
 

 

 

 

A MÚZEUMOK HELYE A NEMZETI ÉS HELYI  
KULTURÁLIS IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉBEN 

 

ORSZÁGOS  MÚZEUMIGAZGATÓI  KONFERENCIA 
2020. MÁRCIUS 4–5. 

Thermal Hotel Visegrád 
(2025 Visegrád, Lepence-völgy, HRSZ 1213) 

 

A rendezvény fővédnöke: 
Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 

2020-ban hatodik alkalommal rendezzük meg az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. 
Minden egyes év új és új témák megvitatására nyújt lehetőséget a résztvevő múzeumi 
vezetők számára. A múzeumok hatalmas értékeket őriznek gyűjteményeikben, amelyek 
feldolgozása során tudományos értékek születnek, és ezen értékek bemutatása, közreadása, 
élményteli eljuttatása a legszélesebb közönséghez nagy hatású, egyúttal jelentős társadalmi 
haszonnal jár. Konferenciánk címe, A múzeumok helye és szerepe a nemzeti és helyi 
kulturális identitás erősítésében kifejezi a téma időszerűségét, a múzeumi világ társadalmi 
szerepvállalásának eredményeit és lehetséges fejlesztési irányait. A témával már az előző évek 
tanácskozásai is foglalkoztak, mind a közösségépítés, mind a múzeumok társadalmi 
hasznosságának kérdéseit középpontba helyezve. Mit jelent egy múzeum egy lokális 
közösség identitásának tudatosításában, fejlesztésében, miként jelenik meg mindez egy 
nemzeti, illetve egy, a Kárpát-medencére is kiterjedő kulturális térben? A konferencia 
tematikája rávilágít arra, hogy miként válhatnak a múzeumok – kisebbek és nagyobbak 
egyaránt – sajátos eszközeikkel, tudományos és ismeretátadó, közösségépítő, élményt nyújtó 
szerepükkel katalizátorrá, sőt, alkotó és az identitást erősítő folyamatok meghatározó 
szereplővé a 21. század második évtizedében. 

* 

Az Országos Múzeumigazgatói Konferencia lehetőséget kínál arra, hogy az országos, a 
megyei hatókörű városi és a területi múzeumok, az országos szakmúzeumok, valamint a 
határon túli magyar vonatkozású múzeumok vezetői megvitassák a témával kapcsolatos 
tapasztalataikat, megismertessék jó gyakorlataikat. A konferencia struktúrája, az előadások a 
hozzájuk kapcsolódó panelbeszélgetésekkel, vitával lehetővé teszik az aktuális múzeumi 
trendekkel kapcsolatos információk közreadását.  

A 2020. évi Országos Múzeumigazgatói Konferencia fő témakörei a következők, amelyeket 
egy fő előadás vezet be, majd kerekasztalbeszélgetés követ a tanácskozás résztvevőinek 
hozzászólásaival kiegészítve.  



 

 

 

 

 
 Múzeumok a kulturális térben – A nemzet kulturális tere, a múzeum 
 A kulturális identitás erősítése és a társadalmi felelősségvállalás – integráció és 

hálózatosodás 
 A virtuális nemzetegyesítés lehetőségei 
 Egységes nemzeti kulturális tér a Kárpát-medencében 

A tanácskozáson lehetőséget kívánunk teremteni arra is, hogy a résztvevők 8 perces 
villámbemutatók keretében ismertessék a tematikához kapcsolódó fejlesztéseiket és 
eredményeiket. 

PROGRAM 
 

2020. március 4. Visegrád, Thermal Hotel 
 

9.00–9.55   Regisztráció 
 

10.00–10.40   Köszöntők 
Dr. Estók János elnök, Országos Közgyűjtemények Szövetsége  
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma,  
a rendezvény fővédnöke 
 

10.45–11.25  Dr. Pósán László 
Múzeumok a kulturális térben – A nemzet kulturális tere, a 
múzeum 

  

11.30–12.30 Panelbeszélgetés 

Résztvevők: Varga Benedek, Bernert Zsolt, Csapláros Andrea,  
Cselovszki Zoltán 
 

Moderátor: Demeter Szilárd  
 

12.30–13.30 Ebéd 
 

13.30–14.00 Dr. Kiss Réka   
 A kulturális identitás erősítése és a társadalmi felelősségvállalás – 

integráció és hálózatosodás 
 
14.05–15.05 Panelbeszélgetés  

Résztvevők: Shah Gabriella, Kaján Imre, dr. Csornay Boldizsár,  
Vargha Mihály  
 

Moderátor: dr. Bereczki Ibolya 

 

15.05–15.25  Szünet 
 



 

 

 
 
 
 
15.30–16.00  Szőcs Géza 
 A virtuális nemzetegyesítés lehetőségei határon innen és túl 
 

16.05–17.05 Panelbeszélgetés 
Résztvevők: dr. Fabényi Júlia, dr. Szabó Csaba, dr. Miklós Zoltán,  
dr. Kemecsi Lajos 

  

Moderátor: dr. Estók János 
  

17.10–17.30 Szünet 
 

17.30–18.30 A témához kapcsolódó villámbemutatók és reflexiók I. 8-8 percben 
 

Moderátor: dr. Cseri Miklós 

 

19.15–    Vacsora 
 
 
2020. március 5. Visegrád, Thermal Hotel 
 
9.30–9.50 Köszöntő és felvezető 

Kassai Hajnal főosztályvezető, EMMI Múzeumi Főosztály  
 

9.55–10.45   Soós Zoltán 
Erdély kulturális identitása, a múzeumok szerepe a kulturális 
identitás és a kulturális örökség megőrzése szempontjából. 
Múzeumfejlesztések Erdélyben? 
 

 Závogyán Magdolna  
 Egységes nemzeti kulturális tér a Kárpát-medencében  
 

10.50–11.50 Panelbeszélgetés 
Résztvevők: Szép Gyula, Csibi Krisztina, dr. Vig Károly,  
Csütörtöky József PhD  
 

Moderátor: dr. Cservenyák László 
 

11.55–12.15 Szünet 
   

12.15–13.30 A témához kapcsolódó villámbemutatók és reflexiók II. 8-8 percben 
 

Moderátor: Kiss Imre 
 

13.30–13.40 Zárszó – dr. Cseri Miklós főigazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
 

13.45 Ebéd és hazautazás 


