
NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 1

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

BÁCS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉT Katona József Emlékház
PROGRAMCSOMAG BÁCS/1/1
Címe Katona Kecskeméten
Érintett korosztály 12-18 éves
Leírás

Állandó kiállítás

Időtartama 60-90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 250 Ft/fő, Foglalkozás 1000 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT Székelyné Kőrösi Ilona - +36 (76) 328-420 

A program az alábbi egységekből áll fel, melyek közül a pedagógus a diákok korosztályi sajátosságai és érdeklődési körének 
figyelembevételével kérheti egy-egy egység részletesebb kifejtését. A program részei: tárlatvezetés, előadás, múzeumpedagógiai foglalkozás, 
kreatív gyakorlati feladatok, virtuális és valóságos városnéző séta ("Katona József útja”) keretében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Füzi László: Katona J.: (500 Ft/db), 1 db képeslap (50 Ft/db) 

Mindösszesen 
fizetendő



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 2

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

KECSKEMÉT Katona József Könyvtár
PROGRAMCSOMAG BÁCS/2/1
Címe Találkozzunk a könyvtárban! Nyomkereső játék a kecskeméti Katona József Könyvtárban
Érintett korosztály 1-8. évfolyam
Leírás

Időtartama 2-2,5 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 300 Ft/fő

A Katona József Könyvtárról szóló Találkozzunk a könyvtárban! c. animációs bemutatófilm megtekintése és megbeszélése. A Hanga-órától a 
Történeti gyűjteményig - Séta a Pro Architektúra-díjas, számos képzőművészeti alkotással rendelkező könyvtárban. Egy-egy "megállóhelyen” 
az információk mellett játékos feladatok is várják a gyerekeket.
1. Gyermekvilág: Irodalmi játék a kortárs magyar gyerekirodalom alkotásaival. Mesés játékok, játékos mesék.
2. Történeti gyűjtemény: Régi könyvek, különleges illusztrációk, iniciálék, könyvkötészeti érdekességek (pergamen, állatbőrök, aranyozás, 
kötésillusztrációk, fatáblás kötés, kapcsok, csatok a kötéstáblán) bemutatása.
3. Zenei gyűjtemény: játékos zenehallgatás
4. Infotéka: Ismerkedés a könyvtár honlapjával, a Könyvtári ABC-vel, a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Információs Pont szolgáltatásaival. 
Virtuális séta Kecskeméten

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Kortárs magyar gyerekirodalom, történeti gyűjtemény, zenei gyűjtemény, infotéka

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Katona József Könyvtár képes tájékoztatója (500 Ft/db), 1 db EUROPARTI információs kártyajáték vagy EURÓPAI 
DOMINÓ (600 Ft/db), 1 db könyvtári reklámtáska (150 Ft/db), 1 db könyvtári információs anyagok /képeslap, könyvjelző, órarend/ (250 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Ramháb Mária – tel. +36 (76) 500-555, e-mail: mramhab@kjmk.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

KECSKEMÉT
PROGRAMCSOMAG BÁCS/3/1 BÁCS/3/2
Címe Mesterségek emlékei egy szecessziós palotában 1. - A fényképész műtermében

Érintett korosztály 6-14 éves  6-14 éves
Leírás

Időtartama 2 óra 2 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Katona József Múzeum - Cifrapalota

Mesterségek emlékei egy szecessziós palotában 2. - 
Kézművesek a kecskeméti vásárban

Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bemutatjuk a szecessziós Cifrapalota 
épületét, kitekintéssel a város szecessziós építészetére, helytörténetére, népéletére 
és népszokásaira. Felfedezzük a kiállításban szereplő szecessziós tárgyakat, 
valamint Kecskemét hajdani kézművességének emlékeit is. A múlt században 
tevékenykedő Fantó fényképész munkáinak és a kor fényképezkedő szokásainak 
megismertetése, fényképezkedés korhű ruhákban. Az elkészült képek hazavihetők.

Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bemutatjuk a 
szecessziós Cifrapalota épületét, kitekintéssel a város 
szecessziós építészetére, helytörténetére, népéletére és 
népszokásaira. Felfedezzük a kiállításban szereplő 
szecessziós tárgyakat, valamint Kecskemét hajdani 
kézművességének emlékeit is. A gyerekek szerepjáték 
keretében ismerhetik meg Kecskemét város kézműves 
tevékenységét, valamint a XVIII.-XIX. század vásározási 
szokásait. A videófelvételt 1 db CD formájában a 
gyerekek hazavihetik.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Múzeum született… Fejezetek a Katona József Múzeum történetéből (állandó 
kiállítás), Fantó fényképész Kecskeméten. Fotóművészet a századfordulón. (időszaki 
kiállítás)

Múzeum született… Fejezetek a Katona József Múzeum 
történetéből (állandó kiállítás)        

Belépő 250 Ft/fő, múzeumpedagógiai óra 1000 Ft/fő, fényképezkedés 200 Ft/fő Belépő 250 Ft/fő, múzeumpedagógiai óra 1000 Ft/fő, 
drámapedagógiai foglalkozás 200 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (0 Ft/db), Ifj. Gyergyádesz László: Könyvecske 
a Kecskeméti képtárról és a Cifrapalotáról c. kiadványa (550 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (0 Ft/db), Ifj. 
Gyergyádesz László: Könyvecske a Kecskeméti 
képtárról és a Cifrapalotáról c. kiadványa (550 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Merinu Éva tel. +36 (76) 481-350, +36 (30) 406-5260, e-mail: kecskem4@t-online.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

KECSKEMÉT
PROGRAMCSOMAG BÁCS/3/3 BÁCS/3/4
Címe Mesterségek emlékei egy szecessziós palotában 3. - A fazekas műhelyében

Érintett korosztály 6-14 éves  6-14 éves
Leírás

Időtartama 2 óra 1 óra 30 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Katona József Múzeum - Cifrapalota

Mesterségek emlékei egy szecessziós palotában 4. - 
Kisült a mézesbáb

Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bemutatjuk a szecessziós Cifrapalota 
épületét, kitekintéssel a város szecessziós építészetére, helytörténetére, népéletére 
és népszokásaira. Felfedezzük a kiállításban szereplő szecessziós tárgyakat, 
valamint Kecskemét hajdani kézművességének emlékeit is. A gyerekeknek 
lehetőségük nyílik különböző technikájú agyagedények elkészítésére, valamint a 
fazekas korong kipróbálására, egy ma is működő, komplett fazekasműhely 
megismerésére. Az elkészült munkák hazavihetők.

Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bemutatjuk a 
szecessziós Cifrapalota épületét, kitekintéssel a város 
szecessziós építészetére, helytörténetére, népéletére és 
népszokásaira. Felfedezzük a kiállításban szereplő 
szecessziós tárgyakat, valamint Kecskemét hajdani 
kézművességének emlékeit is. A gyerekeknek 
bemutatjuk a mézeskalács készítésének módját, 
eszközeit, és lehetőségük lesz megkóstolni, milyen az 
igazi házi mézeskalács, amelyből haza is vihetnek a 
gyerekek.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Múzeum született… Fejezetek a Katona József Múzeum történetéből (állandó 
kiállítás)

Múzeum született… Fejezetek a Katona József Múzeum 
történetéből (állandó kiállítás)

Belépő 250 Ft/fő, múzeumpedagógiai óra 1000 Ft/fő, kézműves foglalkozás 200 
Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, múzeumpedagógiai óra 1000 Ft/fő, 
kézműves foglalkozás 200 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (0 Ft/db), 1 db Ifj. Gyergyádesz László: 
Könyvecske a Kecskeméti képtárról és a Cifrapalotáról c. kiadványa (550 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (0 Ft/db), Ifj. 
Gyergyádesz László: Könyvecske a Kecskeméti 
képtárról és a Cifrapalotáról c. kiadványa (550 Ft/db) 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Merinu Éva tel. +36 (76) 481-350, +36 (30) 406-5260, e-mail: kecskem4@t-online.hu 



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 8

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

KECSKEMÉT
PROGRAMCSOMAG BÁCS/3/5 BÁCS/3/6 BÁCS/3/7
Címe

Érintett korosztály 6-14 éves  6-14 éves 6-14 éves
Leírás

-

Időtartama 1 óra 30 perc 2 óra 1 óra

Katona József Múzeum - Cifrapalota

Mesterségek emlékei egy szecessziós palotában 5. - 
Hogyan készült a gyertya

Mesterségek emlékei egy szecessziós palotában 6. -  
Szecesszió a tárgyakban

Cifrapalotából a 
Cifrapalotába

Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bemutatjuk a 
szecessziós Cifrapalota épületét, kitekintéssel a város 
szecessziós építészetére, helytörténetére, népéletére és 
népszokásaira. Felfedezzük a kiállításban szereplő 
szecessziós tárgyakat, valamint Kecskemét hajdani 
kézművességének emlékeit is. A gyermekek 
megismerhetik és kipróbálhatják a gyertyakészítés 
hagyományos módját, viasz felhasználásával. Az 
elkészült munkák hazavihetők.

Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében bemutatjuk a 
szecessziós Cifrapalota épületét, kitekintéssel a város 
szecessziós építészetére, helytörténetére, népéletére és 
népszokásaira. Felfedezzük a kiállításban szereplő 
szecessziós tárgyakat, valamint Kecskemét hajdani 
kézművességének emlékeit is. A szecesszió 
motívumkincsét megismerve a lányok századfordulós 
női ruhát, a fiúk pedig falitükröt terveznek. Az elkészült 
tervek hazavihetők.

A gyerekek 
múzeumpedagógiai 
foglalkozás keretében 
megismerkednek a 
Cifrapalotával, a 
századforduló szecessziós 
építészeti sajátosságaival, 
stílusjegyeivel, majd 
felfedezzük a szecesszió 
motívumkincsét a 
kiállításban található 
tárgyakon is. Ezt követően 
a Cifrapalotából kiindulva - 
városnéző-felfedező túra 
keretében - sorra vesszük a 
város legfontosabb 
szecessziós épületeit, 
játékos feladatokkal 
ismertetjük meg a stílus 
legfontosabb jellemzőit. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Múzeum született… Fejezetek a Katona József Múzeum 
történetéből (állandó kiállítás)

Múzeum született… Fejezetek a Katona József Múzeum 
történetéből (állandó kiállítás)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő 2050 Ft/fő

KAPCSOLAT

Belépő 250 Ft/fő, múzeumpedagógiai óra 1000 Ft/fő, 
kézműves foglalkozás 200 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, múzeumpedagógiai óra 1000 Ft/fő, 
kézműves foglalkozás 200 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
foglalkozás: 1000 Ft/fő, 
Városnéző séta: 500 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (0 Ft/db), Ifj. 
Gyergyádesz László: Könyvecske a Kecskeméti 
képtárról és a Cifrapalotáról c. kiadványa (550 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Feladatlap (0 Ft/db), 1 db Ifj. 
Gyergyádesz László: Könyvecske a Kecskeméti 
képtárról és a Cifrapalotáról c. kiadványa (550 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Feladatlap (0 Ft/db), 1 db 
Ifj. Gyergyádesz László: 
Könyvecske a Kecskeméti 
képtárról és a Cifrapalotáról 
c. kiadványa (550 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Merinu Éva tel. +36 (76) 481-350, +36 (30) 406-5260, e-mail: kecskem4@t-online.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Baja Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ
PROGRAMCSOMAG BÁCS/4/1
Címe
Érintett korosztály Középiskolás, 12-18 évesek
Leírás

A könyvnyomtatás és a nyomtatott könyvek bemutatása a 15-19. század közepéig

Időtartama 1 óra 30 perc - 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 500 Ft/fő

1600 Ft/fő

KAPCSOLAT

Ismerkedés a régikönyvek világával…

Az ide látogató csoportoknak bemutatjuk a könyvtár épületét, a tóraszekrényt. A program második részében pedig a régi könyveket mutatjuk 
meg a régi könyves teremben, melyet a könyvtár használói nem szoktak látni, mivel a könyvtár nem nyilvános részében van. Itt régi könyves 
szakkönyvtárosunk (Ikotity Gabriella) előadást tart a gyűjteményről, hogyan kerültek ide a könyvek, miért gyűjtöttek régen könyveket. A 
gyűjtemény rövid bemutatása után pedig a régi könyveinkről tart előadást. Ennek témája röviden: ősnyomtatványok (Vergilius), könyvkötés, 
antikvák (pl. Kreuterbuch), 18. századi lexikonok, hungaricumok.   

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap az előadás témájához kapcsolódóan (400 Ft/db), "A bajai könyvtár kincsei" c. kiadvány (700 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Ikotity Gabriella, tel.: +36 (79) 322-741, e-mail: regikonyv@vkmkbaja.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Kalocsa  Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár + Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
PROGRAMCSOMAG BÁCS/5-6/1
Címe 2000 év csillagászata Kalocsán - Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából rendezett időszaki kiállítás megtekintése.

Haynald-obszervatórium Kalocsán, XIX. sz. második fele

Időtartama 60 perc
Igényelhető 2009. szeptember 1-november 30.

ÁRAK
Program Belépő 700 Ft/fő; Foglalkozás 1000 Ft/fő 

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Könyvtárismertető (100 Ft/db), 4 db képeslap (50 Ft/db.

Mindösszesen 
fizetendő

Lakatos Andor, tel.: +36 (78)-462-166/210-es mellék, +36 (30) 575-0702, e-mail: archivum@asztrik.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Kalocsa  Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár + Kalocsai Érseki Kincstár
PROGRAMCSOMAG BÁCS/5-7/1
Címe Az Örökkévaló tükörképei - ötvös remekművek Kalocsán az Érseki Kincstár gyűjteményében
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Ötvös technikák és stílusok bemutatása a középkortól napjainkig.

Az Érsekség XX. századi iratai

Időtartama 50 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 700 Ft/fő; Foglalkozás 1000 Ft/fő 

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db A Kalocsai Érseki Kincstár ismertető füzet (300 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Lakatos Andor, tel.: +36 (78)-462-166/210-es mellék, +36 (30) 575-0702, e-mail: archivum@asztrik.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Kiskőrös Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
PROGRAMCSOMAG BÁCS/8/1
Címe Irodalmi csomag
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, feladatlap

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

Időtartama 120 perc
Igényelhető folyamatos

ÁRAK
Program Belépő múzeumi órával, feladatlappal 700 Ft

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db múzeumi kiállítás-vezető  (500 Ft/db), 1 db Szülőház-leporelló (300 Ft/db), 1 db Szülőház-könyvjelző (100 Ft/db), 2 
db képeslap (200 Ft/2 db), 1 db múzeumi leporelló (0 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Kispálné dr. Lucza Ilona – tel.: +36 (78) 312-566, e-mail: petofiszulohaz@vitae.hu 
Baranyiné Fekete Judit – tel.: +36 (78) 312-566, e-mail: petofiszulohaz@vitae.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Kiskőrös Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum + Szlovák Tájház
PROGRAMCSOMAG BÁCS/8-9/1
Címe Irodalmi és néprajzi komplex csomag
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglakozás, feladatlap, népi gasztronómia

Szlovák tájház

Időtartama 2x120 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő múzeumi órával, feladatlappal 700 Ft

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum-kiállításvezető (500 Ft/db), 1 db Szülőház könyvjelző (100 Ft/db), 1 db 
szülőházas (100 Ft/db) és 1 db Petőfit ábrázoló képeslap (100 Ft/db) 1 db Szülőházas leporelló (0 Ft/db), 1 db Tájházi katalógus (300 Ft/db), 
2 db képeslap a tájházról (200 Ft/2 db)

Mindösszesen 
fizetendő

Kispálné dr. Lucza Ilona – tel.: +36 (78) 312-566, e-mail: petofiszulohaz@vitae.hu 
Baranyiné Fekete Judit – tel.: +36 (78) 312-566, e-mail: petofiszulohaz@vitae.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

BARANYA MEGYE
PÉCS  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Csontváry Múzeum 
PROGRAMCSOMAG BA/1/1
Címe Csontváry látomásos festészete
Érintett korosztály 7-14 éves
Leírás

Állandó kiállítás

Időtartama 90 - 120 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 350 Ft/fő, tárlatvezetés 400 Ft/fő, foglalkozás 300 Ft/fő, anyagköltség 350Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Csontváry Kosztka Tivadar életművének áttekintése, választható szempontok alapján, foglalkoztató füzet segítségével.
Kapcsolódó festészeti foglalkozások:
1. "Napút”
2. "A nagy motívum keresése”
3. "A nagy motívum” Cédrus
4. "Fess úgy mint Csontváry”

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db  Csontváry, Művészeti Kalauz 10-16 éveseknek c. foglalkoztató füzet (400 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Vadvári Katalin – tel.: +36 (72) 514-040, e-mail: vadvari.katalin@jpm.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Néprajzi Múzeum
PROGRAMCSOMAG BA/2/1
Címe Baranya népművészete
Érintett korosztály 7-16 éves
Leírás

