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BESZÁMOLÓ

az NKA Közgy jtemények Kollégiuma által kiírt „Konferenciák, rendezvények,
szakmai tapasztalatcserék, m helybeszélgetések rendezésére”  pályázat

megvalósulásáról

„Természettudományos Muzeológusok Találkozójának 2015. évi
megrendezésére” címmel.

Altéma kódszáma: 3508/189

A Magyar Természettudományos Muzeológusok Találkozója el ször 1982-ben került
megrendezésre. A szakmai konferencia célja a természettudományos muzeológia id szer
helyzetének, feladatainak, lehet ségeinek megvitatása, az egyes múzeumokban és
gy jteményekben dolgozó muzeológusok összefogása, a munkák koordinálása. A kit zött
célnak megfelel en a találkozók el adásai és vitái mindig egy-egy aktuális téma köré
szervez dnek. Az évtizedek során elméleti és módszertani kérdések egyaránt szerepeltek a
napirendekben, így többek között a gy jtés- és gy jteményfejlesztés stratégiája, a

tárgyvédelem, a múzeumi tudományos kutatás irányai, a kiadványok, publikációk
kérdésköre, a kiállítások módszertana, kölcsönzések, a természettudományos
ismeretterjesztés, a környezeti nevelés feladatai, a természetvédelem, a nemzetközi
kapcsolatok és pályázatok. A résztvev k köre 2000-t l b vült, azóta rendszeresen meghívjuk
a határon túli természettudományi múzeumok és gy jtemények munkatársait is. Az erdélyi,
bánsági, felvidéki, vajdasági múzeumok munkatársai is résztvev i a találkozóknak, b vült a
témakör is, beszámolókat kapunk a romániai, szlovákiai, szerbiai muzeológiáról és egyben
közös kutatási, kiállítási programokat is tudunk indítani. A találkozókat évente más-más
múzeum, illetve szakmúzeum látja vendégül, így nyújtva közvetlen lehet séget a vidéki
gy jtemények és kiállítások közvetlen megismerésére. Hagyományosan három napos a
rendezvény. Az els  napon el adásokra, vitákra kerül sor, a második nap terepbejárás, egy
természetvédelmi szempontból értékes terület felkeresése, további fél napot a vendéglátó
múzeum gy jteményeivel, kiállításaival, programjaival történ  részletes ismerkedés tesz ki.

A 2015. évi találkozó helyszíne Kaposváron a Rippl-Rónai Megyei Hatókör  Városi Múzeum
épületegyüttese volt. Id pontja 2015. augusztus 26–28. Az általánosan kit zött céloknak
megfelel en az idei rendezvény el adásai és vitái a „hálózatosodás a múzeumi szakterületen”
és „a  múzeum mint közösségi tér” témák köré szervez dtek. A határon túli természet-
tudományi múzeumok és gy jtemények munkatársai beszámoltak a szlovákiai, romániai
muzeológia aktuális helyzetér l. A második nap terepbejárással kezd dött, az Észak-Zselici
Erd ségek Natura 2000 területet kerestük fel. Gyalogtúra során a terület botanikai, zoológiai,
geológiai adottságaival ismerkedtek a résztvev k. A terepi program a B szénfai Szarvasfarm
és a Zselici Csillagpark megtekintésével folytatódott. Ezt követte a - múzeumunk által

ködtetett - Fekete István Látogatóközpont „mint közösségi tér” szolgáltatásainak



bemutatása („Deseda Él világa” kiállítás, élménypark, hajózás, csónakázás, kerékpározás). A
harmadik napon múzeumunk gy jteményeit, kiállításait, programjait mutattuk be a találkozó
résztvev inek.

A konferencián megvalósult részletes  program:

2015. aug. 26. (szerda)

9.00–10.45  Érkezés és regisztráció
Fekete István Látogatóközpont, Kaposvár-Deseda

10.45–11.00  Megnyitó, köszönt k (Marián Miklós El adóterem)
Szita Károly polgármester, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Korsós Zoltán f igazgató, Magyar Természettudományi Múzeum
Levezet  elnök: Ábrahám Levente múzeumigazgató, Rippl-Rónai Múzeum

11.00-12.00  El adások
11.00–11.30    Korsós Zoltán: Jöv re hangolva – hálózatosodás a múzeumi szakterületen
11.30–12.00     Medzihradszky Zsófia: A múzeum, mint közösségi tér

12.00-13.00  Korreferátumok
12.00–12.10  Vig Károly: A természettudományos szakfelügyelet aktuális kérdései
12.10-12.25     Kubassek János: Elvárások, igények és ambíciók  -  a lehet ségek keresztútján
12.25–12.40     Kutasi Csaba: Változások egy regionális szakmúzeumban
12.40-12.50  Csehó Gábor: Interaktív Természetismereti Tudástár a SZTE JGYPK-on
12.50-13.00  Hozzászólások

13.00–14.00   Ebédszünet (pizza ebéd a Látogatóközpont földszinti fogadóterében)

14.00-15.00  El adások
14.00-14.20 Eva Sitášová: Természettudomány a szlovákiai múzeumokban
14.20-14.40 Kocs Irén: Székelyföldi természettudományos kutatók és a Székely Nemzeti
                          Múzeum
14.40-14.50   Eva Sitášová: 60 éves a természettudományi osztály a Kelet-szlovákiai
                         Múzeumban, Kassán
14.50-15.00  Venczel Márton: Lissamphibia és Squamata típuspéldányok Erdélyb l

15.00–15.30 Kávészünet

15.30-16.00  Matskási István és Gróhné Illés Ildikó: A trentói Természettudományi
                         Múzeum és az ECSITE konferencia
16.00–17.00 Workshop – kiadványcsere

17.00-18.00  Szállás elfoglalása – Kaposvári Egyetem Új Kollégiuma (Guba S. út 40.)

