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Beszámoló 

az ICOM 25-ik, Kiotóban 2019. szeptember 1. és 7. között tartott Közgyűléséről 

 

A múzeum, mint kulturális csomópont: A múltunk jövője (Museums as Cultural Hubs: The 

Future of Tradition) témában rendezték meg idén a Kiotóban az ICOM 25-ik Közgyűlését. A 

konferencia címe a múzeumok kapcsolatépítő szerepére utal a földrajzi régiók és 

társadalmak, illetve a generációk, a múlt és a jövő között.  

Az utóbbi időkben a világ múzeumai komolyabban elkezdtek gondolkodni azon, hogyan 

szélesíthetnék ki társadalmi szerepvállalásukat. Korunk politikai, gazdasági, társadalmi 

változásai közepette, a klímaváltozás, szegénység, társadalmi, politikai és geopolitikai 

konfliktusok, természeti katasztrófák, emberi jogok körüli viharos vitákban egyre égetőbb, 

hogy a múzeumok kitalálják, miként járulhatnak hozzá egy békés, fenntartható jövő 

építéséhez. 

A múzeumok egymással összekapcsolódva regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten 

megsokszorozhatják erőfeszítéseiket és hatalmas potenciálra tehetnek szert, hogy 

jelentőségteljesebbé váljanak, illetve a modern világ elvárásainak jobban megfeleljenek, 

egyben hidat teremtsenek a múlt hagyományai és a jövő vívmányai között. 

A konferencia négy altémája – melyek a fő témát hivatottak kifejteni – a „Fenntartható jövő 

építése a múzeumok segítségével”, a „Múzeum definíció – az ICOM gerince”, a „Múzeumok 

a természeti csapások idején”, és az „Ázsiai művészeti múzeumok és gyűjtemények a világ 

körül” kérdéseit bontotta ki. A plenáris üléseken, a nemzetközi bizottságokban, illetve a 

műhelymunkák során e kérdések körül kibontakozó vitákat rendkívül inspiráló vitaindító 

beszédek vezették fel.  

Az első nap vitaindító beszédét Kengo Kuma világhírű japán építész tartotta, a következő nap 

Sebastiao Salgado világhírű brazil fotóművészt tapsolta állva a közönség, a harmadik 

alkalommal pedig Cai Guo-Qiang, a New Yorkban élő kínai kortárs művész ars poeticaját 

ismerhette meg a közönség. 
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Forrás: szerző 

Vitaindító beszédek és plenáris ülések 

Kengo Kuma „Az erdő korszaka” című előadásában kifejtette, hogy az emberek a 20. 

században elkezdték alábecsülni a természet erejét. A japán építész szerint félreértjük és 

nem tartjuk tiszteletben a természetet, mintha mindent tudnánk irányítani. A 20. században 

az építészet a beton és acél irányába indult, hogy nagy és erős épületeket hozzanak létre 

úgymond erős anyagokból. A hagyományos fa, kő és föld épületeket gyengének és 

divatjamúltnak bélyegezték. Napjaink poszt-indusztriális korszakában a „helyek” játszanak 

újra vezető szerepet, az indusztriális korszaknak – mely a „dolgok” köré szerveződött – 

immár vége van. A világ egy olyan korszakba lépett, ahol a „kis helyek erejét” újra értékelik, 

az építészek közvetítő feladata pedig újra az, hogy a helyeket és az embereket összekösse. A 

múzeumok fontos eszközei annak, hogy megerősítsék a kapcsolatot az emberek és a helyek, 

a közösségek és környezet között. A V&A Dundee-t is pontosan erre a gondolatra építve 

hozták létre. 
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Forrás: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-45197154 

A múzeumok eme kapcsolatépítő szerepének keretében Kengo Kuma a múzeumra egyrészt 

kommunikációs térként („A múzeum olyan, mint egy nappali, ahol az ember ellazul.”), 

másrészt oktatási térként, harmadrészt pedig a helyi gazdaság megerősítésében szerepet 

játszó tényezőként tekint. 

Míg a 20. századi múzeumra úgy gondolunk, mint egy zárt dobozra, a ma múzeuma olyan 

nyitott, mint egy csodálatos erdő. A beton korszakából lépjünk át az erdő korszakába. 

A vitaindító beszéd után szervezett plenáris ülést a „Fenntartható jövő építése a múzeumok 

segítségével” téma köré szervezték. A szekció olyan innovatív stratégiákat mutatott be, 

melyek inspirációs forrásként szolgálhatnak a múzeumok számára egy eddig példanélküli 

kihívásokkal szembenézni kénytelen társadalom megsegítésére. 

Több előadó utalt arra a szimbolikus jelentőségű tényre, hogy a Közgyűlés az un. Kiotói 

jegyzőkönyv1 elfogadásának termében zajlik. Egy ilyen közegben természetesen adja magát a 

                                                           
1
 A kiotói jegyzőkönyv az ENSZ 1992 májusában véglegesített szövegezésű, 1992 júniusában Rio de 

Janeiróban aláírt éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) kiegészítő jegyzőkönyve, 
amelyet 1997. december 11-én az UNFCCC tagállamok harmadik konferenciáján, Kiotóban fogadtak el és 
nyitottak meg ratifikálásra. A Jegyzőkönyvben a fejlett országok vállalták, hogy a 2008–2012-es időszakra 
átlagosan 5,2%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es bázisévhez képest. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiot%C3%B3i_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-45197154
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1997
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiot%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ratifik%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/2008
https://hu.wikipedia.org/wiki/2012
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1zhat%C3%A1s%C3%BA_g%C3%A1zok
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiot%C3%B3i_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv
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kérdés, hogy a múzeumok hogyan járulhatnak hozzá az Egyesült Nemzetek Szervezete által 

2015-ben kitűzött Fenntartható Fejlődési Célokhoz? 

A 2015 szeptemberében megtartott történelmi ENSZ-csúcstalálkozón a világ vezetői 

elkötelezték magukat amellett, hogy véget vetnek a szegénységnek, megküzdenek a 

klímaváltozással és harcolnak az igazságtalanság ellen.  

A 193 ország által egyhangúlag elfogadott 17 fenntartható fejlődési cél (SDG-k) a fejlődés új 

egyetemes mércéjét állította fel annak a szellemében, hogy senkit sem hagynak magára. Az 

SDG-k mögött álló célkitűzések és indikátorok viszonyítási alapot jelentenek az előrehaladás 

sikerességének méréséhez. 