Állandó kiállítás

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépődíj 180 Ft/fő, tárlatvezetés 250 Ft/fő, foglalkozás: 250 Ft/fő, anyagköltség: 420 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Ormánsági szoba, konyha, gazdasági épületek és népviseletek bemutatása. Népi kerámiák archaikus készítési technikáinak és használati 
módjainak megismerése. A sajátos stílus, forma- és mintakincs elemzése.
Kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás: agyagozás, szövés, zsinórsodrás.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Baranya Népművészete c. kiadvány a múzeum állandó kiállításához (700 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Várnagy Gabriella – tel.: +36 (30) 728-3353, e-mail: varnagy.gabriella@jpm.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Reneszánsz Kőtár
PROGRAMCSOMAG BA/3/1
Címe Janus mandulafáinak nyomában
Érintett korosztály 12-16 éves
Leírás

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Csoportvezetés 1125 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

A középkori Pécs műemlékei a Barbakántól a Káptalan utca 2-ig, séta: Barbakán, Püspöki Palota, Székesegyház (kívülről), Dóm Múzeum, 
Városfal- sétány, Reneszánsz kőtár. A Püspökvár és a Káptalan műemlékeinek bemutatása.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Reneszánsz kőtár, Káptalan u. 2.
Dóm Múzeum és Reneszánsz kőtár állandó kiállítása

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Tájak Korok Múzeumok sorozat: Pécs, Székesegyház (375 Ft/db), 1 db Midi térkép: Pécs, séta a belvárosban (300 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Tillai Gábor – tel.: +36 (72) 310-165, e-mail: tillai.gabor@jpm.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Régészeti Múzeum
PROGRAMCSOMAG BA/4/1
Címe
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás

Időtartama 80 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépődíj: 800 Ft/fő, tárlatvezetés: 550 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Korakeresztény emlékek Pécsett - világörökség helyszín

A római kori Pécs korakeresztény műemlékeinek és tárgyi leleteinek bemutatása.
A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Régészeti Múzeum, 
A Cella Septichora látogatóközpont állandó kiállítása

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db ismeretterjesztő és foglalkoztató füzet 9-12 éveseknek "Vissza az Édenkertbe - Világörökség helyszínek Pécsett” 
címmel (450 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Tillai Gábor – tel.: +36 (72) 310-165, e-mail: tillai.gabor@jpm.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Természettudományi Múzeum
PROGRAMCSOMAG BA/5/1 BA/5/2 BA/5/3
Címe Baranyai tájakon Tengerek ékszerei

Érintett korosztály 6-14 éves 6-18 éves 10-18 éves
Leírás

Baranyai tájakon c. állandó kiállítás Baranyai tájakon c. állandó kiállítás 

Időtartama 60 perc 40 perc 60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Betekintés a kulisszák 
mögé

A Mecsek-hegység, a Villányi-hegység és a Dráva 
mente megismerése diorámák segítségével.
Évszaknak megfelelően ismerkedés a kiállításban 
bemutatott élőhelyek növényeivel, és állatfajaival, a 
csoport életkorának megfelelően vetítéssel, állat- és 
növénypreparátumokkal, rövid mesével, zenével a 
természetről.
Kézműves foglalkozás. 

A gyűjteményünk érdekessége a tengeri csiga és kagyló 
gyűjtemény. Singer István gyűjtő ajándéka egy kisebb 
kiállítási egységben tekinthető meg. 
Kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás:
Kézműves foglalkozás. Ismerkedés a csigaházzal, gipsz 
öntés. 
Kiállítás és raktárlátogatás.

Preparálás a múzeumban, 
állatok, növények a 
mikroszkóp alatt.
Raktáraink ritkaságai -  
azúrpillangóktól a 
mamutfogig. "Múzeumi 
raktárturizmus” vezetéssel.
Kézműves foglalkozás.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Baranyai tájakon c. állandó 
kiállítás 

Belépő 180 Ft/fő, tárlatvezetés 450 Ft/fő, foglalkozás 
450 Ft/fő, anyagköltség 400 Ft/fő

Belépő 180 Ft/fő, tárlatvezetés 450 Ft/fő, foglalkozás 
450 Ft/fő, anyagköltség 400 Ft/fő

Belépő 180 Ft/fő, 
tárlatvezetés 450 Ft/fő, 
foglalkozás 450 Ft/fő, 
anyagköltség 400 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Pillangók cincérek és más 
csodabogarak c. kiadvány (200 Ft/db), 1 db rajzolható 
képeslap (20 Ft/db), 2 db képeslap (100 Ft/ 2db)

Diákoknak fejenként: 1 db Pillangók cincérek és más 
csodabogarak c. kiadvány (200 Ft/db), 1 db rajzolható 
képeslap (20 Ft/db), 2 db képeslap (100 Ft/ 2db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Pillangók cincérek és más 
csodabogarak c. kiadvány
(200 Ft/db), 1 db rajzolható 
képeslap (20 Ft/db), 2 db 
képeslap (100 Ft/ 2db)

Mindösszesen 
fizetendő

Dénes Andrea – tel.: +36 (30) 273-0136, e-mail: 
denes.amdrea@jpm.hu

Kisbenedek Tibor – tel.: +36 (30) 616-3831, e-mail: kisbenedek.tibor@jpm.hu  



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 21

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Várostörténeti Múzeum
PROGRAMCSOMAG BA/6/1 BA/6/2 BA/6/3 BA/6/4
Címe Nagyváros születik 1. Nagyváros születik 2. - Várostörténeti sétával

Érintett korosztály

Leírás

Időtartama 90 perc 90 perc 90 perc 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Németnek Bécs, 
magyarnak Pécs 
(1686-1848) A hódoltságtól 
a szabad királyi városig 1.

Németnek Bécs, 
magyarnak Pécs 
(1686-1848) A hódoltságtól 
a szabad királyi városig 2. - 
Várostörténeti sétával

10-14 éves
14-18 éves

10-14 éves
14-18 éves

10-14 éves
14-18 éves

10-14 éves
14-18 éves

A Kiegyezéstől az I. 
Világháború végéig - 
városfejlődés, gazdaság- és 
társadalomfejlődés, kultúra, 
életmód.
Kézműves foglalkozás.

A Kiegyezéstől az I. Világháború végéig - városfejlődés, 
gazdaság- és társadalomfejlődés, kultúra, életmód. 
Városismereti séta a Király utca-Széchenyi tér 
útvonalon.
Kézműves foglalkozás.

A barokkk város: 
középületek, templomok, 
kézművesség- ipar, 
multietnikus társadalom, 
kultúra. Kézműves 
foglalkozás.

Városismereti séta a barokk 
karakterű utcákon. 
Kézműves foglalkozás.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Várostörténeti Múzeum 
állandó kiállítása

Várostörténeti Múzeum állandó kiállítása Várostörténeti Múzeum 
állandó kiállítása

Várostörténeti Múzeum 
állandó kiállítása

Belépő 180 Ft/fő, 
tárlatvezetés 500 Ft/fő, 
foglalkozás 450 Ft/fő, 
anyagköltség: 420 Ft/fő

Belépő 180 Ft/fő, tárlatvezetés 500 Ft/fő, foglalkozás 
350 Ft/fő, anyagköltség: 220 Ft/fő

Belépő 180 Ft/fő, 
tárlatvezetés 500 Ft/fő, 
foglalkozás 350 Ft/fő, 
anyagköltség: 220 Ft/fő

Belépő 180 Ft/fő, 
tárlatvezetés 500 Ft/fő, 
foglalkozás 350 Ft/fő, 
anyagköltség: 220 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
feladatlap (0 Ft/db), 1 db 
Tájak Korok Múzeumok 
sorozat: Bezerédy Győző, 
Pécs, Várostörténeti 
Múzeum (250 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (0 Ft/db), 1 db 
Tájak Korok Múzeumok sorozat: Bezerédy Győző, Pécs, 
Várostörténeti Múzeum (250 Ft/db), 1 db Midi térkép: 
Pécs, séta a belvárosban (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
feladatlap (0 Ft/db), 1 db 
Tájak Korok Múzeumok 
sorozat: Bezerédy Győző, 
Pécs, Várostörténeti 
Múzeum (250 Ft/db), 1 db 
Midi térkép: Pécs, séta a 
belvárosban (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
feladatlap (0 Ft/db), 1 db 
Tájak Korok Múzeumok 
sorozat: Bezerédy Győző, 
Pécs, Várostörténeti 
Múzeum (250 Ft/db), 1 db 
Midi térkép: Pécs, séta a 
belvárosban (300 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Tillai Gábor – tel.: +36 (72) 310-165, e-mail: tillai.gabor@jpm.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Várostörténeti Múzeum
PROGRAMCSOMAG BA/6/5 BA/6/6 BA/6/7
Címe A könyv útja 1. A könyv útja 2. A könyv útja 3.
Érintett korosztály

Leírás

Időtartama 40 perc 40 perc 40 perc
Igényelhető 2009. szeptember-október 2009. szeptember-október 2009. szeptember-október

ÁRAK
Program 

1. 2. középiskolások,
2. ált. isk. felső tagozatosok

1. ált. isk. alsó tagozat,
2.ált. isk. felső tagozat,
2. 3. középiskola

1. ált. isk. felső tagozat,
2. középiskola

Feladatlapos foglalkozások:
1. Ki írhatta? - idézetek, részletek Tevan Andor 
levelezéséből
A Tevan Nyomda és Tevan Andor szerepe a 
könyvkiadásban és a századelő irodalmi életében.
2. Alap feladatlap a Tevan Interaktív Mozgókiállításhoz
A Tevan család, Nyomda, könyvek, műalkotások és 
művészek megismertetése.

