
 

 

Tantárgy neve: A műgyűjtés története Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e100% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: - 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3–4.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -  

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a hazai és nemzetközi műgyűjtés történetével, a múzeumok 

kialakulásával és újkori történetével. A privát, uralkodói, főúri és egyházi gyűjtemények kialakulása 

után a 18. században jelent meg a múzeum mint intézmény. A legkorábbi modern állami múzeum a 

londoni British Museum, amelyet 1753-ban alapítottak az angol parlament határozata nyomán, és 

amelyet 1759-ben mint tudományos intézményt nyitottak meg. Magyarországon 1802-ben a Széchenyi 

Ferenc alapította Magyar Nemzeti Múzeum hamar bekapcsolta a magyar múzeumügyet az európai 

vérkeringésbe. 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a modern múzeumok kialakulásával, a gyűjtemények 

szétválásával, a múzeumok specializálódásával, amely a francia forradalom után indul el. A 19. század a 

nagy állami, nemzeti, múzeumok megalakításának és a kulturális örökségelemek birtokbavételének 

időszaka, amikor egyre erőteljesebbé vált a gyarmati világ kulturális kincseinek megszerzése. Ennek 

következményeként ma is etikai viták középpontjában állnak ezek a műtárgyak. 

Fontos kérdés a kurzus során a múzeumok demokratizálódási folyamata, amely az elit mellett a 

középosztályok múzeumi megszólítását jelentett a 20. század elején, majd a különböző kisebbségek 

bevonását is előidézte.  

Hangsúlyos kérdése a kurzusnak a hazai muzeológia 20. századi története: a két világháború közötti első 

múzeumi jogszabályok, az 1949 utáni szovjet típusú átalakítás, a megyei múzeumi hálózat létrehozása, a 

közművelődési funkciók megerősödése, majd a rendszerváltoztatás hatása a magyar múzeumokra. A 

tananyagban reflektálunk az elmúlt 30 év múzeumi változásaira is. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Ébli Gábor: Műgyűjtés, múzeum, mecenatúra. Budapest, Corvina Kiadó, 2008. 

2. Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón. 

Budapest, Typotex Kiadó, 2009. 

3. Korek József: A muzeológia alapjai. Budapest, 1988. 

4. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia kézikönyve. Metamuzeológia, történeti 

muzeológia, elméleti muzeológia. ELTE, Művészettörténeti Intézet, 

http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/2_1_waidacher.pdf, 30–72. 

5. György Péter: Múzeum – A tanuló-ház – Múzeumelméleti és esettanulmányok 1. kötet. 

MuseumCafé, Budapest, 2013. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő 

műfajait és azok szabályrendszerét 



- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő 
műfajait és azok szabályrendszerét. 

- Ismeri az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, valamint a tanulóközösségek 
működésének kapcsolatát. 

- Ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a 
szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához. 

b) képességei 
- Képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre, irányítás mellett. 
- Képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói 

tudását. 
- Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti 

bemutatására szóban és írásban. 

c) attitűdjei 
- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 
- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 
- Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni és 

bemutatatni. 
- Szakmai hivatástudata kialakítására és önképzésre törekszik. 
- Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, s ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi 

kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete 

fejlődését, tudatosodását. 

- Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 
következményeinek. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Pozsony Ferenc DSc, akadémikus, 

egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -  

 