A 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer egyetemes és oszthatatlan, valamint mind a 

fejlődő, mind a fejlett országokat cselekvésre szólítja fel, ahogyan az embereket is, hogy 

véget vessenek a szegénységnek, kezeljék az egyenlőtlenségeket és megbirkózzanak a 

klímaváltozással 2030-ig.2 

 

Forrás: https://www.ajbh.hu/-/ensz-fenntarthato-fejlodesi-celok-sustainable-development-

goal-sdg-?inheritRedirect=true 

A 17 fenntartható fejlődési cél közül a 13-as (Fellépés az éghajlatváltozás ellen/ Sürgősen 

cselekszünk a klímaváltozás és hatásainak leküzdése érdekében.) és a 17-es számúhoz 

                                                           
2
 http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html 

http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sustainable_development_goals.html
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(Partnerség a célok eléréséért/ Megerősítjük a program végrehajtásának eszköztárát, 

felélesztjük a „Globális együttműködés a fenntartható fejlesztésért” partnerséget.) 

kapcsolódnak leginkább a múzeumok, melyek megvalósítása érdekében a múzeumok a 169 

indikátor (target) közül az alábbiakat érezhetik magukénak: 

- A világ kulturális és természeti örökségének védelme; 

- Az SDG-k megvalósítása érdekében az oktatási lehetőségek támogatása; 

- A kulturális részvétel lehetővé tétele; 

- A fenntartható turizmus támogatása; 

- A kutatás támogatása az SDG-k megvalósítása érdekében; 

- A fenntarthatósági szempontok integrálása a tevékenységbe és irányításba, valamint 

a célkitűzések beágyazása a működés különféle területeibe; 

- Jó külső partnerkapcsolatok kialakítása az SDG-k megvalósítása érdekében. 

A következő nap a többszörös díjnyertes fotóművész Sebastiao Salgado „Egy brazil 

amazonasi erdő kezdeményezés” című előadását tudatosan nem a szomorú aktualitással 

bíró amazonasi esőerdő pusztítás köré építette fel. Bár az erdőirtás tagadhatatlan tény, az 

Amazonas érintetlenül megmaradt területeinek védelmében és fenntartásában az őslakosok 

játszanak kulcsszerepet. Sebastiao Salgado fotóival a brazil őserdővel harmóniában élő, az  

Amazonas szívében élő törzsek életébe nyújt betekintést abban a reményben, hogy sikerül 

riadót fújnia az Amazonasi esőerdők és annak őslakosai, illetve a természeti és emberi 

erőforrások védelme érdekében.  
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Forrás: https://icom-kyoto-2019.org/keynote.html#day3 

Sebastiano Salgado előadását a múzeum definícióról szóló plenáris ülés követte. 

Jette Sandahl, az ICOM múzeum definícióval foglalkozó bizottságának (ICOM Standing 

Committees on the Museum Definition, Prospects and Potentials Committee) elnöke 

hangsúlyozta, hogy a kapcsolat a múzeumok és az őket körülvevő társadalom között az 

utóbbi évtizedekben alapjaiban változott meg. A múzeumok egyrészt átalakultak, 

újrafogalmazták céljaikat, új alapokra helyezték gyakorlataikat, másrészt a társadalom is 

megváltozott: a múzeumok társadalmi felelősségvállalása tényének szükségképpen meg kell 

mutatkoznia a múzeumi célok és eljárások terén. 

W. Richard West, az Autry Museum of the American West elnöke kifejtette, hogy a múltban 

a múzeum képe a fejünkben egy temploméhoz volt hasonlatos: most egy episztemológiai 

váltásra van szükség annak érdekében, hogy a múzeum továbbra is biztonságos hely 

maradhasson „a kultúrával kapcsolatos nem biztonságos gondolatok” számára. 

Nirmal Kishnani fenntartható designt tanít a Szingapúri Nemzeti Egyetemen. Szerinte a 

fenntarthatóság legnagyobb kritikája az, hogy nem tudjuk meghatározni, mi is az a jó élet.3 

Harari az elképzelt realitásról beszél: a 21. században mindannyian a városi létforma új 

modelljeiről álmodunk. 

George Okello Abungu Cambridge-ben végzett régész, illetve a Kenyai Nemzeti Múzeumok 

korábbi főigazgatója szerint a kulturális örökség sosem ártatlan vagy semleges. A Francia 

Köztársaság elnöke Emmanuel Macron kimondta, hogy a gyarmatosítás az emberiség elleni 

bűncselekmény volt. A nyugati kurátorok még mindig monopolizálják a kutatást ezen a 

téren, a múzeumok még mindig hasznot húznak a jogellenes műkereskedelemből. Ha mindez 

lehetséges, a jelenlegi múzeum definíció rossz. Semleges és apolitikus. 

Shose Kessi a cape town-i egyetem helyettes dékánja a köztéri művészet erejéről beszélt. A 

művészet politikai hitvallás. A múlt szimbólumainak új pszichológiai megítélését Sarah 

Baartman és Cecil John Rhodes köztéri szobrainak elmozdításán keresztül mutatta be. 

                                                           
3 „The big critique of sustainability is the failure to describe what constitutes a good life.” 

 

https://icom-kyoto-2019.org/keynote.html#day3
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Mindkét szobor jelenleg múzeum raktárban van, Sarah Baartmanról egyetemi kampuszt 

neveztek el. 

Sarah Baartman, a hottentotta Vénusz a két afrikai Khoikhoi asszonyok egyike volt, akit az 

európai szemnek szokatlan terebélyes hátsója miatt a 19-ik századi Európában ijesztgetés 

céljából közszemlére állítottak ki. 

Cecil John Rhodes angol születésű dél-afrikai közgazdász, üzletember, bányamágnás és 

politikus volt. Rhodes alapította meg a De Beers gyémántvállalatot, amely egykoron a világ 

nyersgyémánt-kereskedelmének 90%-át bonyolította le, és piaci részesedése napjainkban is 

meghaladja a 60%-ot. Rhodes a gyarmatosítás megrögzött híve volt. 

