Múzeumpedagógiai workshop és konferencia
a DiverCity – Diving into diversity in the museum and the city
(Sokszínűség a múzeumban és a városban – 2014-1-ES01-KA204-004799)
európai együ működési projekt tapasztalatairól és hasznosítási lehetőségeiről

2017. november 7., kedd | 9.30–17.00
Néprajzi Múzeum | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. | 1. emelet, díszterem
A konferencia vendégei:
Veronika Hackl, a Stand 129 ̶ Caritas der Erzdiözese Wien ̶ Hilfe in Not
(Ausztria, Bécs) projekt partner szervezet munkatársa,
Végh Panni és Csáky Erzsébet, az Artemisszió Alapítvány
projekt partner szervezet munkatársai,
és Bán Ildikó, a Műcsarnok projektben közreműködő munkatársa.
A konferencia házigazdái:
Foster Hannah Daisy, Földessy Edina és Joó Emese,
a Néprajzi Múzeum és a projekt munkatársai.

A konferencia nyelve magyar.
Veronika Hackl német nyelvű workshopjához és előadásához tolmácsot biztosítunk.
A reggeli közös kezdés után délelő egyidejűleg négy különböző, 90 perces
módszertani workshopot tartunk, amelyekre a konferencia résztvevői előzetes
regisztrációval jelentkezhetnek.
A délutáni plenáris ülésen 20-40 perces összefoglaló előadásokat tartunk a délelő
workshopok módszertani tanulságairól és a DiverCity projekt kapcsolódásairól.
Minden előadás után 10 perces kérdezési, beszélgetési lehetőséget biztosítunk.

Déle őtt progra
9.30–10.00 Érkezés, regisztráció
10.00–10.15 Köszöntő – Dr. Kemecsi Lajos főigazgató
Tájékoztató a divercity.neprajz.hu weboldalról és a workshop
konferencia programjáról – Foster Hannah Daisy, Földessy Edina,
Joó Emese
10.15–10.30 Up! – Bán Ildikó
10.30–12.00 Múzeumpedagógiai workshopok:
1. Részvételi videókészítés. Együ működés és párbeszéd ﬁlm és
művészet segítségével ̶ Veronika Hackl vezetésével, tolmácsolással
2. Személyes közterek. Elképzelt séta egy közös Budapesten –
Végh Panni és Csáky Erzsébet vezetésével
3. Az első érintés. Érzékenyítő gyakorlatok hátrányos helyzetű
ﬁatalokkal − Bán Ildikó és Joó Emese vezetésével
4. Múzeum, ahogy vesszük. Módszertani gyakorlatok a néprajzról,
a múzeumról és a kiállításról – Foster Hannah Daisy
és Földessy Edina vezetésével
12.00–13.00 Szendvicsebéd

Délután progra
13.00–13.50 Kedvenc helyek. A város és a ﬁatalok összművésze megközelítése –
Veronika Hackl előadása, tolmácsolással
13.50–14.20 Úton lenni. Egy kulturális sokszínűségre fókuszáló folyamat
tapasztalatai – Végh Panni és Csáky Erzsébet előadása
14.20–14.50 A múlt jövői. Múzeumszelidítés múzeumidegen ﬁatalokkal −
Bán Ildikó és Joó Emese előadása
14.50–15.20 Kávészünet
15.20–15.50 Múzeum, ahogy vesszük. Módszertani gyakorlatok a néprajzról,
a múzeumról és a kiállításról – Földessy Edina
és Foster Hannah Daisy előadása
15.50–16.20 Néprajz úton-ú élen: Budapest néprajza középiskolások szemével –
Joó Emese előadása
16.20–16.50 HAM Helsinki Art Museum Szobrok emlékezete című intergenerációs
projektjéről − Foster Hannah Daisy előadása
16.50–17.00 Összegzés – nyitás
A konferencián való részvételhez előzetes regisztráció (workshop
megjelöléssel) és a részvételi díj (4000 Ft) beﬁzetése szükséges.
Regisztráció: Vári-Nagy Krisz na | vnk@neprajz.hu
Információ: Joó Emese | emese@neprajz.hu | +36 30 559 0895
A regisztráció határideje: 2017. október 20.
Támogató: Népi Hagyományok Alapítvány
divercity.neprajz.hu | divercitysite.weebly.com