Gyakorlati foglalkozások:
1. Dobozkészítés:
A Tevan Nyomda második 
fő tevékenységi körének 
megismerése foglalkozás 
keretében.
2. Könyvjelző készítés:
Személyes emléktárgy 
készítése
3. Készíts ex-librist!
Személyes emléktárgy 
készítése

Foglalkozások a múzeuminformatikai eszközök 
használatával:
1. Játék
A Tevan család, Nyomda, könyvek, műalkotások és 
művészek megismertetése játékos formában.
Multimédiás szoftver használata.
2. Tudáspróba
A Tevan család, Nyomda, könyvek, műalkotások és 
művészek megismertetése.
Multimédiás szoftver használata

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Várostörténeti Múzeum
Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály, Tevan-kiállítás 
(2009.09.01-2009.10.31.)

Várostörténeti Múzeum
Új- és Legújabb Kori 
Történeti Osztály, Tevan-
kiállítás 
(2009.09.01-2009.10.31.)

Várostörténeti Múzeum
Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály, Tevan-kiállítás 
(2009.09.01-2009.10.31.)

Belépő 180 Ft/fő, tárlatvezetés 400 Ft/fő, foglalkozás 
400 Ft/fő, anyagköltség: 220 Ft/fő

Belépő 180 Ft/fő, 
tárlatvezetés 400 Ft/fő, 
foglalkozás 400 Ft/fő, 
anyagköltség: 220 Ft/fő

Belépő 180 Ft/fő, tárlatvezetés 400 Ft/fő, foglalkozás 
400 Ft/fő, anyagköltség: 220 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Tevan Olcsó Könyvtár 
fakszimile kiadvány
(600 Ft/db), 1 db
feladatlap (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Tevan Olcsó Könyvtár 
fakszimile kiadvány
(600 Ft/db), 1 db
feladatlap (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Tevan Olcsó Könyvtár 
fakszimile kiadvány
(600 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Tillai Gábor – tel.: +36 (72) 310-165, e-mail: tillai.gabor@jpm.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius  Múzeum - Zsolnay Múzeum
PROGRAMCSOMAG BA/7/1
Címe Zsolnay Kerámia Pécsett
Érintett korosztály

Leírás

Zsolnay Múzeum állandó kiállítása

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Belépő 350 Ft/fő, tárlatvezetés 400 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, anyagköltség: 350 Ft/fő

KAPCSOLAT

6-10 éves
10-14 éves
1. A kiállítás megtekintése vezetéssel.
2. Foglalkozás a múzeumban.
Alternatív lehetőségek:
a gyár kertjének megtekintése és a városban lévő építészeti emlékek felkeresése a foglalkozáson szerzett ismeretek alapján.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Foglalkoztató füzet a Zsolnay Múzeum állandó kiállításához 7-10 éves korosztály számára (500 Ft/db) vagy 1 db 
Foglalkoztató füzet a Zsolnay Múzeum állandó kiállításához 10-14 éves korosztály számára (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

2000 Ft/fő

Gardánfalvyné Kovács Magdolna – tel.: +36 (72) 312-719, +36 (72) 514-045, e-mail: tenyer@freemail.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
PROGRAMCSOMAG BA/8/1
Címe

Érintett korosztály 3-8. osztály
Leírás

Időtartama 60 perc
Igényelhető 2009. szeptember-október

ÁRAK
Program 

Könyvtári barangolások - Évszázadok könyvei a Pécsi Püspöki Könyvtártól a modern egyetemi könyvtárig 1.

Magyarország első nyilvános könyvtárának bemutatása során a látogatók megismerkedhetnek egy korabeli könyvtár felépítésével, 
állományával, raktározási rendjével, katalógusaival, stb.. Az elméleti ismeretek átadása után a diákok a gyakorlatban is kipróbálhatják 
magukat. A 19. századi katalógusok alapján egy-egy könyvet kell megtalálniuk a régi könyvtártermekben, valamint saját ex libriseket és 
iniciáléval ellátott kódex-lapokat is készíthetnek. Az utóbbiból a könyvtár versenyt is hirdet, ahol az első három helyezettet díjazzuk. A Klimo 
Könyvtár nyomdászattörténeti kiállításának megtekintésével párhuzamosan a látogatók megismerkedhetnek az európai nyomdászat korai 
történetével, a könyvkötészethez használt anyagokkal, technikai fogásokkal, a restaurálás menetével. Lehetőséget adunk a könyvek 
anyagának, kötésének megismerésére anyag- és papírminták segítségével. A 18-20. századi püspöki könyvtár megismerése után Pécsi 
Egyetemi Könyvtár modern épületének bejárása során a diákok megismerkedhetnek egy mai könyvtár felépítésével, bepillanthatnak a 
kulisszák mögé, a könyvtárosok munkájába. A két korszak bibliotékáinak feltérképezése mellett gyakorlati feladatokkal összehasonlítást 
végezhetnek egy régi és egy mai könyvtár működéséről.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Klimo Könyvtár

Foglalkozás 800 ft/fő, tárlatvezetés: 400 Ft/fő
Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db színes ismertető a Klimo Könyvtárról: 100 Ft/db, 1 db ismertető füzet: 350 Ft/db, 1 db totó és feladatlap 100 Ft/db, 1 db tanári 
segédlet: 150 Ft/db, 1 db kódex színező 100 Ft/db
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Pohánka Éva – tel.: +36 (72) 501-600/2651, e-mail: pohanka@lib.pte.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PÉCS  Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
PROGRAMCSOMAG BA/8/2
Címe

Érintett korosztály 9-12. osztály
Leírás

Időtartama 60 perc
Igényelhető 2009. szeptember-október

ÁRAK
Program 

Könyvtári barangolások - Évszázadok könyvei a Pécsi Püspöki Könyvtártól a modern egyetemi könyvtárig 2.

Magyarország első nyilvános könyvtárának bemutatása során a látogatók megismerkedhetnek egy korabeli könyvtár felépítésével, állományával, raktározási 
rendjével, katalógusaival, stb.. Az elméleti ismeretek átadása után a diákok a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. A 19. századi katalógusok alapján egy-
egy könyvet kell megtalálniuk a régi könyvtártermekben, valamint saját ex libriseket és iniciáléval ellátott kódex-lapokat is készíthetnek. Az utóbbiból a 
könyvtár versenyt is hirdet, ahol az első három helyezettet díjazzuk. A Klimo Könyvtár nyomdászattörténeti kiállításának megtekintésével párhuzamosan a 
látogatók megismerkedhetnek az európai nyomdászat korai történetével, a könyvkötészethez használt anyagokkal, technikai fogásokkal, a restaurálás 
menetével. Lehetőséget adunk a könyvek anyagának, kötésének megismerésére anyag- és papírminták segítségével. A 18-20. századi püspöki könyvtár 
megismerése után Pécsi Egyetemi Könyvtár modern épületének bejárása során a diákok megismerkedhetnek egy mai könyvtár felépítésével, bepillanthatnak 
a kulisszák mögé, a könyvtárosok munkájába. A két korszak bibliotékáinak feltérképezése mellett gyakorlati feladatokkal összehasonlítást végezhetnek egy 
régi és egy mai könyvtár működéséről.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Klimo Könyvtár

Foglalkozás 800 ft/fő; Tárlatvezetés: 400 Ft/fő
Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db színes ismertető a Klimo Könyvtárról: 100 Ft/db, 1 db ismertető füzet: 350 Ft/db, 1 db totó és feladatlap 100 Ft/db, 1 db tanári 
segédlet: 150 Ft/db, 1 db kódex színező 100 Ft/db
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Pohánka Éva – tel.: +36 (72) 501-600/2651, e-mail: pohanka@lib.pte.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

BÉKÉS MEGYE 
BÉKÉSCSABA Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága - Munkácsy Mihály Múzeum
PROGRAMCSOMAG BÉ/1/1 BÉ/1/2 BÉ/1/3 BÉ/1/4
Címe Őskori agyagművesség 

Érintett korosztály középiskolások

Leírás

Régészeti kiállítás Régészeti kiállítás Régészeti kiállítás Néprajzi kiállítás

Időtartama 45-60 perc 60-100 perc 60-100 perc 45-60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Őskori agyagozás 
alsósoknak

Őskori agyagozás 
felsősöknek

Gyöngyöm-böngyöm

alsó tagozatos, általános 
iskolások

felső tagozatos, általános 
iskolások

Alsó-, felső tagozatos, 
általános iskolások, 
középiskolások

Őskori művészet 
feldolgozása 
művészettörténeti órák 
keretében. Gyakorlati 
foglalkozás során 
gabonatároló edények, 
gyermekjátékok készítése. 