Margaret Anderson, a melbourne-i Old Treasury Building igazgatónője szerint a régi múzeum 

definíció megalkotása óta a világ alapjaiban változott meg. A prezentációjában bemutatott, 

2015-ben született kislánynak, Evie-nek, illetve az 1981-ben született anyukájának 

gyermekként a múzeummal szemben teljesen különböző elvárásai voltak. Az igazgatónő 

amellett tette le hitvallását, hogy a múzeumok nem semleges terek. Ezt alátámasztandó 

mutatta be azt a történetet, hogy Ausztráliában egy iskolások által szervezett klímasztrájk 

pont az ő múzeuma lépcsőiről indult. 

Lauran Bonilla-Merchav egyetemi oktató, a costa rica-i ICOM elnöke szerint a múzeumoknak 

az a fő feladata, hogy a bolygónkat élhetőbbé tegyék. A jelenlegi megfogalmazásnál, 

miszerint „a múzeumok állandó intézmények” sokkal fontosabb az, hogy „a múzeumok a 

kritikai dialógus helyszínei”. Az állandó szervezetnek egyáltalán nem kellene kulcs elemként 

szerepelnie a klímaváltozás, rasszizmus, globalizáció és fenntarthatóság korában. Az elnök 

asszony szerint a múzeumok hozzájárulnak az emberi méltósághoz a társadalmi 

igazságossághoz és a globális egyenlőséghez. 

Mindezek után az ICOFOM az ICOM 26 nemzeti bizottsága és 8 nemzetközi bizottsága 

nevében aggályait fejezte ki az új múzeum definícióval kapcsolatban. Elismerve azt, hogy 

szükség van új definícióra, az ICOFOM brazil elnöke Bruno Brulon Soares szerint több időre, 

több diskurzusra van szükség az eddig rendelkezésre álló (6 hét) időnél. A definíciónak 

kellőképpen tágnak, de pontosnak is kell lennie. Nem lesz egyszerű ez a folyamat, de a 

demokrácia gyakorlása nem egyszerű, sok idő kell hozzá. Az új elnök felhívja a figyelmet arra, 

hogy egy egyszerű igennel vagy nemmel szavazás nem a demokráciához vezető út: ahogy azt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi
https://hu.wikipedia.org/wiki/De_Beers
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyarmat_(ter%C3%BClet)
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a közelmúltban a történelem példái mutatták, sokszor épp a demokrácia ellenkezőjét érik el 

vele. 

Az ICOM US az új definíció elfogadása mellett foglalt állást. Szerinte soha nem fogjuk azt 

érezni, hogy elég idő volt: az eljárás igenis hatékony és nagyon is alkalmas volt a célnak. A 

definíció tökéletesen megfelel a jövő múzeumának. 

A harmadik nap vitaindítójaként a melbourne-i National Gallery of Victoria-ban a 

közelmúltban monografikus kiállítását nyitó Cai Guo-Qiang „Az én múzeumi éveim című” 

gondolatébresztő előadásában elméleti kérdéseket vetett fel a kurátorok szerepéről, akik 

„sámánként” közvetítenek a kortárs művész és a művészettörténet tudománya között. 

Közgyűlési határozat a múzeum definícióról 

A kiotói ICOM Közgyűlés kétséget kizáró módon legjobban várt pillanata a Közgyűlés 

szavazása volt az új múzeum definícióról. A szavazást megelőzően a konferencia plenáris 

ülésén, az ICOFOM bizottsági ülésén, illetve a folyosókon parázs vita folyt a szavazati joggal 

rendelkező 119 nemzeti bizottság, 30 nemzetközi bizottság és 6 regionális szövetség tagjai 

között az új múzeumi definíció megalkotásával megbízott bizottság javaslatáról, mely így 

hangzik: 

A múzeumok demokratizáló, befogadó és polifonikus terei a múltakról és a jövőkről folytatott 

kritikai párbeszédeknek. Elismerve és reagálva a jelen konfliktusaira és kihívásaira, 

műtárgyakat és példányokat őriznek a társadalom által rájuk ruházott felelősséggel, 

különféle emlékeket őriznek meg a leendő generációk számára és egyenlő jogokat és egyenlő 

hozzáférést biztosítanak az örökséghez minden ember számára. 

A múzeumok nem nyereségorientált szervezetek. Részvételt biztosítanak és átláthatóak és 

aktívan együttműködnek a különböző közösségekkel és ezek javára a gyűjtés, megőrzés, 

kutatás, közvetítés, kiállítás, és a világ alaposabb megismerése érdekében, azzal a céllal, 

hogy az emberi méltóságot és társadalmi igazságosságot, a globális egyenlőséget és a 

világszintű jólétet előmozdítsák.4 

                                                           
4 Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts 

and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they 

hold artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations 

and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.  
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Több nemzeti és nemzetközi bizottság hozzászólása és elhúzódó eljárási viták után a 

Közgyűlés 70%-os többséggel a definíció elfogadásának az elhalasztása mellett szavazott. 

 

 

Fotó: Fonyódi Krisztián 

Linda Norris, az International Coalition of Sites of Conscience nemzetközi kapcsolatok program 

igazgatójának későbbi analízise szerint az elutasítás okai a következők voltak: 

1. Az eljárás 

Sok nemzeti és nemzetközi bizottság kifogásolta, hogy nem volt kellő idő megbeszélni a tagsággal a 

javaslatot és álláspontot kialakítani a felhatalmazásukkal, hiszen az új javaslatot a Közgyűlés előtt 

csak 6 héttel köröztették meg. 

2. Vágyálom vagy definíció? 

                                                                                                                                                                                     
Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership 

with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance 

understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global 

equality and planetary wellbeing. 
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Sok kritika érte a megfogalmazást. Sokan említették, hogy túl hosszú, hogy nem igazán tudjuk, mit 

jelent a polifonikus tér kifejezés (többek között Partick Boylan, a kulturális javak jogi védelmének 

kiemelkedő alakja is ezzel érvelt), mások pedig az oktatás szó megjelenését hiányolták. 

3. Hatás 

Sok európai ország azzal érvelt, hogy a definíció a nemzeti jogszabályuk része lesz, s olyan szavak 

eltávolítása, mint például „állandó” (értsd: állandó szerkezettel rendelkező), végzetes 

következményekkel járna a gyakorlatban. 

