
 
„Hagyomány és korszerűség” 

Régiós (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) szakmafejlesztő műhelysorozat I. rész 

közművelődési intézmények szakemberei részére 

 

A program célja, olyan szakmai fórum teremtése, ahol a kiállításokat szervező közművelődési szakemberek 
megismerhetik egymás munkáját és az intézményekben megvalósult jó gyakorlatokat.  

 
A műhelysorozat során a kiállításra, mint a közművelődési intézményben, a közművelődési minősítési 
rendszerben végzett tevékenységre is fókuszálunk, áttekintve az ehhez kapcsolódó lehetőségeket.  
Fontos ennek a területnek az erősítése, a hálózatosodás elősegítése. 
A tudásmegosztással, az együttműködések kialakításával a közművelődési intézményrendszer kiállítási 
munkájának fejlesztését kívánjuk segíteni.  

Az régióban dolgozó alkotók megismerése mellett, a múzeumokból kölcsönvehető kiállítási anyagokkal 
kapcsolatos lehetőségek, szabályok megismerésére is figyelmet fordítunk.  
A műhelymunka során szorosabb kapcsolat alakul ki a három megye között, kiépül a kapcsolati háló, amely 

további együttműködéséket, kiállításokat és a területhez kapcsolódó jó gyakorlatok megosztását 
eredményezheti. 
A szakmafejlesztési lehetőségek mellett a helyi értékek megismerése és népszerűsítése is kiemelkedő szerepet  
kap. 
 
I. rész 

Időpont: 2017. november 21. kedd 10.00-14.00 óra 
Helyszín: Tiszaújváros, Derkovits Kulturális Központ Városi Kiállítóterme, Barcsay tér 2-4. 

 
 Az NMI Művelődési Intézet átalakulása, a régió és feladatai  

Előadó: Angyal László központvezető, NMI Művelődési Intézet, Kelet -Magyarországi Regionális 

Központ 
 

 Változások a múzeumok világában és a műtárgy kölcsönzés szabályozásában 
Egyszerűen kölcsönözhető kiállítások a Miskolci Galériában 
Előadó: Kákóczki András, a Miskolci Galéria intézményvezetője 
Az előadás az elmúlt években történt szervezeti, szakmai változásokat mutatja be a volt megyei, városi múzeumok életében. A 
Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria. Az előadás második részében a műtárgyak (esetleg másolatok) kölcsönzésének 
minisztériumi szabályozásai és lehetőségei. Mit és hogyan tud kölcsönadni a Miskolci Galéria? 

 
 Kiállítási anyagok tálalása, a közművelődési intézmények felszereltsége, adottságai, 

dokumentáltságának lehetőségei a minőségfejlesztés tükrében  

(a helyi intézmény adottságainak, lehetőségeinek bemutatása) 

Előadó: Mátyás Zoltán igazgató, Derkovits Kulturális Központ  - Tiszaújváros 
 

 Kiállítások a minőség és a sokszínűség jegyében a Váci Mihály Kulturális Központban 

Előadó: Lázár István, Váci Mihály Kulturális Központ - Nyíregyháza 

 

 Alkotó és/vagy közönség? - Kiállítások egy alföldi kisvárosban 

Előadó: Szóláth Zoltán, Kéky Lajos Városi Művelődési Központ - Hajdúnánás 
 

Műhely munka: beszélgetés, kiállítási tervek bemutatása, ötletbörze  
 
Aktuális kiállítás megtekintése a Városi Kiállítóteremben 

-  Art Derkó – képzőművészeti válogatás az intézmény gyűjteményében lévő alkotásokból  
 
Az ötletbörzéhez javaslat: a résztvevők hozzák el adott évi kiállítási terveiket, ötleteiket, melyet mások számára 

is elérhetővé tesznek, kiadványokat, portfóliókat, elérhetőségeket a megyéjükben élő amatőr alkotókról (képző - 
iparművészeti és fotóművészeti területről). 

 

 
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérem, hogy részvételi szándékát november 13-ig 

jelezze az alábbi e-mail címen: kovacs.aniko@nminkft.hu.  
Információ: Kovács Anikó 20 283 0301. 

mailto:kovacs.aniko@nminkft.hu