Őskori művészet 
feldolgozása 
művészettörténeti órák 
keretében. Gyakorlati 
foglalkozás során 
gabonatároló edények, 
felrakásos technikával 
készült edények, arcos 
edény készítése a korabeli 
díszítőtechnikával.

Őskori művészet feldolgozása művészettörténeti órák 
keretében. A Munkácsy Mihály Múzeum régészeti 
kiállításának megtekintése, megadott szempontok 
alapján előkészítő, gyűjtőmunka végzése (jegyzetelés, 
rajzolás, fotó). A múzeumi gyerek-foglalkoztatóban 
gyakorlati munka, a tervek/dokumentumok alapján 
őskori edények reprodukálása.

Kézműves foglalkozás, 
gyöngyözés, gyöngyékszer 
készítés, gyöngyállatka 
készítés
Sablonok és minták alapján 
készíthetőek, a diákok a 
foglalkozás végén 
hazavihetik.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő 350 Ft/fő, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozás 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 250 Ft/fő

Belépő: 350 Ft/fő + 
Múzeumpedagógiai 
foglalkozás: 300 Ft/fő + 
Tárlatvezetés: 250 Ft/fő

Belépő: 350 Ft/fő + Múzeumpedagógiai foglalkozás: 300 
Ft/fő + Tárlatvezetés: 250 Ft/fő

Belépő: 350 Ft/fő + 
Múzeumpedagógiai 
foglalkozás: 300 Ft/fő + 
Tárlatvezetés: 250 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1890 Ft/fő 1890 Ft/fő 1890 Ft/fő 1890 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db múzeumi leporelló (0 Ft/db), a kiállításhoz kapcsolódó totó (0 Ft/db), 1 db DVD - Munkácsy Mihály Múzeum 
legszebb műtárgyai 990 Ft

Mindösszesen 
fizetendő

Richweisz Rita - tel.: +36 (66) 323-377, +36 (66) 328-040, e-mail: richweisz.rita@freemail.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Békés  
PROGRAMCSOMAG BÉ/2/1
Címe Ne kukoricázz másokkal, csak velünk! - A kukorica sokszínű hasznosítása a parasztgazdaságokban
Érintett korosztály 7-12 éves
Leírás

Békési középparaszt porta (1870-1920)

Időtartama 3 óra
Igényelhető 2009. szeptember 1 - október 30. és 2010. április 1 - április 30.

ÁRAK
Program Belépő 150 Ft/fő, Tárlatvezetés 150 Ft/fő, Foglalkozás 800 Ft/fő, Anyagköltség 700 Ft/fő

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzem Tájháza

A résztvevők megismerhetik a kukorica történetét, termesztésének, feldolgozásának folyamatát, munkaeszközeit, amelyeket ki is 
próbálhatnak. Készíthetnek csutka- vagy csuhébabát, kóróhegedűt, bekapcsolódhatnak az ebédre szánt kukoricaételek elkészítésébe. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Kukorica TOTÓ (0 Ft/db), 1 db Az én kukoricás füzetem foglalkoztató füzet (200 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Baligáné Szűcs Irén – tel.: +36 (66) 411-943, +36 (20) 538-0312, e-mail: bekesmuzeum@globonet.hu , jantyikmuzeumgaleria@citromail.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gyula Békés Megyei Levéltár
FOGLALKOZÁS BÉ/3/1 BÉ/3/2 BÉ/3/3 BÉ/3/4 BÉ/3/5
Címe

Érintett korosztály

Leírás

Fél évszázada történt - 
1956 különös története 
megyénkben

Apáról fiúra  - 
Családtörténet, 
családfakutatás 

Otthonunk, Békés megye - 
Településeink a levéltári 
források tükrében

Kalandozás a vármegye 
hőskorában  

A szabadságharc íze - Az 
1848-49-es forradalom és 
szabadságharc Békés 
megyében

Elsődlegesen 
középiskolásoknak ajánljuk.

Általános és középiskolás 
diákoknak ajánljuk.

Általános (7-8. oszt.) és 
középiskolás diákoknak 
ajánljuk.

Általános (7-8. oszt.) és 
középiskolás diákoknak 
ajánljuk.

Elsődlegesen általános 
iskolásoknak ajánljuk.

A rendhagyó történelemóra 
- 1956 különös története 
Békés megyében - 
témájának kifejtése során 
hangsúlyt kap az egyes 
forrástípusok bemutatása 
és a témák feldolgozásakor 
fontossággal bíró "oral 
history” szerepe. A 
forradalom előzményeit 
(mezőgazdaság 
kollektivizálása, begyűjtés 
és beszolgáltatás, 
közellátási perek), megyei 
eseménytörténetét, a 
megtorlást (perek, ítéletek) 
levéltári dokumentumok 
alapján dolgozzuk fel. 

Bevezetés a családkutatás 
fáradságos és 
hosszadalmas, de igen 
izgalmas munkájába. A 
Békés Megyei Levéltárban 
őrzött anyakönyvekben 
szereplő, különböző 
társadalmi osztályhoz 
tartozó családok 
bemutatásán keresztül a 
Levéltárban őrzött 
családtörténeti iratokra 
irányítjuk rá a figyelmet, 
módszertani útmutatással 
szolgálva a családtörténeti 
kutatáshoz. 

A Levéltár írott és egyéb 
forrásainak 
felhasználásával mutatjuk 
be a megye 
településszerkezetének 
kialakulását, átalakulását, 
fejlődését, szemléltetjük az 
urbanizáció folyamatát, 
Békés megye 
településeinek történetét. 

A hivatal pódiumán és a 
családi kör rejtekében, 
Tomcsányi József (Békés 
megye főispánja 
1867-1876.) hivatali 
pályafutásán keresztül 
mutatjuk be a vármegyei 
közigazgatás működését, a 
reformkori vármegyei életet. 

A foglalkozás az 1848/49-
es forradalom és 
szabadságharc Békés 
megyei történéseinek 
levéltári dokumentumok 
alapján történő 
feldolgozása, a lakóhely 
1848-49-es eseményei 
bemutatásának 
előkészítése.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A Békés Megyei Levéltár jellegzetes iratai: nemesi levelek, címerek, pecsétek, közgyűlési jegyzőkönyvek, térképek, tervrajzok, képes 
ábrázolások, a múlt hétköznapjainak dokumentumai (járvány idején használt útlevél, vándorkönyv, iskolai dokumentumok, periratok stb.).
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Időtartama 45 perc 45 perc 45 perc 45 perc 45 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 1200 Ft/fő 1200 Ft/fő 1200 Ft/fő 1200 Ft/fő 1200 Ft/fő

1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db levéltári iratokkal illusztrált jegyzetfüzet /golyóstollal/ (300 Ft/db)
Csoportonként (15 főig) egy kiadványcsomag (össz. 6000 Ft értékben => egy főre vetítve: 400 Ft/diák), amely a következőket tartalmazza:  2 
db Békés megye Pesthy Frigyes helynévgyűjtésében / Bevezette, jegyzetekkel ellátta és közzéteszi Jankovich B. Dénes; A mutatókat 
összeállította Hévvizi Sándor. - Békéscsaba, 1983. - 230 p. (50 Ft/db *2=100 Ft), 2 db Békés megye társadalma és gazdasága 1828-ban / 
Erdei Aranka. - Gyula, 1986. - 438 p. (500 Ft/db *2=1000 Ft), 1 db Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950.: Főispánok és 
alispánok. / Héjja Julianna Erika. - Gyula, 2002. - 263 p. (1200 Ft/db), 1 db Dokumentumok az 1848-49-i forradalom és szabadságharc Békés 
megyei történetéhez / Összeállította Jároli József. - Gyula, 1995. - 511 p. (1000 Ft/db), 1 db A magyar függetlenség jelképe: Békés megye 
2002. évi ünnepi Kossuth-konferenciájának előadásai / Szerk. Erdész Ádám. - Gyula, 2002 [2004!]. - 118 p. (400 Ft/db), 2 db Olvasókönyv az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc Békés megyei történetéhez / Jároli József. - Gyula, 1998. - 266, VIII p. (1000 Ft/db *2=2000 Ft), 1 
db minden téma bemutatóját és képanyagát tartalmazó CD (300 Ft/db)