4. Félelem 

Sokan egyszerűen a változástól féltek, attól, hogy veszítenek az intézményi puvoárból, s a 

múzeum túl ideologizálttá válik. Ahogy Jette Sandahl mondta: A múzeumban nincs apolitilus 

tér vagy nézet. A múzeumok mindig át vannak szőve politikával”. 

 

 

Forrás: https://uncatalogedmuseum.blogspot.com/2019/09/in-room-where-it-sorta-happened-

icoms.html?fbclid=IwAR3vSoXow3o1cjlRNWlWcpmJdf3fYjUrQtuXoZXzutcLRljE2wEY77m7NpI 

 

A Közgyűlés óta még túl kevés idő telt el ahhoz, hogy a hogyan tovább kérdésére válaszolni tudjunk. 

Reméljük mindenesetre, hogy az ICOM Nemzeti Bizottság aktív részese lesz a közeljövőben minden 

bizonnyal napirendre kerülő vitának. 

Nemzetközi bizottságok ülései - COMCOL 

https://uncatalogedmuseum.blogspot.com/2019/09/in-room-where-it-sorta-happened-icoms.html?fbclid=IwAR3vSoXow3o1cjlRNWlWcpmJdf3fYjUrQtuXoZXzutcLRljE2wEY77m7NpI
https://uncatalogedmuseum.blogspot.com/2019/09/in-room-where-it-sorta-happened-icoms.html?fbclid=IwAR3vSoXow3o1cjlRNWlWcpmJdf3fYjUrQtuXoZXzutcLRljE2wEY77m7NpI


11 
 

Az első nap plenáris ülését a nemzetközi bizottságok találkozója követte. A COMCOL első 

ülésének témája a kortárs gyűjtés volt. Leontine Meijer-van Mensch, a Staatlichen 

Kunstsammlungen Dresden néprajzi gyűjteményének igazgatója nyitóbeszédében a gyűjtés 

és a teljesítőképesség viszonyáról beszélt konkrét példákon keresztül. 

Leontine Meijer-van Mensch egy múzeumi műtárgyat megérinteni tiltó tábla apropóján 

vázolta fel a Fiona Cameron által 2015-ben megalkotott „modernista múzeum” (modernist 

museum), kontra „folyékony múzeum” (fluid museum) koncepcióját. Míg a modernista 

múzeum a hierarchián, a besoroláson és tekintélyelven alapul, melynek eredményeképp 

címkéket ragasztgatunk a tárgyakra, addig a folyékony múzeum sokkal kiszámíthatatlanabb.  

„Egy folyékony keretben az intézmények nem pusztán hierarchikus, zárt vagy fizikailag 

rögzített formában léteznek. Az intézményi struktúrák és formák helyébe lágy erő, porózus 

határok, heterogén gyakorlatok lépnek, melyek könnyűek, fluidok, mobilak, 

kiszámíthatatlanok és alakulók.”5 

„A múzeumoknak be kell fogadniuk a különböző világnézeteket és úgy tekinteni a 

konfliktusra és egyet nem értésre, mint szándékolt és szabálytalanul dinamikus erőkre.”6 

Az igazgató asszony ezután a közelmúltban a gyűjtemények jelentőségéről megjelent 

kiadványra utalt, így a holland (Assessing Museum Collections)7, a brit (REVIEWING 

SIGNIFICANCE 3.0)8 és az ausztrál (Significance 2.0)9 vonalvezetőkre, melyek a műtárgy 

értékét meghatározó kritériumok terén és az értékelés technikájában nyújtanak segítséget. A 

szakirodalom alapjául szolgáló gondolat eredetileg az ausztrál őslakosoktól származik, akik 

szót akartak kapni a kulturális örökség értékének meghatározásában. 

A múzeumi gyűjteményekben gyakran sok a műtárgyhoz kapcsolódó, fel nem tárt háttér 

információ. A múzeumok profitálhatnak a levéltári gyűjtés módszertanából, különösen, 

amikor a jelent dokumentálják. Egy kiállítási tárgyhoz kötődő kontextuális információ 

hozzáadásával nem pusztán az információs érték növekedik meg, hanem a gyűjtemények és 

                                                           
5
 Cameron 2015: 354-355 

6
 Cameron 2015: 350 

7
 https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Assessing-Museum-Collections-Collection-

valuation-in-six-steps.pdf 
8
 https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/RevSig3-Introduction-1.pdf 

9
 https://www.arts.gov.au/sites/g/files/net1761/f/significance-2.0.pdf 

https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Assessing-Museum-Collections-Collection-valuation-in-six-steps.pdf
https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Assessing-Museum-Collections-Collection-valuation-in-six-steps.pdf
https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/RevSig3-Introduction-1.pdf
https://www.arts.gov.au/sites/g/files/net1761/f/significance-2.0.pdf
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a kiállítások is relevánsabbá válnak. Amikor egy múzeum a hagyományos és a kortárs 

találkozási pontjává kíván válni, lehetősége nyílik a teljesítménye fokozására. Ennek a 

teljesítmény elemnek a kiállításokba történő beemelése a gyűjtés módszertanával 

kiegészítve fontos tényezővé válhat a múzeumok fenntarthatósága és társadalmi 

relevanciája terén. Mindezt példával illusztrálandó, Leontine Meijer-van Mensch előadása 

szerint még a berlini Zsidó Múzeum program igazgatójaként töltött évei alatt adott kivételes 

engedélyt egy klezmer zenésznek, hogy az esküvőjét a múzeumban tartsa. Az engedélyt 

annak fejében kapta meg, hogy a múzeum dokumentálhatja az eseményt és felhasználhatja 

a fotókat, beleértve azt a jelenetet, amikor egy zsidó esküvői kehelyből – mely törzsleltárba 

vett múzeumi tárgy volt – ittak a friss házasok. A 21. századi esküvő képeiből készült 

installációs elem veszi most körül az ősi szakrális tárgyat és segít kapcsolódási pontot találni 

a látogatóknak. 
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Annak vonatkozásában, hogy a múzeum hogy tud jelentőségteljes maradni a mában, 

igazgató asszony jó példaként a Joods Monument10-e hozta fel: a honlap a 2. világháború 

több mint 104 ezer holland áldozatának állít emléket oly módon, hogy a családtagok, a 

honlap szerkesztői vagy akár az egyszerű látogatók is történeteket, emlékeket, forrásokat, 

tényeket oszthatnak meg rajta, melyek együtt adják ki a 2. világháború sokrétű történetét. 

