is to
exchange information, build international links

and help Hungarians learn and be inspired
from the best practices overseas. 50% of the
UK speakers have been from commercial com-
panies and are actively looking for work and
collaboration in Hungary. The original idea
was to attract museum professionals but they
are increasingly attracting a broader cultural
audience.
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