Csoportonként (16-20 főig) egy kiadványcsomag (össz. 8000 Ft értékben => egy főre vetítve: 400 Ft/diák):  2 db Békés megye Pesthy Frigyes 
helynévgyűjtésében / Bevezette, jegyzetekkel ellátta és közzéteszi Jankovich B. Dénes; A mutatókat összeállította Hévvizi Sándor. - 
Békéscsaba, 1983. - 230 p. (50 Ft/db *2=100 Ft), 2 db Békés megye társadalma és gazdasága 1828-ban / Erdei Aranka. - Gyula, 1986. - 438 
p. (500 Ft/db *2=1000 Ft), 1 db Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950.: Főispánok és alispánok. / Héjja Julianna Erika. - Gyula, 
2002. - 263 p. (1200 Ft/db), 1 db Dokumentumok az 1848-49-i forradalom és szabadságharc Békés megyei történetéhez / Összeállította Jároli 
József. - Gyula, 1995. - 511 p. (1000 Ft/db), 1 db A magyar függetlenség jelképe: Békés megye 2002. évi ünnepi Kossuth-konferenciájának 
előadásai / Szerk. Erdész Ádám. - Gyula, 2002 [2004!]. - 118 p. (400 Ft/db),1 db Olvasókönyv az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
Békés megyei történetéhez / Jároli József. - Gyula, 1998. - 266, VIII p. (1000 Ft/db), 1 db  Két és fél évszázad az Alföld történetéből: 
(Válogatott tanulmányok) / Szabó Ferenc. - Szeged, 2008. - 438, [9] p. (3000 Ft/db), 1 db minden téma bemutatóját és képanyagát tartalmazó 
CD (300 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Litauszky Györgyné – tel.: +36 (66) 362-173, +36 (30) 382-2095, e-mail: lmagdi@bekes-archiv.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gyula
PROGRAMCSOMAG BÉ/4-5/1
Címe Boldog békeidők
Helyszín Dürer Terem
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Polgári életmód-polgári mentalitás a XIX - XX. század fordulóján.

Időtartama 180 perc
Igényelhető 2009. szeptember, 2010. március-április

ÁRAK
Program Belépőjegy 250 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő

Múzeumpedagógiai program 500 Ft/fő

1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Corvin János Múzeum - Ladics Ház + Dürer Terem

Ladics Ház

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Egy, a 19-20. századi polgári család élettere, életmódja  (Ladics Ház) + a Gyula anno kiállítás (Dürer terem)

Belépőjegy 250 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő, Korabeli 
képeslap 1 db) készítése 200 Ft/fő 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Foglalkoztató füzet (300 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Megyeri Sándorné - tel.: +36 (66) 464-117, +36 (70) 389-5361, e-mail:megyerine.gyongyi@t-online.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gyula Corvin János Múzeum - Vármúzeum
PROGRAMCSOMAG BÉ/6/1 BÉ/6/2 BÉ/6/3 BÉ/6/4
Címe

Érintett korosztály 10-18 éves 6-10 éves 9- 12 éves 10-18 éves
Leírás

Időtartama 180 perc 150 perc 180 perc 180 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Múzeumi barangolás a 
gyulai várban. Műhelytitkok

Múzeumi barangolás a 
gyulai várban. Mesés 
középkor. 

Múzeumi barangolás a 
gyulai várban. Királyok 
kora.

Múzeumi barangolás a gyulai várban. Reneszánsz 
ceremónia.

Betekintés a kulisszák 
mögé a múzeumi 
műtárgyvédelem és 
restaurálás során.

Mesés, játékos 
ismeretszerzés a középkori 
várakról, az akkor élő 
emberekről.

Ismeretszerzés a középkor 
történetében a kódexekről, 
az írásról, az iniciálékról.

Reneszánsz kort idéző ruhákba bújva idő utazás a 
múltba, és egy lovaggá ütési ceremónián való részvétel.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A középkorban élő 
emberek mindennapjait 
bemutató várkiállítás.

A középkorban élő 
emberek mindennapjait 
bemutató várkiállítás.

A középkorban élő 
emberek mindennapjait 
bemutató várkiállítás.

A középkorban élő emberek mindennapjait bemutató 
várkiállítás.

Belépő 500 Ft/fő, múzeumi 
óra 500 Ft/fő, tárlatvezetés 
200 Ft, kézműves 
foglalkozás 500 Ft/fő, érem 
készítése sajtolással 200 
Ft/fő

Belépő 500 Ft/fő, múzeumi 
óra 500 Ft/fő, tárlatvezetés 
200 Ft, kézműves 
foglalkozás 500 Ft/fő, érem 
készítése sajtolással 200 
Ft/fő

Belépő 500 Ft/fő, múzeumi 
óra 500 Ft/fő, tárlatvezetés 
200 Ft, kézműves 
foglalkozás 500 Ft/fő, érem 
készítése sajtolással 200 
Ft/fő

Belépő 500 Ft/fő, múzeumi óra 500 Ft/fő, tárlatvezetés 
200 Ft, kézműves foglalkozás 500 Ft/fő, érem készítése 
sajtolással 200 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
kiadvány a vár történetéről 
(0 Ft/db), 1 db látogatást 
segítő füzet (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
kiadvány a vár történetéről 
(0 Ft/db), 1 db látogatást 
segítő füzet (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
kiadvány a vár történetéről 
(0 Ft/db), 1 db saját kezűleg 
elkészített kódex (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db kiadvány a vár történetéről (0 
Ft/db), 1 db látogatást segítő füzet (0 Ft/db), 1 db TOTÓ 
(0 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1900 Ft/fő 1900 Ft/ fő 1900 Ft/ fő 1900 Ft/ fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Megyeri Sándorné - tel.: +36 (66) 464-117, +36 (70) 389-5361, e-mail:megyerine.gyongyi@t-online.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
MISKOLC Herman Ottó Múzeum
PROGRAMCSOMAG BAZ/1/1 BAZ/1/2
Címe Díszes titkok nyomában Múzeumi igaz-hamis
Helyszín Herman Ottó Múzeum Központi Épülete (Miskolc, Görgey A. u. 28.)

Érintett korosztály 7-18 éves 10-18 éves
Leírás

Herman Ottó Múzeum Képtára - állandó kiállítás Herman Ottó Múzeum Képtára - állandó kiállítás

Időtartama Életkori sajátosságoktól függően 60-90 perc Életkori sajátosságoktól függően 60-90 perc

Herman Ottó Múzeum Központi Épülete (Miskolc, 
Görgey A. u. 28.)

Betekintés a iparművészet világába a Képtárban 
található szelencéken, zárdamunkákon, kerámiákon, 
elefántcsont- és puszpángfa-faragványokon, 
üvegművészeti emlékeken keresztül. 
Miből készültek, hogyan díszítették, milyen titkokat 
rejtettek ezek a tárgyak?
A diákok a látottak motiválásában elkészíthetik saját 
alkotásukat különböző kézműves technikák 
felhasználásával.

Miféle trükkök lapulnak a hamisítók tarsolyában, milyen árulkodó jegyei lehetnek egy 
festmény hátoldalának, feltétlenül hamisítvány-e a másolat… Egyáltalán, mitől lesz 
műremek egy alkotás, és mit nevezünk hamisítványnak?
A diákok a látottak motiválásában elkészíthetik saját másolatukat vagy a 
"hamisítvány hamisítványát” különböző képzőművészeti technikák felhasználásával.

A múzeumlátogatás menete: A diákok tárlatvezetésen vesznek részt, amely során életkori sajátosságuknak megfelelő ismeretekhez jutnak a 
megtekintett kiállítással kapcsolatban. A múzeumlátogatás másik egységét egy speciális témára irányuló múzeumpedagógiai foglalkozás 
képezi, amely kapcsán a tanulók elkészíthetik saját alkotásukat.
Ugyanabban az időpontban a Herman Ottó Múzeum épületében meghirdetett foglalkozások közül csak az egyik foglalkozáson tudjuk a 
diákokat fogadni, maximálisan 20 főig. Osztálybontás esetén a másik csoport számára a Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épületében kínálunk 
foglalkozási lehetőséget. A két épület egymástól kb. 10 perc sétára található.  