ICMS 

Az ICMS (International Committee for Museum Security, Múzeumi Biztonsági Nemzetközi 

Bizottság) ülésén Barry Palmer, a Tate Britain biztonsági igazgatója, illetve Jane Wells a Tate 

Exchange program menedzsere mutatták be a „Tate Exchange Biztonsági Nagykövetek” 

programot.  

A 2016-ban alapított Tate Exchange program egy-egy éves adott téma mentén a 

legszélesebb közönséget azzal a céllal vonja be a Tate tevékenységébe, hogy a résztvevők az 

élet új perspektíváit fedezhessék fel a művészeten keresztül, hogy vitázzanak, fejlesszék a 

kreativitásuk, és új kapcsolatokra együttműködésekre teremtsenek lehetőséget. 

A program vezérelvei a nyitottság, a nagyvonalúság és a bizalom. 

2017-ben addig nem látott erőszakhullám söpört át Londonon. Ezek az események adták a 

gondolatot az „önkéntes biztonsági őrök” rétege megteremtéséhez. Az önkéntes biztonsági 

őrökre a Tate biztonsági igazgatója úgy tekint, mint a biztonsági osztály új szervezeti 

szintjére. 

Az önkéntes biztonsági őrök feladata a látogatók fogadása terén igen markáns: odamennek 

az újonnan érkezőkhöz és nyílt kérdéseket intéznek hozzájuk, hiszen a nyitottság, az aktív 

hozzáállás az éberség és odafigyelés jele. 

A Tate ezzel a kezdeményezéssel, hogy a közönségét bevonta a biztonsági feladatok 

ellátásába, valójában az intézményi hierarchiát kezdte megbontani. A Tate különböző 

épületeiben működő 8 biztonsági nagykövet, illetve a látogatók fogadásánál jelenlévő 

mintegy 120 önkéntes biztonsági őr részt vesz reggelente a biztonsági eligazításon is. 

                                                           
10

 https://www.joodsmonument.nl/ 

https://www.joodsmonument.nl/


14 
 

ICAMT-ICOM-CC-ICMS közös ülés a raktározás helyzetéről 

A gyűjtemények raktározása témában az építészet- és múzeumi technikákkal foglalkozó 

ICAMT, a konzerválásra szakosodott ICOM-CC és a múzeumi biztonsági szakembereket 

tömörítő ICMS szervezett közös szekciót. A rendkívül színvonalas blokkban a fenti 

nemzetközi bizottságok képviselői osztották meg gondolataikat a tárgyban, hogy milyen 

tapasztalataik vannak a gyűjtemények tárolása, raktározása, és egyáltalán a tér-

menedzsment terén, illetve hogyan csökkentik a kockázatokat a raktározott gyűjtemények 

vonatkozásában. Ez utóbbi tárgyban az ICOM-CC, az ICAMT, az ICMS kiegészülve a múzeumi 

gyűjtésre specializálódott COMCOL nemzetközi bizottsággal egy ajánlást kíván előterjeszteni 

a Közgyűlés számára. Az ajánlás értelmében az előterjesztők arra sürgetik az ICOM szerveit, a 

kormányzati szerveket, a múzeum igazgatókat, sőt, minden múzeumi szakembert is, hogy 

világszerte minden lehetséges intézkedést tegyenek meg a raktárakban lévő gyűjteményekre 

veszélyt jelentő kockázatok csökkentése érdekében. 

Az ICAMT elnöke, Jean Hilgersom felvezető előadásában a Kunsthaus Zürich, a Kröller-Müller 

Múzeum és a Bojmans Van Beuningen Múzeum példáin keresztül mutatta be rendkívül 

szemléletes módon, hogy az említett múzeumok funkcionális tereinek mérete – beleértve a 

raktárakat – hogyan változott az idők folytán arányaiban a múzeum egész épületéhez képest. 

Példának okáért a Bojmans Van Beuningen Múzeumban azt láthatjuk, hogy míg a raktárak 

mérete 1935-ben az épület egészének 3%-át tette ki, addig ez az arány 1972-1991 közötti 

időszakban 5%-ra, 2003-ban 13%-ra emelkedett, 2021-ig pedig 29%-ra fog növekedni, ezzel 

messze túllépve az állandó- vagy időszakos kiállítóterek, az üzemi területek, irodák vagy 

bármely más funkcionális helyiségeknek teljes épülethez viszonyított arányát (!).  

Gaël de Guichen, a megelőző konzerválás francia fenegyereke rendkívül magas színvonalú és 

informatív előadásával fergeteges hangulatot teremtett. A világon nagyságrendileg 55 000 

múzeum, ehhez mérten pedig ugyanennyi múzeumi raktár létezik. Ez az 55 000 raktár a 

világon kb. 500 000 raktárhelyiséget foglal magában, melyek a világ múzeumi 

gyűjteményeinek 90%-át őrzik. A műtárgyak maximum 10%-a szerepel tehát állandó 

kiállításokon, 90%-a pedig - tárgyak billiói - nem hozzáférhetőek a látogatók számára. Gaël 

de Guichen számára mindez evidencia, aki nem tud róla, az vagy nem jó szakértő vagy 

hazudik. 8 éve, 2011-ben az UNESCO és az ICCROM közös felmérést végzett a raktárak 

állapotáról, s a végeredmény bizony elrettentő volt: a raktárak 60%-a valamilyen módon 
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problémás, az előadó által mutatott képek szerint igazi „horrorkiállítás”. A raktárakban tárolt 

gyűjtemények veszélynek vannak kitéve az országtól vagy a kontinenstől függetlenül, Észak-

Amerikától, Ázsián, Latin-Amerikán, Afrikán és az Arab államokon keresztül Európáig 

bezárólag. De hogyan juthattunk eddig a professzionális katasztrófáig? Az említett felmérés 

alapján a raktárakban lévő gyűjteményeket fenyegető kockázatok oka 3 esetből 1-ben a 

tisztázatlan felelősségi körök, szintén 3 esetből 1-ben az épület általános rossz állapota, 4 

esetből 1-ben a nem létező vagy hiányos dokumentáció, 2 esetből 1-ben a túl sok tárgy. A 

fenti számok tükrében tehát az 500 000 raktárhelyiségből 200 000-ben megfelelő 

körülményeket tudnak biztosítani a műtárgyaknak, 300 000-ben pedig nem. 

