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SZAKMAI BESZAMOL6
K6v6g6 Ddniel reszv5lele a24. Nernzetktizi Limes Konferencirln

2018. szeptember 2. 6s 9. kdztitt keriilt megrordez 6sre a24. Nemzetk6zi Limes Konferenci4
amelyre a vil6g sz6mos orszrig6b6l 6rkeztek el6ad6k. A program a Limes Konferenci6k
t6rt6net6ben el6szdr ker0lt megrendez6sre Szerbifiban, egeszen pontosan Belgrridban 6s
Viminaciumban. A konferenciri.n els6sorban rdg6szek vettek rdszt, akik a Limes-kutatas
6ltaluk kepviselt tertlet6n, az ut6bbi 6vekben el6rt leglelent6sebb eredm6nyeket mutattri,k be.
A r6g6szek mellett azonban szdmos kdzrniivel6desi, ktiztins6gkapcsolati 6s partnerkapcsolat
6pit6si szakernber is k6pviseltette mag6t.

A

konferencia, amely a Limes-kutat6s legrangosabb nernzetkdzi esemenye id6n gazdag
programmal v6rta a r6sztvev6ket, Az els6 k6t nap esem6nyei Belgr6dban zajlottak, mig hri.rom
egynapos kilfurdulfssal gazdagitva a Viminacium R6g6szeti Parkban folytat6dtak a szekci6 6s
plendris el6ad6sok.

ld6n 37 kiil6nb6z<i tematik6jri szekci6ban tadottak el6ad6sokat, amelyekben dsszesen t6bb
mint 250 prezent6ci6 hangzott el. A vekci6k jelent6s r6sze r6gesz szakmai vonatkozAsti volt,
azonban iddn helyet kapott a ktizrniiveltides is ,,Presenting the Roman Frontiers" (A r6mai
Limes bernutatrisa) cimmel. A szekci6n beliil k6t kiil6n ternakdr ktir6 csoportositottdk az
el6ad:isokat. Az egyik tema a l6togat6i kutat6sokkal foglalkozott, a mrisik a partners6get, a
kapcsolat6pitdst helyezte k<iz6ppontba.

M6Lr sz6mos hazai

6s kiilfijldi konferenciin vettem r6szt

kdz6ns6gkapcsolati 6s
mrizeumpedag6giai t6rnakdrben, de ilyen rangos r6gesz szakmai esernenyen m6g nem
tartottam el6adrist. 2018. szeptanber 9-6n vettem r6szt a rendezvenyen, amelyhez a d6lut6ni
6nikban egy el6ad6s megtart6s6val jrirultam hozz6. A k6zmiivel6d6si szekci6 el6ad6sait egy
napon tartottdk a Viminacium R6geszeti Park epiilet6ben , a 4. sz|rti teremben. A
prezent6ci6m cime ,,Visitors in bowler hats and baseball caps - Aquincum then and now"
(Litogat6k kern6nykalapban 6s baseball sapkiban - Aquincum r6gen 6s most) volt, amelyet
PowerPoint-os vetitok€pes diasorral egeszitettem ki. Az el6adris sonim r6vil6gitottam a
l6togat6k szoci6lis mutat6inak v6ltozrisri,ra az elmirlt 100 6vben, dsszevonva azzal, hogy erurek
megfelel6en milyen megjelen6si, 6rt6krendi es elvri,nisokkal kapcsolatos v6ltozrisok ttirt6ntek.
Ezt kttvet6en egy konkr& felmer6s eredmenyeit mutattam be az 6rdekl6d6knek. 2017-ben a
Hadrianus tematikus 6v sor6n gyiijtdtt adatok alapjrin milyar mernyis6gii es min6s6gti
tudrissal rendelk eznek a mai fiatalok 6s feln6ttek, term6szetesen vizsg6lva az ok-okozati
tisszefiiggeseket is. Ezt k6vette egy SWOT - analizis, amely a mtizeum szonsz6g6b6l t6rta fel

az er6ssegeket, gyengesegeket, lehet6s6geket 6s l'elmeriild vesz6lyeket a tavall projektbtll
kifoly6lag. Ezt kdvette az az tjfajta marketing megktizelit6s 6s stratdgia, amelyet 2017-ben
alkalmaztunk el6sztir, 6s amelynek eredm6nyeit felhaszn6lva tov6bb lehet gondolni es
alkalmazni a mrizeumra 6s akd,r a teljes magyarorsz6gi Limes-szakaszra is.

Az el6adris sonin elhangzott inform6ci6k ktiztl szimos, de kiil6nrisen

a Hadrianus 6v sor6n
v6gzett felm6res 6s az tjdons6g erej6vel hat6 SWOT
analizis keltett6k fel a hallgat6s6g
figyelmdt. A prezenkici6t ktivet6 kerdesekn6l els6dlegesen ez a ket t6ma meriitt fel. Az
eldadrisokat k6vet6 kdtetlen besz6lget6sek alkalm6val is sikertilt ij kapcsolatokat kialakitani
6s b6vebb eszmecser6t tblytatni.

-

A

konferencidn val6 r6szv6telern 6sszess6g6ben sikeres volt, mivel az rij szekci6ban
megtartva az el6ad6st a kiilftildi koll6grlk is l{thattri.k, hallhatt,ik, hogy az Aquincumi Mrizeum
t6rekszik a fejlesztesre ds a folyamatos l{l6ddsre. A tapasztalatcsere rdv6n szamos olyan
inform6ci6hoz jutottunk, amelyre egy6b helyzetbe nem lett volna lehet6s6g. A kialakult
szakmai kapcsolatoknak kdsz6nhet6en pedig a jtiv6beni egyiittmiikddes 6s k6z6s projektek is
hozzrijrirulnak a mtzeum himev6nek tiregbitds6hez.
A kiutazSs 6s a konferencirin val6 r6szv6tel nem j6hetett volna l6he
nagylelk0 tdrnogat6sa n6lktil.

a

Nemzeti Kulturelis Alap

Budapest, 2018. novernber 5.
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K6vr{g6 Driniel el6ad6sa a 24. Nernzetkozi Limes Konferenci6n