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépőjegy 300 Ft/fő, tárlatvezetés: 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Belépőjegy 300 Ft/fő, tárlatvezetés: 300 Ft/fő, 
foglalkozás 600 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db múzeumpedagógiai 
foglalkoztató kiadvány /tartalma: interaktív, játékos 
múzeumpedagógiai feladatok, az állandó kiállítások 
ismertetői, ajándéktárgyak/ (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db múzeumpedagógiai foglalkoztató kiadvány /tartalma: 
interaktív, játékos múzeumpedagógiai feladatok, az állandó kiállítások ismertetői, 
ajándéktárgyak/ (600 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Marosi Ágnes, múzeumpedagógus - tel: +36 (46) 560-182, e-mail: marosi@hermuz.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

MISKOLC Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete
PROGRAMCSOMAG BAZ/2/1 BAZ/2/2
Címe Korok, képek, kamerák Keresztező
Érintett korosztály 7-18 éves 7-18 éves
Leírás

Korok, képek, kamerák - állandó kiállítás Szász Endre Gyűjtemény - állandó kiállítás

Időtartama Életkori sajátosságoktól függően 60-90 perc Életkori sajátosságoktól függően 60-90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépőjegy 300 Ft/fő, tárlatvezetés: 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő

Korok, képek, kamerák című kiállítási anyagunkhoz 
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a 
vizualitás és kreativitás fejlesztését szeretnénk 
megvalósítani. 
Az elméleti ismeretnyújtás a teremben található 
interaktív készülékekre építve manuális 
tevékenységekkel is kiegészül.
Játékok és kézműveskedés fotókkal, fotótörténeti 
eszközökkel, és kötetlen beszélgetés a különböző 
korokban élt emberek látásmódjáról. 

Színek, formák, kultúrák közti barangolás, szimpátia és kapcsolatkeresés a Múzeum 
Szász Endre hagyatékából rendezett tárlaton. Az eklektikus és egzotikus kiállítás 
ideális terület, hogy a gyerekek bepillantsanak különböző korok és tájak 
művészetébe, hogy különbségeket és hasonlóságokat ismerjenek fel, és személyes 
kapcsolatot alakítsanak ki azzal a tárggyal, mely leginkább felkeltette 
érdeklődésüket.
Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében saját alkotásukat is elkészíthetik, 
különböző technikákkal megismerkedve.

A múzeumlátogatás menete: A diákok tárlatvezetésen vesznek részt, amely során életkori sajátosságuknak megfelelő ismeretekhez jutnak a 
megtekintett kiállítással kapcsolatban. A múzeumlátogatás másik egységét egy speciális témára irányuló múzeumpedagógiai foglalkozás 
képezi, amely kapcsán a tanulók elkészíthetik saját alkotásukat.
Ugyanabban az időpontban a Herman Ottó Múzeum épületében meghirdetett foglalkozások közül csak az egyik foglalkozáson tudjuk a 
diákokat fogadni, maximálisan 20 főig. Osztálybontás esetén a másik csoport számára a Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épületében kínálunk 
foglalkozási lehetőséget. A két épület egymástól kb. 10 perc sétára található.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépőjegy 300 Ft/fő, tárlatvezetés: 300 Ft/fő, 
foglalkozás 600 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db múzeumpedagógiai 
foglalkoztató kiadvány /tartalma: interaktív, játékos 
múzeumpedagógiai feladatok, az állandó kiállítások 
ismertetői, ajándéktárgyak/ (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db múzeumpedagógiai foglalkoztató kiadvány /tartalma: 
interaktív, játékos múzeumpedagógiai feladatok, az állandó kiállítások ismertetői, 
ajándéktárgyak/ (600 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Marosi Ágnes, múzeumpedagógus - tel: +36 (46) 560-182, e-mail: marosi@hermuz.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

MISKOLC Miskolci Galéria - Színháztörténeti és Színészmúzeum      
PROGRAMCSOMAG BAZ/3/1 BAZ/3/2
Címe "Hódolván Tháliának” - A miskolci színjátszás története "Thália szekerén" - A magyar színház kezdetei
Érintett korosztály 10-18 éves 10-18 éves
Leírás

A miskolci színjátszás története A miskolci színjátszás története  

Időtartama 100 perc 100 perc
Igényelhető egész évben egész évben

ÁRAK
Program 

A miskolci színjátszás történetét a múzeumi kiállítás 
anyagán keresztül mutatja be az óra. A foglalkozás 
második fele kreatív játékra ad lehetőséget: 
- Makettkészítés - reneszánsz illetve reformkori 
papírszínházak figurákkal
- Jelmez-és díszlettervek alkotása - az adott életkornak 
megfelelő irodalmi alkotásokhoz
(lehetőleg drámai művekhez)
- Színházi tárgyú képkirakók

Miután Miskolc a magyar színjátszás egyik bölcsőhelye, így a kiállítási anyagon 
keresztül kiemelten esik szó a magyar színjátszás kezdeteiről, a színházi kultúra 
kialakulásáról, valamint a polgári színjátszás sajátosságairól. A történeti áttekintés 
során az óra segít tisztázni a különböző színházi alapfogalmakat is. A foglalkozás 
második fele kreatív játékra ad lehetőséget: 
- Makettkészítés - reneszánsz illetve reformkori papírszínházak figurákkal
- Jelmez-és díszlettervek alkotása - az adott életkornak megfelelő irodalmi 
alkotásokhoz
(lehetőleg drámai művekhez)
- Színházi tárgyú képkirakók

Igény szerint egy rajz- illetve bábfilmes (25 perces) Shakespeare-mese megtekintése zár(hat)ja a múzeumi foglalkozást /Szentivánéji álom, 
Vízkereszt, Hamlet, A vihar, Ahogy  tetszik/. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Tárlatvezetés 300 Ft/fő, foglalkozás 
anyagköltsége /festékek, textilek, ragasztók, stb./ 600 
Ft/fő, segédanyag fénymásolása a 
papírszínházhoz /karton, A4-es oldalak/ 500 Ft/fő

Tárlatvezetés 300 Ft/fő, foglalkozás anyagköltsége /festékek, textilek, ragasztók, 
stb./ 600 Ft/fő, segédanyag fénymásolása a papírszínházhoz /karton, A4-es oldalak/ 
500 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db A Miskolci Nemzeti Színház - leporelló (75 Ft/db) 1 db Színháztörténeti Színészmúzeum - katalógus (125 Ft/db), 1 
db A Miskolci Nemzeti Színház épülete a századfordulón - reprint képeslap (100 Ft/db), 1 db Falstaff jelmezterv-reprodukció - képeslap  (100 
Ft/db)    

Mindösszesen 
fizetendő

Mikita Gábor – tel.: +36 (30) 942-6173, e-mail: mikitagabor@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

MISKOLC Miskolci Galéria - Színháztörténeti és Színészmúzeum      
PROGRAMCSOMAG BAZ/3/3 BAZ/3/4
Címe "Menjetek, készüljetek!" - A színházi előadás születése
Érintett korosztály 10-18 éves 10-18 éves
Leírás

A miskolci színjátszás története A miskolci színjátszás története

Időtartama 100 perc 100 perc
Igényelhető egész évben egész évben

ÁRAK
Program 

Földönjáró csillagok: Déryné és kortársai

A múzeumi óra többek között korabeli illusztrációkra, 
emlékezésekre, Petőfi Sándor verseire építve mutatja 
be a vándorszínészet kiemelkedő alakjait. A foglalkozás 
második fele kreatív játékra ad lehetőséget: 
- Makettkészítés - reneszánsz illetve reformkori 
papírszínházak figurákkal
- Jelmez-és díszlettervek alkotása - az adott életkornak 
megfelelő irodalmi alkotásokhoz
(lehetőleg drámai művekhez) 
- Színházi tárgyú képkirakók

A múzeumi kiállítás anyagán keresztül tekintjük végig a próbafolyamatot, a 
különböző próbatípusokat, illetve a produkcióban közreműködő tevékenységét. A 
foglalkozás második fele kreatív játékra ad lehetőséget: 
- Makettkészítés - reneszánsz illetve reformkori papírszínházak figurákkal
- Jelmez-és díszlettervek alkotása - az adott életkornak megfelelő irodalmi 
alkotásokhoz
(lehetőleg drámai művekhez)
- Színházi tárgyú képkirakók