A raktárhelyzet történeti bemutatását Gaël de Guichen a Nemzetek Szövetségének 1934-ben 

megrendezett, a múzeumok első nemzetközi konferenciáján kezdte, ahol a gyűjteményeket 

elhelyezésük szerint a kiállítótérre, a tanulmányi gyűjteményre és a raktárra osztották, a 

közönség, a kutatók és az utóbbit csak a legelvetemültebb „felfedezők” számára. E három 

helyiség olyan volt, mint a Paradicsom, a Purgatórium és a raktárak… nos azokat a Pokolhoz 

hasonlították.  

34 évvel később, 1968-ban az UNESCO elevenítette fel ezt a témát, 1976-ban pedig az ICOM 

megrendezte az első nemzetközi konferenciát a Smithonian-ben az ICOM legendás alakja, 

Paul Perrot kezdeményezésére. Az ominózus konferencián az alábbi – híressé vált – 

megállapítást tették: A raktár minősége nem függ attól, hogy fejlett vagy fejlődő államban 

van-e, hiszen vannak fejlett múzeumok fejlődő országokban és alulfejlett múzeumok fejlett 

országokban. És – ugyanabban a múzeumban is vannak fejlettebb és kevésbé fejlett 

szervezeti egységek.  

A témát felölelő első kézikönyv, mely Múzeumi gyűjtemények raktározása (Museum 

Collection Storage) címmel jelent meg 1979-ben, fő megállapításai közé tartozik, hogy a 

raktározás kérdése soha nem kapott kellő figyelmet a történelem során, holott valószínűleg 

több kár keletkezett a múzeumi gyűjteményekben a nem megfelelő raktározásból kifolyólag, 

mint bármilyen más okból (!). 

1983-ban az ICOM elhalasztotta a döntéshozatalt egy, kifejezetten a raktározás kérdésének 

szentelt nemzetközi bizottság létrehozása vonatkozásában – e nemzetközi bizottság az 

ismételten előterjesztett kezdeményezések ellenére a mai napig sem jött létre. A folyamat 
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eddigi utolsó mérföldköve a korábban már említett ICCROM-UNESCO közös felmérés 2011-

ben, mely felmérésben 136 ország 1490 intézménytől érkező válaszát dolgozták fel.11 A 

felmérést alapul véve dolgozta ki az UNESCO és az ICCROM a RE-ORG nevű programot12, 

mely forradalmi eszköztár a múzeumi raktárak átszervezésére. A RE-ORG 4 szektorban 

javasol módszert az átszervezésre: a menedzsment, az épület, a gyűjtemények, illetve a 

bútorok/ felszerelések terén. 

Vernon Rapley 10 éve a Victoria&Albert Múzeum kulturális örökség védelmi és biztonsági 

igazgatója, a brit kormány tanácsadója kulturális örökségvédelmi ügyekben. Vernon Rapley a 

múzeumi biztonsággal foglalkozó valamennyi nemzeti (Exhibition Road BRF, London 

Museum Security Group, Spyder Committee, National Museum Security Group) vagy 

nemzetközi szervezet (Security of Major Museums Europe Group – SOMME, ICOM ICMS) 

elismert szakértője. A múzeumi éveit megelőzően 24 évig volt a Scotland Yard detektívje, 

illetve a képzőművészeti és régészeti tárgyakkal foglalkozó szervezeti egység vezetője. 

Hozzáférés vagy kockázat? című előadásában röviden bemutatta az évente mintegy 240 

rendezvénynek helyt adó patinás intézményt. A Victoria&Albert Múzeum jelenleg futó, V&A 

East Collection and Research  Centre elnevezésű mega-projektje keretében a következő 

néhány évben mintegy 250 000 tárgyat, 1000 levéltári anyagot és 350 000 könyvet fognak 

költözésre előkészíteni a jelenlegi tárolási helyükről, a Blythe House-ból az új, kifejezetten e 

tárgyak tárolására épülő Gyűjteményi és Kutató Központba, a Stratford's Queen Elizabeth 

Olympic Parkba. A V&A East előreláthatólag 2023 tavaszán/nyarán nyílik meg a közönség 

számára. 

                                                           
11 https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/RE-ORG-StorageSurveyResults_English.pdf 

12
 http://re-org.info/ 

https://www.iccrom.org/wp-content/uploads/RE-ORG-StorageSurveyResults_English.pdf
http://re-org.info/
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Forrás: https://www.vam.ac.uk/info/va-east-project 

Ami a biztonsági igazgatót meglehetős aggodalommal tölti el, az az intézményvezetés, az 

építészek és a kurátorok abbéli közös koncepciója, hogy az új Gyűjteményi és Kutató Központ 

„a múzeum shop elvét” fogja tükrözni, ezáltal teljes mértékben ellentétesen irányba fog 

hatni a biztonsági szempontokkal. A látogatókat a színfalak mögötti kirándulásra invitálják, 

melynek során felfedezhetik, hogyan és miért szerzeményezték a műtárgyakat, hogyan 

kezelik, kutatják és tárolják őket és „hogyan segítenek értelmet adni a múltnak, jelennek és 

jövőnek”. Az új Központot, mely generációk óta először hoz ki kincseket a raktárból látogatók 

számára, a new yorki székhelyű Diller Scofidio + Renfro tervezi. 

 
Vernon Rapley előadását egy érdekes statisztikai kimutatással fejezte be: ha a V&A eddigi 

mutatóit nézzük, elmondható, hogy: 

50 000 látogatóból 1 szenved sérülést 

175 000 látogatóból 1 lesz bűncselekmény áldozata 

130 000 látogatóból 1 okoz véletlen sérülést egy műtárgyban 

11 500 000 látogatóból 1 lop el egy műtárgyat 

215 000 000 000 látogatóból 1 hal meg a V&A-ben terrorista támadás következtében. 

 

https://www.vam.ac.uk/info/va-east-project
https://dsrny.com/
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A konferencia egyik szakmai csúcsát jelentő szekció utolsó előadója Kiem-Lian The, a 

TorrnendPartners13 projekt menedzsere, jogi stratégia alkotója volt.  

