Koltai Zsuzsa
A múzeumandragógia kihívásai az USA-ban
Pécsi Tudományegyetem Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Kar

Az

amerikai

múzeumok

egyértelmően

oktatási

színtérként

definiálhatóak,

legfontosabb társadalmi küldetésüket az oktatási funkció teljesítésében határozza meg maga a
muzeológus szakma is. A múzeumi tanulás kiemelkedı jelentıségére utal, hogy az amerikai
múzeumok évente egy milliárd dollárt költenek oktatási programjaikra, illetve, hogy évente
18 millió órában kínálnak oktatási programokat. A Múzeumok Amerikai Szövetségének
(AAM- American Association of Museums) adatai szerint naponta 2,3 millió, évente pedig
865 millió látogatója van az amerikai múzeumoknak.1 A múzeumok népszerőségére utal,
hogy az amerikai családok elsı három legpreferáltabb nyaralási desztinációja között
szerepelnek a múzeumok. Az USA-ban csak azok a múzeumok nyerhetik el a Múzeumok
Amerikai Szövetségének akkreditációját, melyek „alapvetıen oktatási jellegő” intézmények.2
A Múzeumok Amerikai Szövetsége 2008-as éves beszámolójában napjaink múzeumát a
„lifelong learning bástyájának, fontos gazdasági motornak, szociális szolgáltatások
nyújtójának, terápiás kezelések oázisának, az állampolgári büszkeség forrásának, valamint
felbecsülhetetlen értékő közösségi vagyonnak” nevezte.3

A múzeumi interpretáció innovációjának andragógiával összefüggı kérdései
A XX. század végén a polgárjogi aktivisták Amerika szerte elégedetlenségüknek adtak
hangot a tradicionális múzeumi interpretációval kapcsolatosan. Egyre több olyan kérdés
fogalmazódott meg, mely a múzeumokban közvetített narráció, az ott bemutatott kultúrák és
történelem vonatkoztatási csoportjaira fókuszált. Ezek a csoportok a párbeszéd kiszélesítésére,
a sokféle és befogadó megjelenítés megvalósítására törekedtek. Igény fogalmazódott meg
arra, hogy az amerikai társadalom sokfélesége érvényesüljön a múzeumi interpretációban is,
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hogy az amerikai történelem és kultúra bemutatásánál hangsúlyosabban szerepeljenek a
feketék, a latinok, indiánok, az ázsiai és csendes-óceáni gyökerekkel rendelkezı csoportok. A
folyamatot tovább generálta, hogy ugyanebben az idıszakban bontakozott ki a különbözı
bevándorló csoportok történetét feldolgozó szakirodalom. Az 1980-as évek közepén a
múzeumi szakemberek körében is egyre hangsúlyosabbá vált az új elméletek és új
perspektívák múzeumi keretekben való megjelenítésének követelménye.
A kurrens múzeumi felnıttoktatással foglalkozó szakirodalom kárhoztatja a
múzeumok XX. század második felében dominánssá vált interpretációs monopóliumát, a
múzeumok győjteményeinek, valamint az általuk közvetített tudás irányított felfedezését. A
változás egyik alapvetı feltétele a múzeumi alkalmazottak közvetítésben betöltött szerepének
megváltozása, hiszen a kiállított tárgyakat, az interpretációt és a megjelenített nézıpontot
meghatározó autoritás helyett egyfajta facilitátori szerep érvényesítését kívánja megvalósítani
ez az irányzat. A látogatók szabad böngészését lehetıvé tevı és a vizuális hozzáférést
facilitáló látványtár modell legutóbbi idıkben továbbfejlesztett változata lehetıvé teszi, hogy
a látogató a győjteményben végzett önálló kutatásának eredményeit elérhetıvé tegye az adott
téma iránt érdeklıdı további látogatók számára is. Így a múzeumi látogatók egyszerre
válhatnak kutatóvá és facilitátorrá. Ebben a modellben a múzeumi kurátorok közvetítı
szerepe megváltozik, hiszen a megtekinthetı tárgyak körére és a múzeum által feldolgozott
témák meghatározására vonatkozó privilégiumuk megszőnik. Mivel a múzeumi tárgyak és
információk nagy része közszemlére kerül, a látogató önállóan, saját belátása szerint
határozza meg a rendezı elveket és az értelmezési kereteket. Mindezek következtében a
múzeum a látogatók által közölt megközelítésekkel folyamatosan gyarapodó, ítéletet nem
mondó, viszont sokféle intellektuális megközelítést lehetıvé tevı vizuális raktárrá válik. 4
Az eredeti etnikai és kulturális identitás megırzésében a győjtemények kiemelt
szerepet kapnak napjainkban. Az amerikai indiánok kultúrájuk olyan szegmenseit ismerhetik
meg ismét a múzeumi győjtemények által, melyek a szóbeli és elıadó mővészeti
hagyományokból napjainkra már kivesztek. Sok, az USA és Kanada északnyugati területeihez
kötıdı mővész a múzeumok által megırzött totemek, faragványok és textíliák alapos
tanulmányozása után kezdte el saját alkotótevékenységét. A Smithsonian keretében mőködı
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Amerikai Indiánok Nemzeti Múzeuma5 a tanulás ezen formájának elısegítésére hozta létre a
Kulturális Forrás Központot6, mely a győjteményi raktár teljes épületét magába foglalja.7

