
Meghívó
A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Xántus János Múzeuma 

és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központja  
“A MÚZEUM JÖVŐJE – A JÖVŐ MÚZEUMA”  

címmel konferenciát rendez 
2009. november 5-6-án Győrben, a Xántus János Múzeumban, 

melyre tisztelettel meghívjuk a közgyűjteményi, köznevelési, 
közoktatási intézmények munkatársait

Napjainkban a múzeumról/kiállításról alkotott ideálkép és a látogatóhoz való viszony alapján jelentős 

hangsúlyeltolódás zajlik a múzeumokban. A múzeum gyűjtő, feltáró, feldolgozó, megőrző és bemutató 

tevékenységében a múzeumpedagógiai és közművelődési feladatok nagyobb hangsúlyt kapnak, az 

interaktivitás, az élményszerzés/élményadás felé tolódnak el. 

Az iskolarendszerű és az iskolán kívüli, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódás, a múzeumokban 

őrzött tárgyi és eszmei kincsek „fogyasztható”, de szakmailag vállalható szintű bemutatása szemlélet- 

és módszerváltást igényel. Az új kiállítások rendezése, az ezekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai, 

közművelődési programok megalkotása komoly kihívások elé állítják az intézményeket. Miközben a múzeumi 

alapfeladatok ellátása gazdasági okokból egyre nehezebb, az új pályázati konstrukciók számos lehetőséget 

teremtenek. Az egyre elfogadottabbá váló projektmunka más gondolkodásmódot, új tudás és kompetenciák 

megszerzését igényli, az eddigiekhez képest több szintű kapcsolatrendszer kialakítását teszi szükségessé 

a múzeumban dolgozó szakemberek számára. A múzeumok jövőjével kapcsolatos kérdések tisztázására, 

szakmai párbeszéd folytatására kívánunk fórumot teremteni a közösen szervezett konferenciával.

Úgy gondoljuk, a győri Xántus János Múzeum alapításának 150. évfordulója alkalmat adhat arra, hogy a 

paradigmaváltás előtt/alatt álló múzeumi szakma megvitassa, hol tart, és merre tud fejlődni.

Részletes program: www.gymsmuzeum.hu vagy www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu oldalon

További információ: Csécs Teréz (96/524-888; 20/457-0429; e-mail: cseteri@gymsmuzeum.hu)

Fehér Csilla (96/524-888; 20/461-5120; e-mail: xantus@gymsmuzeum.hu)

Győr, 2009. október 15.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 
MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
9002 Győr, Pf.: 93.
96/310-588, 96/326-906
Fax: 96/310-731
Email: xantus@gymsmuzeum.hu

A konferencia a TÁMOP 3.2.8/A-08-2008-0002 
“Múzeumok Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése - 
Központi módszertani fejlesztés című kiemelt projekt keretein belül kerül megrendezésre.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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