Kiem-Lian The az Amersfoortban épülő (mely terület tulajdonjogát 2018 májusában az 

önkormányzat átadta a Rijksmuseumnak) Holland Gyűjteményi Központ (CollectieCentrum 

Nederland – CC NL) elnevezésű projektet mutatta be. A Központot előreláthatólag 2020-ban 

adják át, melyben mintegy 675 000, állandó kiállításon nem szereplő műtárgyat fognak őrizni 

három állami intézmény, a Paleis Het Loo, a Holland Open Air Museum, a Rijksmuseum és a 

Holland Kulturális Örökség Ügynökség gyűjteményeiből. Az érintett intézmények raktárai 

jelenleg nem felelnek meg a modern gyűjtemény menedzsment kívánalmainak. Az új és 

minden fenntarthatósági követelményeknek megfelelő épület a lehető legjobb 

körülményeket fogja kínálni a nemzeti gyűjtemények kezelésére és konzerválására, a 

hatékonyság, a tudás-megosztás és hozzáférés elveit teljes mértékben kielégítő módon. 

Mindezen túl a CC NL a gyűjtemények mobilitását is elő fogja segíteni: a múzeumok 

közvetlenül kölcsönözhetnek a gyűjteményi központtól. A CC NL diákok és kutatók számára 

tanulmányozási- és kutatóközpontként is fog működni. 

2011 kezdetén született meg az elképzelés a résztevő intézmények részéről, hogy közös 

raktárépületet kellene létrehozniuk a hatékonyság és a kontroll növelése érdekében. Ettől az 

évtől kezdődött egy mai napig is tartó felderítési időszak, melynek során raktárokat 

látogattak végig Európában (Ribe, Dánia; Vejle, Dánia; Affoltern, Svájc; Glasgow, Egyesült 

Királyság stb.), hogy a legjobb gyakorlatokat megtalálják, jó és rossz tapasztalataikról 

meghallgassák a kollégákat, és tudást és szakértelmet cserélhessenek workshopok és 

brainstorming során. Erre a fázisra egy állandó folyamatként tekintenek, hogy tanuljanak és 

fejlődjenek. 

2012-2013-ban jött el a pillanat, hogy az Oktatási-, Kulturális és Tudományos Minisztériumtól 

megkapták a támogatást a projekt elkezdéséhez. Világos volt, hogy nem pusztán egy 

                                                           
13

 A ToorendPartners egy független, múzeumokkal, színházakkal és egyéb művészeti intézményekkel foglalkozó 
tanácsadó cég. Egy korábbi projektje során az volt a feladata, hogy kockázat analízist és értékelést végezzen a 
Rijksmuseum épületének a felújítás után a múzeum tulajdonába adásával kapcsolatos elképzelésről. 2017-től a 
ToornendPartners teljes stratégiát dolgozott ki az üzemeltetésre és az épületmenedzsmentre. Ennek során 
valamennyi, az épületmenedzsmenttel és üzemeltetéssel járó feladat be lett építve az intézményi struktúrába. 
A TorrendPartners rendszeresen ellenőrzi a működést, jelentést készít az üzemeltetés minőségéről és a 
szervezet hatékonyságáról, illetve ellenőrzi a kulcs teljesítmény indikátorokat, mely magában foglalja a 
tanácsadást is a téren, hogy hogyan növelhető a hatékonyság annak érdekében, hogy az épület és a szervezet 
minőségét a lehető legmagasabb szinten tartsák. 
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épületet, hanem egy szervezetet is létre kell hozni. A feladat adott volt: közös erőfeszítéssel 

összegyűjteni a résztvevő intézmények hatalmas tudását és tapasztalatát, illetve gondosan 

megformálni a szervezeti, funkcionális és technikai körvonalakat. 

2013-ban megrendelték az előtanulmányt (brief) a Holland Kulturális Örökség Ügynökségtől, 

2013-2015 folyamán pedig kifejlesztették az üzleti tervet. Ennek során a gyűjtemények által 

támasztott követelményeket ellenőrizhető tervezési adatokká konvertálták. A „brief” 

kellőképpen részletes és kiállja az idő próbáját. Ez jelenti azt a szükséges alapot, melytől 

nagyban függ a megvalósíthatóság és költségszámítás. A fenntarthatóság vonatkozásában a 

projekt menedzserek a BREEAM minősítési rendszer „kitűnő (excellent)” fokozatát célozták 

meg, de végül a projekt a legjobb, „kiemelkedő (outstanding)” fokozatot kapta meg. 

Az előadó kiemelte, hogy Hollandiában az állami projekteket általában maga az állam 

bonyolítja le. A megrendelő általában az állam nevében eljáró Central Government Real 

Estate Agency . A végfelhasználók nem vehetnek részt a projektben: a projektet a 

„számukra” készítik, nem „velük”. Annak vizsgálata viszont fokozottan napirendre kell, hogy 

kerüljön a jövőben, hogy a kulturális célú pénzeszközöket hogyan lehet még hatékonyabban 

elkölteni. 

2015 közepén a CC NL Partners-t kérték fel a koordinációra: ez a szervezet teljesen független 

az Állami Ügynökségtől, a Rijksmuseum pedig mint fejlesztő/leendő tulajdonos/bérbeadó 

szerepel. A CC NL projekt szervezetében minden partner minden szinten részt vesz annak 

érdekében, hogy az input és az eredmény garantált legyen. Az igazgatási bizottságban 

kapnak helyet az érintett intézmények igazgatói, döntéseiket konszenzusos alapon, 

egyhangúlag hozzák. A szervezet fejlesztésre és az épületre két al-projektet hoztak létre: a 

szervezet vonatkozásában a Belső Bútorzat és Szervezet Projektet (Project Interior 

Furnishings and Organization - Project I&O), az épület vonatkozásában pedig a Design és 

Épület Projektet (Project Design and Construct – Project - D&C). Az előbbiben teljes 

mértékben a saját alkalmazottak szakértelmére hagyatkoztak, az utóbbiban pedig külső 

konzulensekre, designerekre, stb. 

A tervtől a megvalósulásig vezető út tekintetében az eredetileg tervezett „fej”, „nyak” és 

„test” építészeti tagolás manifesztálódott a térben, szimmetrikus kialakítást nyert az épület. 
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Kívül és belül sok üveg felületet használtak. Az egész épület egy méterrel épül a föld felett, a 

raktárak pedig négy emeletet foglalnak el. 

