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TEREPKUTATÁS, NÉPRAJZTUDOMÁNY ÉS A MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEK 
Az országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferenciája 

a Néprajzi Múzeum és a Munkácsy Mihály Múzeum együttműködésében 
 
 
PROGRAM 

2018. OKTÓBER 10. Munkácsy Mihály Múzeum Konferenciaterem   
 
12.00–13.00 Érkezés, regisztráció (Munkácsy Mihály Múzeum Konferenciaterem) 
 
13.30–14.00 Köszöntők  
 
 
14.00–16.00 
I. A néprajzi és az antropológia terepmunka – elméleti és módszertani keret 
Szekciófelelős: Frazon Zsófia  
A szekció célja, hogy tágabb módszertani keretbe helyezze a terepmunkakutatás, a néprajzi 
muzeológia és a gyűjtemények kapcsolatát. Ennek megfelelően három nagyobb témát tárgyalnak az 
előadók: a „klasszikus” antropológiai/néprajzi terepmunka módszereit, a terepkutatás és a múzeumi 
gyűjtemény összefüggéseit és lehetőségeit, illetve a múzeumi gyűjteményt mint a terepkutatás egy 
lehetséges helyét és közegét.  
Előadások 
Nagy Károly Zsolt A kulturális antropológia terepmunka módszertana  
Wilhelm Gábor Terepmunka módszertan és néprajzi muzeológia  
Illés Péter A múzeumi gyűjtemény mint terep  
Korreferátum, moderált beszélgetés, kérdések, vita.  
 
16.00–16.30 kávészünet  
 
 
16.30–18.30 
II. Klasszikus terepek, klasszikus gyűjtemények  
Szekciófelelős: Granasztói Péter  
A szekció célja, hogy múzeumtörténeti, gyűjteménytörténeti és kritikai szempontok alapján tekintsen 
át olyan klasszikus terepkutatási eseteket, amelyeket múzeumban dolgozó szakemberek végeztek, és 
gyűjteménygyarapítási, feldolgozási jelentőséggel is bírnak, vizsgálatuk fontos módszertani 
tanulságokkal jár. Az előadások a magyarországi paraszti kultúra történeti megközelítésével, a 
társadalmi változások és a múzeumi gyűjtemények kapcsolatával, illetve az „egzotikus” 
terepkutatások kritikai történeti dimenzióival is foglalkoznak.  
Előadások 
Molnár Mária A centrumból a perifériára - tárgygyűjtés Szatmárban 

Ando György, Martyin Emília Terepgyűjtés a hazai szlovákok és románok körében 

Szuhay Péter A meterológiai/etnográfiai megfigyelőállomások víziójától a történetszociológiai 

terepmunkán át a parasztpolgári tárgygyűjtésig. 1985 Besenyőtelek 

Gyarmati János Korszakhatáron. Fenichel Sámuel és Bíró Lajos melanéziai gyűjtőmunkája 

Moderált beszélgetés, kérdések, vita.  
 
 
20.30 Vacsora a Fiume Szállodában  
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2018. OKTÓBER 11. Munkácsy Mihály Múzeum Konferenciaterem 

 
 
10.00–12.00 
III. Vissza az egykori terepre!  
Szekciófelelős: Schleicher Vera  
A szekció célja, hogy olyan terepcentrikus múzeumi kutatásokat vizsgáljon, amelyekben egyszerre 
érvényesül egyfajta tervszerűség és retrospektív szemlélet, amelyek során a történeti gyűjtemény az 
egykori terepek, egykori kutatói szemlélet alapján aktiválódik. Az előadások egykori terepek mai 
kutatási lehetőségeit vizsgálják, a történeti gyűjteményi anyag és a jelenkori múzeumi 
gyűjteménygyarapítás és -értelmezés lehetőségei felől. 
8 perces prezentációk 
Gecse Annabella, Polgár Zoltán A körbejárt terep: Szolnok 

Ruttkay-Miklián Eszter A  tudománytörténeti terep: Reguly 

Schleicher Vera A terep csábítása: Balaton 

Zábráczky Éva Terepkutatás és helyi múzeum: Palócföld 

Moderált beszélgetés, kérdések, vita.  
 
12.00–14.00 ebédszünet  
 
14.00–16.00 
IV. Eltérő léptékek és módszerek, etikai és módszertani dilemmák 
Szekciófelelős: Sári Zsolt 
A szekció célja, hogy láthatóvá tegyen lépték- és módszertanbeli különbségeket, illetve olyan 
módszertani dilemmákat, amelyeket adott témák és megközelítési módok jelenthetnek és 
okozhatnak: azonos terepek, eltérő célok; az archiválás és a dokumentálás mint múzeumi szemlélet; 
kortárs (kis és nagy) városi terepek.  
8 perces prezentációk 
Vass Erika Regionális lépték, a tájegység mint koncepció  
Katona Edit Családi lépték, a közelség mint koncepció – az örök terep: Kalotaszeg 

Szeljak György Globális terep, személyes tárgyak  
Hauptmann Gyöngyi Kisvárosi terep, lokális gyűjtemény 

Moderált beszélgetés, kérdések, vita.  
 
16.00–16.30 kávészünet  
 
16.30–18.30 
V. Gyűjteményi kutatások és a terep – tematikus és módszertani aspektusok ma  
A szekció célja, hogy a múzeumokban aktuálisan is zajló, tárgyakra, archiválásra épülő terepkutatások 
aspektusait dolgozza fel párbeszédes formában, ún. world café módszerrel (ami a tudásmegosztás 
dialógikus formája). Öt témakör, tíz asztal: ahol minden témáról két asztal tanácskozik előre felkért 
moderátorok vezetésével 30 percig, majd ezt követően a tanulságok prezentálása és megvitatása 
zajlik.  
 
Urbanizált terepek – város és falu: Vukov Anikó, Tóth Arnold  
Részvétel és együttműködés – közösségek és egyének: Foster Hannah Daisy, Schleicher Vera 
Fogyasztás, használati kontextus nélküli tárgyak – vásár és vásárlás: Csukovits Anita, Frazon Zsófia  
Online kutatás, online archiválás – kutatás és gyűjtés: Batári Zsuzsa, Bata Tímea  
A gyűjtemény mint terep – kérdések és reflexiók: Gyanó Szilvia, Bárkányi Ildikó    
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18.30–19.00  
Kemecsi Lajos Szakmai zárszó  
 
19.30 Esti fogadás a Munkácsy Mihály Múzeum szervezésében, Csabapark  
 
 
2017. OKTÓBER 12.  
 
10.00–12.00 Szakmai program  
Szervezett látogatás a Munkácsy Mihály Emlékházba és a Szlovák Tájházba 
 
13.00 Fakultatív szakmai program  
Szervezett látogatás a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontba (egyéni utazás, fakultatív program)  
 
 
Minden érdeklődőt várunk!  