Innováció a múzeumi felnıttoktatás módszereiben
A különbözı infokommunikációs, multimédiás eszközök múzeumi közvetítésbe való
integrálása, valamint az internet alapú múzeumi kultúraközvetítés térhódítása határozható
meg az elmúlt évek legfontosabb, múzeumi felnıttoktatással kapcsolatos innovációjaként. A
nagy amerikai megamúzeumok egyértelmően meghatározták a múzeumi kultúraközvetítés új
irányvonalait. A múzeumi közvetítésben alkalmazott hagyományos felnıttoktatási módszerek
(vita, elıadás, galéria-beszélgetés, tárlatvezetés stb.) mellett az alábbi, internetre, illetve mobil
infokommunikációs eszközökre alapozott módszerek fejlıdtek a legnagyobb mértékben az
elmúlt években:
Audio guide és módszertani innováció
Az új típusú audio programok közül kiemelkedik az, melyben a látogatónak lehetısége
nyílik ”kihallgatni” a múzeumi kurátorok, restaurátorok és kutatók beszélgetését. A
múzeummal való ismerekedés új lehetıségét adja ez a módszer, hiszen nemcsak a múzeumi
tárgyak vizsgálatának újszerő aspektusát adja, hanem közelebb hozza a látogatóhoz a
múzeumban folyó tudományos, közönségkapcsolati és tudományos munkát. Az új módszer
sikeres alkalmazásával találkozhatunk például a Metropolitan esetében, ahol lehetıség nyílik
arra, hogy a tárlatvezetéshez felhasználandó audio guidot a látogatók a honlapról podcasting
formában letöltsék. A weboldal fejlesztıi törekedtek arra, hogy a fogyatékkal élık egyenlı
esélyei a múzeumi tanulásnak ebben a formájában is érvényesüljenek, hiszen a siket-és
halláskárosodott látogatók írott, szöveges formátumban is letölthetik a tárlatvezetéshez
felhasználandó szöveget.8
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Mobiltanulás a múzeumban:
A legutóbbi idıszak újítása a mobiltanulás (M-learning/ podcasting) múzeumi
környezetben való alkalmazása. A vezeték nélküli kommunikációs eszközök segítségével (pl:
GPS, mobiltelefon, internet) kialakított múzeumi programok olyan új tanulási módszert
jelentenek, ahol a hagyományos múzeumi felnıttoktatási módszerek kiegészülnek a digitális
és a kooperációs képességek javítására irányuló szociális kompetenciák fejlesztésével.

A múzeumi weboldal, mint oktatási eszköz
A virtuális technológia fejlıdésének köszönhetıen a múzeumi honlapok kiemelkedı
szerepet nyertek az oktatásban és a kommunikációban. Virtuális túrák létrehozásával lehetıvé
válik az, hogy olyan tárgyakkal ismertessük meg a közönséget, melyek kiállítási térben való
elhelyezésére a múzeumnak akár helyhiány, akár más indokok miatt nincs lehetısége. Egy sor
nagyobb múzeumnál megindult a múzeumi weboldalak individualizálása. Lehetıséget
biztosítanak a látogatóknak arra, hogy személyes érdeklıdésüknek megfelelıen személyes
internetes profilt alakítsanak ki a múzeumi honlapon. Ezen törekvés jó példája a Metropolitan
Múzeum „Az én Met Gallériám” linkje, ahol a regisztráció után a látogatónak lehetısége
nyílik arra, hogy egy önálló, személyre szabott kiállítást állítson össze a múzeumi adatbázisra
támaszkodva. Lehetıség nyílik arra, hogy az adatbázisból kiválasztott képeket a felhasználó
megossza ismerıseivel, barátaival, hiszen tetszése szerint továbbküldheti azokat e-mail vagy
akár mms-formátumban, illetve ez a speciális oldal közvetlen kapcsolatban áll olyan népszerő
közösségi oldalakkal, mint a Facebook vagy a MySpace.9 Különösen a kultúra és mővészet
iránt fogékony fiatalabb generációk célcsoportként való elérésében kaphat kiemelkedı
jelentıséget ez utóbbi fejlesztés, bár a nemzetközi tendenciák azt mutatják, hogy a különbözı
közösségi oldalak a középkorúak körében is hallatlanul népszerőek. Jó példa ez arra, miként
találkozhatnak egymással és kapcsolódhatnak össze mindennapi életünk technológiai újításai
a kultúra egyetemes értékeivel. A Metropolitan honlapjának individualizálását szolgálja az
„Én Met Kalendáriumom” link is, ahol lehetıséget biztosítanak az internetes látogatónak arra,
hogy esemény és téma szerinti felbontás alapján összeállíthassa a saját érdeklıdési körének
megfelelı, a múzeum rendezvényeivel és kiállításaival kapcsolatos programtervét. A múzeum
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ingyenes hírlevélben, hetente értesíti az érdeklıdıket az általuk bejelölt aktuális program-és
idıszaki kiállításokról.10