 

Forrás: https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/dutch-museums-build-joint-collection-

centre 

https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/dutch-museums-build-joint-collection-centre
https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/dutch-museums-build-joint-collection-centre
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Forrás: https://www.cepezed.nl/messages/618-minister-van-engelshoven-verricht-eerste-

bouwhandeling-cc-nl 

Az építési munkálatok jelen pillanatban a tervek szerint, zökkenőmentesen zajlanak, az 

átadás tervezett határideje 2020 második negyedéve. A paraméterek, melyeket az üzleti 

tervben rögzítettek, elég rugalmasnak bizonyultak ahhoz, hogy változás esetén sem legyenek 

kihatással az üzleti tervre. Összességében elmondhatjuk, hogy ha a projekt szíve az 

ellenőrzések és egyensúlyok rendszerén alapul, a munkálatok és a költségek folyamatos 

ellenőrzésével és legfőképpen azzal, hogy a megfelelő emberek vannak a megfelelő helyeken, 

minden működőképes. 

Mindeközben az érintett intézmények hatalmas műveleteket bonyolítanak le annak 

érdekében, hogy a gyűjteményeket a CC NL-be szállíthassák, közös szabályokat és 

irányelveket hoznak létre a konzerválás alapvető állapota, a QR kódokkal ellátás, csomagolás 

stb. terén. 

A TorrendPartner előadói hangsúlyozták, hogy sok döntés, amit a múzeum épület vagy a 

szervezet vonatkozásában hoznak, a műveleti kockázatok csökkentésére fókuszál, 

Ugyanakkor általában túl sok a kockázat, kevés a pénzeszköz. Annak érdekében, hogy a 

https://www.cepezed.nl/messages/618-minister-van-engelshoven-verricht-eerste-bouwhandeling-cc-nl
https://www.cepezed.nl/messages/618-minister-van-engelshoven-verricht-eerste-bouwhandeling-cc-nl
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maximális eredményt érjék el a limitált pénzügyi források ellenére, a TorrendPartners egy 

Múzeumi Kockázat Menedzsment modellt dolgozott ki, mely lehetővé teszi, hogy a 

múzeumot vagy a gyűjteményt érintő valamennyi veszélyforrást elemezzék – külön 

hangsúlyt helyezve a gyűjtemény menedzsmentre. Az épületnek, a különböző installációknak 

és az múzeumi szervezetnek teljesen egymásra hangoltan kell működniük a maximális 

hatékonyság érdekében. A gyűjteményre leselkedő kockázatokat azonosítani és elemezni 

kell, hogy meghatározhassuk a megfelelő – a legnagyobb hatást elérő – intézkedéseket, 

illetve ezen intézkedések költségeit. 

A Kiotóban megtartott ICOM Közgyűlésen elhangzott harmadik nagy raktárépítési projektet 

Jesper Stub Johnsen a Dán Nemzeti Múzeum igazgató-helyettese mutatta be. Az új 

raktárépület átadásának tervezett ideje 2021 novembere. 

ICMS – off site meeting Kobe 

Az ICMS off-site meetingjén Raymond de Jong, a Rijksmuseum biztonsági vezetője röviden 

bemutatta a szervezetet: a nagy múltú holland intézmény 2,5 millió látogató tervez fogadni 

idén, 650 fő munkavállalót foglalkoztatnak Amsterdamban és Lelystdban 1 fő épületben, 6 

irodaépületben és egy raktárban (Lelystad), mely 2021-ben még egy új raktárral bővül 

Amersfoortban. Szervezetileg a biztonsági vezető közvetlenül a gazdasági és üzemeltetési 

igazgató alá tartozik. A biztonsági vezetőhöz kapcsolódó szervezeti egységek a működési 

menedzser, a biztonsági mérnökségi menedzser, a munkatervezési menedzser és a központi 

kontroll rendszer menedzsere (PP10BV). A biztonsági vezető küldetése az élet (fizikai 

biztonság, elsősegély és emberek evakuálása), a kulturális örökség (9 ágens, mely a 

műtárgyromlást előidézi, vészhelyzet esetén a gyűjteményben történő segítségnyújtás, 

műtárgyak evakuálása) és a Rijksmuseum működési folyamatainak (kockázatok – tűz, 

áramkimaradás, vandalizmus, beavatkozás, krízis menedzsment) védelme. 

A biztonsági kockázatok alapvetően két részre oszthatók: a természet (árvíz, földrengés, 

tájfun) és az ember (gyújtogatás, lopás, erőszak) által okozta veszélyhelyzetekre. 

A kockázatcsökkentés fizikai módszerei közé tartozik a hozzáférés szabályozása, az intelligens 

épület, a biztonsági ellenállás, a biztonsági mérnökség, az épület menedzsment, az irodai IT. 

A szervezeti módszerek a proaktív kockázat elemzés, a megfelelő munkakörnyezet 

(hostmanship), az inkluzivitás és a nyílt információs források. 
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A proaktív kockázat értékelés elve alapján biztonsági gyűrűket javasol létrehozni a holland 

szakember, melynek legbelső körében a deviáns magatartás mielőbbi felismerése a cél. 

Ezután kell dönteni a kívánatos válaszlépésről, végül cselekedni, a külső körben tehát a 

kockázat kiiktatása van megjelölve. A proaktív kockázat értékelés tehát a megfigyelés, a 

gondolkodás és a cselekvés szentháromságán alapul. 

A kockázat menedzsment arra késztet minket, hogy gondoljuk végig a lehetséges 

kockázatokat és elemezzük őket egy meghatározott hely, egy meghatározott kultúra és idő 

vonatkozásában. A cél tehát pl. az öt legnagyobb kockázat beazonosítása, melyet a fizikai és 

technikai intézkedések megtétele követ, ezután jön az aktiválás és végrehajtás, majd a 

gyakorlás és képzés fázisa. A Rijksmuseum a közeljövőben a már létező rendszerek 

összekötésével a fizikai biztonsági információ menedzsmentet szeretné megvalósítani 

(Physical Security Information Management - PSIM), egy olyan rendszert, mely egy helyen 

kezeli a különböző alkalmazásokból származó releváns információt és képes automatikusan 

válaszlépéseket kezdeményezni. 

 


