
Neptun kód:  BTMNDTHT23 

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: 

Múzeumi (közgyűjteményi) gyakorlat Gyulai Éva Gyulai Éva 

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja: 

Practice of Museology Órarend szerint 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága: 

 

Az óra 
típusa: 

Beszám. 
kötelezettség 

Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel: 

gyakorlat Gyakorlati jegy 2 (+ két hét) 3 + 3  

Az óra rövid tartalmi ismertetése: 

A hadtörténet sajátos történeti forrásai között kivételes helyet foglalnak el a tárgyi források, mint a 

fegyverek, egyenruhák és a hadviselés egyéb tárgyi kellékei, így ezek és a hozzájuk kapcsolódó 

irattári, levéltári és dokumentációs anyag megismeréséhez szükség van a múzeumokban és 

közgyűjteményekben való tájékozódásra. A hadtörténet muzeológiája a kapcsolódó 

segédtudományok (vexillológia, falerisztika, inszigniológia) alapjai mellett megismertet a militaria-

anyagok gyűjtésének, őrzésének, tárolásának, tudományos feldolgozásának elméletével és 

gyakorlatával, s az Internet segítségével a világ legfontosabb hadtörténeti gyűjteményeivel, 

múzeumaival. 1 hetes (30 órás) múzeumi és közgyűjteményi gyakorlat során a hallgatók a 

praktikum szférájában sajátíthatják el a tárgyi és ezekhez kapcsolódó iratjellegű, levéltári források 

kezelésének metódusát, a hadtörténeti kollekciók szerzeményezésének, leltározásának, 

nyilvántartásának és kutatói szolgálatának legújabb módszereit, így a gyakorlat végén képesek 

lesznek a tárgyak szakszerű leírására, képi és írásos, illetve elektronikus dokumentálására. A 

gyakorlatot a regionális múzeumok történeti gyűjteményeiben, illetve a Hadtörténeti Intézet, 

Levéltár és Múzeum gyűjteményeiben végezhetik. 
Az óra tematikája, vizsgakérdések stb.  részletes ismertetése: 

 

Jegy szerzésének feltételei: 

Rendszeres részvétel 

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke: 

Fegyvertár = Armoury: válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum fegyvergyűjteményéből = Selection 

from the Collection of Arms and Armour in the Hungarian National Museum, Budapest: 

Magyar Nemzeti Múzeum, 1996 

GYULAI Éva: Muzeológia: tudomány vagy módszer? = Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar 

Múzeumi Történész Társulat Évkönyve II. [2002] 27–31. Uő.: Kultusz és valóság – Rákóczi-

relikviák egyházi gyűjteményekben = Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi 

Történész Társulat Évkönyve 6. [2007] 3–27. 

KOVÁCS S. Tibor: A Fegyvertár. In: A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. MNM, 

Budapest, 2002. 333–351. 

VERES László–VIGA Gyula (szerk.): A Herman Ottó Múzeum műkincsei. HOM, Miskolc, 1999 

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről. Netjogtár. A KJK–Kerszöv Kft. CompLex jogi 

adatbázisa, www.koh.hu/index  

Berg der Erinnerungen. Die Geschichte und Geschichten der Grazerinnen, ihre Erinnerungen als 

gemeinsames Gedächtnis der Stadt. A 2003. márc.–szept. kiállítás katalógusa. Hrsg.: 

HOFGARTNER, Heimo–SCHURL, Katia–STOCKER, Karl. Graz, 2003. Honlapja: 

http://www.berg03.at 

Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. Szerk.: CZOBOR Béla–

SZALAY Imre. I–II. Budapest, 1901., A magyar nemzet története CD–ROM. Arcanum, 

Budapest, 2003. http://www.idg.hu/expo/varosliget/milkonyv 

http://www.koh.hu/index
http://www.berg03.at/
http://www.idg.hu/expo/varosliget/milkonyv


TEMESVÁRY Ferenc: A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum fegyvergyűjteménye. Akadémiai, Budapest, 

1980  
 

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke: 

Heeresgeschichtlichen Museum (Bécs) honlapja: www.hgm.or.at/ger  

Hadtörténeti Múzeum (Budapest) honlapja: www.militaria.hu/ 

Musée de l'Armée (Párizs) honlapja: www.invalides.org  

Imperial War Museum (London) honlapja: www.iwm.org.uk 

Herman Ottó Múzeum (Miskolc) honlapja: www.hermuz.hu 

Egyéb tudnivalók: 

Nyári gyakorlat megbeszélés alapján a Miskolci HOM-ban vagy egyéb múzeumban, ásatáson 

 

http://corvina.bibl.u-szeged.hu/corvina/opac?auth=%22Temesv%E1ry+Ferenc%22
http://corvina.bibl.u-szeged.hu/corvina/opac?titl=%22A+s%E1rv%E1ri+N%E1dasdy+Ferenc+M%FAzeum+fegyvergy%FBjtem%E9nye%22
http://www.hgm.or.at/ger
http://www.militaria.hu/
http://www.invalides.org/
http://www.iwm.org.uk/
http://www.hermuz.hu/