Digitális történetmesélés
A XX. századik a történetmesélés legfıbb eszközei a festmények és a szobrok voltak
és a történetmesélés mindig gazdag vizuális metaforákat használt a minél hatékonyabb
érzékeltetési hatások érdekében.11A történetmesélés digitális változata kötıdhet egyrészrıl a
múzeumi honlap individualisztikus átalakításához, amennyiben a digitális látogatóknak
lehetıséget biztosítanak arra, hogy az adott tárgyal vagy jelenséggel kapcsolatos saját,
személyes történeteiket közös tudáskinccsé tegyék az internetes felületen keresztül.
Másrészrıl kötıdhet a múzeumban vagy a múzeum által szervezett felnıttoktatási
programhoz, amikor a múzeumi program résztvevıi csoportmunka keretében készítenek el
egy olyan digitális vagy multimédiás információs anyagot, mely önálló kutatásra és/vagy
történetmesélésre épít.

Innováció a múzeumi közvetítéshez kötıdı humán erıforrás fejlesztésben
Az amerikai múzeumok egy újfajta közvetítési módszerrel próbálják elérni a
különbözı etnikai, társadalmi csoportokat és szubkultúrákat. A módszer lényege, hogy a
múzeumi programot az adott, múzeum által elérni kívánt vonatkoztatási csoportból származó
személy vezeti le. Azaz indián gyökerekkel rendelkezı csoport esetén indián, fıiskolásoknak,
egyetemistáknak szervezett programok esetén egyetemista szervezi meg és bonyolítja le a
múzeumi programot. A módszer lényege, hogy az adott társadalmi csoporthoz kapcsolódó
látogatók minél inkább magukénak érezhessék a múzeumot, hiszen a saját közegükbıl
származó múzeumi programvezetı/közvetítı puszta léte növeli a múzeummal kapcsolatos
bizalmat, elımozdítja a feloldódást. Az új módszer egyik legsikeresebb megvalósulásával a
Metropolitan Múzeumban találkozhatunk, ahol a CMG (College Group at the Met) névre
keresztelt, 25 helyi fıiskolás hallgatóból álló csapat feladata a helyi, felsıoktatásban részt
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vevı hallgatók számára kínált programok és események megszervezése és lebonyolítása. Az
intézmény a helyi egyetemi közösségek múzeummal való kapcsolatának erısítését, a
hallgatók múzeummal kapcsolatos attitődjeinek javítását, valamint a fiatalok Metropolitan
Múzeumhoz való kötıdésének erısítését határozta meg a program legfıbb célkitőzéseiként.12

Meglátásom szerint a múzeumi felnıttoktatásnak négy olyan területe van, ahol a
megváltozott társadalmi, kulturális és gazdasági környezet következtében az innováció
kérdésköre napjainkban és a következı években különös jelentıséget nyer. Ezek:
-

Új múzeumi funkciók felvállalása és ehhez kötıdıen új célcsoportok meghatározása:
aktív idıkorúak, egyedülállók, munkanélküliek, családok, speciális kulturális/ etnikai/
vallási csoportok, stb.

-

Tanuláselméletek figyelembevétele a kiállítás-rendezés és a programok kialakítása
során a tanulás hatékonyságának növelése érdekében (pl. Kolb, Honey és Mumford,
stb.)

-

A

múzeumi

felnıttoktatási

módszerek

innovációja

(mobiltanulás,

digitális

történetmesélés) és a honlapok fejlesztése a virtuális lifelong learning megvalósítása
érdekében.
-

Múzeumi szervezet innovációja, a múzeumi szakemberek képzése és továbbképzése

Az amerikai múzeumok mindig is élen jártak a múzeumpedagógiai módszerek
innovációjában, elég csak a hands-on tárlatok, kifejezetten gyermekek számára készülı
múzeumi hírlevelek vagy akár a természetbúvár termek XX. századi megvalósítására és
fejlıdésére gondolni. A XXI. század legalább ennyire érdekes innovatív megoldásokat hozott
eddig a múzeumi felnıttoktatás területén és annak tudatában, hogy az élethosszig tartó tanulás
egyre nagyobb jelentıséget nyer, biztosak lehetünk a további fejlıdésben.
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