
Neptun kód:  BTTON506MUS 

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: 

Múzeumi gyakorlat II. 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 muzeológiai képzésben nélkülözhetetlen gyakorlatot két részletben abszolválják a hallgatók. Az 
első részben (I.) a szakirány által kijelölt intézményben heti 2 órában komplex múzeumi gyakorlat 
során ismerkednek meg a múzeumok legfontosabb fő és segédgyűjteményeinek (régészet, 
képzőművészet, történeti gyűjtemények – textil, üveg-kerámia, bútor, viselet stb.–, dokumentációk, 
könyvtár) gyakorlatával. Külön figyelmet fordítunk a művészeti muzeológia elméleti és gyakorlati 
folyamatainak, illetve a kortárs képzőművészeti kiállítások, a modern művészeti kommunikáció, 
prezentációs formák (pl. performence, video, internet) megismertetésére. A gyakorlat második 
része (II.) kéthetes nyári praxis (40 óra), amelyet tetszés szerinti múzeumban, ásatáson, 
kiállításrendezésen vagy a muzeológia egyéb területén, intézményében teljesíthetnek. A 
gyakorlatok során a gyűjtés és őrzés, nyilvántartás mellett betekintés nyernek a kiállítások 
szervezésének és rendezésének esztétikájába, költségvetésébe, praxisába is.  

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb.  részletes ismertetése: 

 

Jegy szerzésének feltételei: 

Rendszeres részvétel 

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke: 

György Péter: A Kultusz (hűlt) helye – az irodalom(történet) múzeuma. Avagy: Olvasók, Nézők, 
Zarándokok = Beszélő 2004/7–8.  

György Péter: Az utópia ígéretéről a heterotópia bizonytalanságáig. Tér és Hely – az esztétikai 
tapasztalat lehetőségei a globalizáció korában = Beszélő 2004/1. 
http://beszelo.c3.hu/04/01/13gyorgy.htm 

A Magyar Múzeumok Honlapja. http://www.museum.hu 
Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak honlapja: http://www.spatak.hu 
A Miskolci Galéria honlapja: www.miskolcigaleria.hu  
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, http://www.koh.hu/index 

Preventív konzerválás. A Néprajzi Múzeum projektje. http://www.neprajz.hu/preventiv 

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke: 

 

Egyéb tudnivalók: 

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