18.00–19.00 Vacsora - Kaposvári Egyetem étterme

20.00-22.00  Vetítések, élménybeszámolók
20.00-20.45 Vig Károly: Rovarok az ókori Egyiptom hitvilágában és mindennapjaiban
20.45-21.15 Deli Tamás: Kavicsnövények (Conophytum, Lithops) Dél-Afrikában
21.15-22.00 Kubassek János: A Föld fehér jégszíve - hajóúton az Antarktiszon



2015. aug. 27. (csütörtök)

8.00  –  9.00      Reggeli - Kaposvári Egyetem étterme

9.00 – 12.30      Terepi kirándulás (busz az egyetem parkolójából indul)
                          Észak-Zselici Erd ségek Natura 2000 terület, gyalogtúra

   (B szénfa - Kaposgyarmat)

12.30 – 13.00    A B szénfai Szarvasfarm megtekintése

13.00 – 14.00    Ebédszünet (B szénfa, Szarvasfarm)

14.00 – 15.00    Zselici Csillagoségbolt-park. Kilátó és planetárium megtekintése.

15.00 – 17.30    Kaposvár-Deseda, Fekete István Látogatóközpont
  A látogatóközpont – mint közösségi tér – szolgáltatásainak bemutatása:
   élménypark, hajózás, csónakázás, kerékpározás, vízi játszótér, terepi
   kirándulás – a találkozó résztvev i aktív közrem ködésével

18.00 – 19.00   Vacsora (Kaposvári Egyetem étterme)

20.00 - 22.00  Vetítések, élménybeszámolók
20.00 – 20.45    Kubassek János: Kittenberger Kálmán - Afrika-kutató, természettudományi
                          gy jt , vadász és szakíró
20.45 – 21.15    Deli Tamás: Réslakó életforma a csigák világában (a Kárpátok és a Balkán
                          karsztvidékének speciális életmódú szárazföldi csigái)
21.15 - 21.30   L rincz László: Ember és múzeum

2015. aug. 28. (péntek)

8.00  –  9.00      Reggeli - Kaposvári Egyetem étterme

9.00 – 10.00      Szentjakabi Bencés Apátság Romkert – Kaposvár, Várdomb u. 1.
   (busz az egyetem parkolójából indul)

10.00- 11.00    Rippl-Rónai Emlékház (Róma-villa) – Kaposvár, Rómahegyi u. 88.

11.00-11.45  Kaposvári városnézés szakvezetéssel (F  utca a Városházáig)

11.45 – 12.00 Záróesemény - Búcsú
  Bárány Fogadó (Városháza mellett)

12.00–13.00   Ebéd (Bárány Fogadó)

13.00–15.00   A Rippl-Rónai Múzeum természettudományi gy jteményeinek
                         meglátogatása, m helybeszélgetés

  Rippl-Rónai Múzeum, F  u. 101.



A rendezvényen összesen 44 regisztráIt résztvevő volt a Karpát-medence múzeumaiból és
gyűjteményeiből. A résztvevők közül 36 fő Magyarországről, 2 fő Szlovákiaből, 6 fő
Romániából (Erdély és Brínság) érkezett'

A Természettudományos Muzeológurot xxxu. Taiálkoziját eredményesen zártllk. A
rcndezvény lehetőséget nyújtott a Karpát-medence természettudományos muzeológusainak
aktuális muzeológiai kérdések megvitatására, szakmai tapasztalatcserére. A személyes
találkozások révén a konferenciának számos közvetlen és később hasznosuló eredménye van,
közös kiállítási és kutatási programok indítása, módszertani kérdések megvitatás a, egyéb
szakmai együttműködések révén.

EIőző évben a romiíniai Temesváron tervezett találkoző fonáshiány miatt nem valósulhatott
meg. JelenIeg a pályázati tétmogatás intenzitása 27 oÁ volt, amely lehetővé tette a rendezvény
megszervezését, de a résztvevőket magasabb összegű regisztráciős drj terhelte, s emiatt
számos - elsősorban határon túli - múzeum távol marudt. A meghívott 46 fő hataron túli
munkatárs közül a taláIkozőn 8 fő vett résá. Jelentősen növelné a szakmai tapasztalatcsere
hatékonyságát, ha minél több hatríron túli múzeum is bekapcsolódhatna, ellhez a tétmogatás
intenzitásánaknövekedése jelentősmértékbenhozzájárulna.

Köszönjtik, hogy támogatásukkal lehetővé tették a Természettudományos Muzeológusok
XXXII. T alálko zőj anak me grend ezé s ét|.

A beszámoló a kiírásnak megfelelően elérhető intézményrink honlapjrín a
www.smmi.hu/muzeum/pal)zazatok 

',Természettudományos Muzeológusok Találkozőjának
2015. évi megrendezése" címen.

Kaposvár, 2015. október 26.

főmuzeo1ógus



Fotódokumentáció

1. kép. Dr. Ábrahám Levente múzeumigazgató köszönti a vendégeket.

2. kép. „A múzeum mint közösségi tér” cím  el adást tartja Medzihradszky Zsófia.



3. kép. Dr. Kutasi Csaba „Változások egy regionális szakmúzeumban” cím  el adása.

4. kép. Dr. Kecskeméti Tibor hozzászólása.



5. kép. Dr. Eva Sitášová el adása a szlovákiai múzeumokról.

6. kép. Dr. Venczel Márton, a Körösvidéki Múzeum (Nagyvárad) muzeológusának el adása.



7. kép. A konferencia résztvev i terepbejárás közben.

8. kép. A találkozó résztvev i a Fekete István Látogatóközpont el tt.
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