Igény szerint egy rajz- illetve bábfilmes (25 perces) Shakespeare-mese megtekintése zár(hat)ja a múzeumi foglalkozást /Szentivánéji álom, 
Vízkereszt, Hamlet, A vihar, Ahogy  tetszik/. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Tárlatvezetés 300 Ft/fő, foglalkozás 
anyagköltsége /festékek, textilek, ragasztók, stb./ 600 
Ft/fő, segédanyag fénymásolása a 
papírszínházhoz /karton, A4-es oldalak/ 500 Ft/fő

Tárlatvezetés 300 Ft/fő, foglalkozás anyagköltsége /festékek, textilek, ragasztók, 
stb./ 600 Ft/fő, segédanyag fénymásolása a papírszínházhoz /karton, A4-es oldalak/ 
500 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként:  1 db A Miskolci Nemzeti Színház - leporelló (75 Ft/db) 1 db Színháztörténeti Színészmúzeum - katalógus (125 Ft/db), 1 
db A Miskolci Nemzeti Színház épülete a századfordulón - reprint képeslap (100 Ft/db), 1 db Falstaff jelmezterv-reprodukció - képeslap  (100 
Ft/db)    

Mindösszesen 
fizetendő

Mikita Gábor – tel.: +36 (30) 942-6173, e-mail: mikitagabor@gmail.com



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 46

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Miskolc - Hámor Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma
PROGRAMCSOMAG BAZ/4/1 BAZ/4/2
Címe "Az észak kovácsa" + "Mesélő tárgyak" "Vándorlegények a hámorkovács céhben" + "Mesélő tárgyak"
Érintett korosztály 8-12 éves 10-14 éves
Leírás

"Az egyetemes és magyar vaskohászat története" állandó kiállítás

Időtartama 60+45 perc 60+45 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 900 Ft/fő; Tárlatvezetés: 275 Ft/fő

1875 Ft/fő 1575 Ft/fő

KAPCSOLAT 

"A sánta kovács” múzeumpedagógiai csomag és 
audiovizuális eszközök segítségével a résztvevők 
megismerkednek a kelta és a germán mitológiában 
szereplő legendás kovácsokkal és kelta nyakperecet 
készítenek. A foglalkozás második felében a diákok 
megismerkedhetnek a muzeológusok munkájával.

A foglalkozás során az állandó kiállítás kovácsolással kapcsolatos részeit dolgozzuk 
fel részletesen szerepjáték formájában. A hámorkovács céhhez érkező vándorló 
céhlegények és leányok megismerik a hámorok sajátosságait, eszközeit, a 
mesterség alapvető fogásait, amit a céhmester a vándorkönyvük aláírásával igazol. 
A foglalkozás második felében a diákok megismerkedhetnek a muzeológusok 
munkájával.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

"Az egyetemes és magyar vaskohászat története" 
állandó kiállítás

Foglalkozás 800 ft/fő; Tárlatvezetés: 275 Ft/fő
Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db "A sánta kovács" 
múzeumpedagógiai foglalkoztató csomag (800 Ft/fő)

Diákoknak fejenként: 1 db Vándorkönyv a céhlegények részére (400 Ft/fő)

Mindösszesen 
fizetendő

Ágoston Katalin kulturális szervező - tel/fax: +36 (46) 379-375, e-mail: kohmuz@gmail.com
Gulya István muzeológus – tel/fax: +36 (46) 379-375, e-mail: gulya@kohmuz.t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Ózd Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum
PROGRAMCSOMAG BAZ/5/1
Címe Népi textíliák Ózdon és vidékén
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás A hagyományos népi háziipar egyik ágának - a kenderfeldolgozásnak - ismertetése, helyi specifikumok bemutatásával.

A kenderfeldolgozás eszközei; Paraszti ruházat és hímzések

Időtartama 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 120 Ft/fő, tárlatvezetés 180 Ft/fő, foglalkozás 1000 Ft/fő

1600 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Népi textíliák Ózdon és vidékén (300 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Richter Péter – tel.: +36 (48) 470-115, +36 (30) 222-6122, e-mail: ovmkoz@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Prügy Móricz Zsigmond Emlékház
PROGRAMCSOMAG BAZ/6/1
Címe Móricz és Prügy
Érintett korosztály 12-18 év
Leírás

Móricz Zsigmond Emlékház

Időtartama 60-90 perc
Igényelhető 2009. szeptember-október, 2010. március-április 

ÁRAK
Program Belépő 250 Ft/fő, Foglalkozás 1000 Ft/fő

A foglalkozásokon a következő feladattípusokat oldhatják meg csoportmunkában a gyerekek:
1. Különféle típusú kép-, betű- és szórejtvények.
2. Párosításos feladat (műcím és novella-, illetve regényrészlet párosítása).
3. Tárgyfelismerés a gépfiában bekötött szemmel. Tárgyválogatás. Melyik tárgy szerepel a "Hét krajcár" c. novellában a fiókban található 
tárgyak közül?
4. Keresztrejtvények, szókereső.
5. "Krajcár"gurító verseny.
6. Puzzle. Rakd ki a Móricz család 1896-os fotóját!
7. Sziluett. Emlékezetből felismered-e, kik vannak a képen?
7. Mi hiányzik a képről? - memóriajáték.
8. Szövegrekonstrukciós játék.
9. Rigmusfaragás. Csigabiga-csalogató vers írása.
Ha igény van rá, kipróbálhatják a vályogvetést és a kosárfonást is a ház körül.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 

KAPCSOLAT Szilágyi Péter – tel.: +36 (70) 459-0550, +36 (70) 408-8788

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db leporelló (300 Ft/db), 1 db könyvjelző (100 Ft/db), 1 db jegyzetfüzet (150 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Sárospatak Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 
PROGRAMCSOMAG BAZ/7/1 BAZ/7/2 BAZ/7/3 BAZ/7/4
Címe Kiáltványos oklevél készítése pecséttel Iniciálékészítés Címerkészítés

Érintett korosztály 10-18 éves 10-18 éves 8-14 éves 10-18 éves
Leírás

Rákócziak dicső kora c. állandó kiállítás

Időtartama 120 perc 120 perc 120 perc 120 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan 2009. szeptember - október

ÁRAK
Program Foglalkozás 500 Ft/fő; Tárlatvezetés 1000 Ft/fő

Olaszbástya Kazamata - 
Késő reneszánsz 
hadművészet 

Az órán feldolgozzuk a 17-18. sz.-i írásbeliséget. II. 
Rákóczi Ferenc pecsétjével ellátott egyik kiáltványa 
mintájára, hasonlót készítenek a gyerekek. 

Reneszánsz építészeti, 
művészettörténeti emlékek 
feldolgozása.
Ismerkedés az iniciálékkal. 
Iniciálékészítés.

Ismerkedés a heraldika 
alapjaival és a sárospataki 
vár birtokos családjainak 
címereivel. 
Címerkészítés.

Ismerkedés a 17. századi 
hadművészettel, 
fegyvermásolatokkal, a 
végvári vitézek 
életmódjával. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Főúri élet a XVI-XVII. 
században és Beszélő 
kövek c. állandó kiállítások 

Főúri élet a XVI-XVII. 
században  c. állandó 
kiállítás

Reneszánsz hadművészet 
c. időszakos kiállítás 

Foglalkozás 500 Ft/fő; 
Tárlatvezetés 1000 Ft/fő

Foglalkozás 500 Ft/fő; 
Tárlatvezetés 1000 Ft/fő

Foglalkozás 500 Ft/fő; 
Tárlatvezetés 1000 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db II. Rákóczi Ferenc - Múzeumi 
munkafüzet gyerekeknek (200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
II. Rákóczi Ferenc - 
Múzeumi munkafüzet 
gyerekeknek (200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
II. Rákóczi Ferenc - 
Múzeumi munkafüzet 
gyerekeknek (200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
II. Rákóczi Ferenc - 
Múzeumi munkafüzet 
gyerekeknek (200 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1700 Ft/fő 1700 Ft/fő 1700 Ft/fő 1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

F. Tóth Balázs – tel.: +36 (47) 311-083/116; +36 (30) 4899-749, e-mail: ftbalazs@pr.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Sátoraljaújhely - Széphalom A Magyar Nyelv Múzeuma
PROGRAMCSOMAG BAZ/8/1 BAZ/8/2 BAZ/8/3
Címe Játék a szavakkal Levél a múltba Üzenet a múltból
Érintett korosztály 10- 18 éves 10- 18 éves 10- 18 éves
Leírás

A magyar szó világa           A magyar nyelvújítás Kazinczy élete és munkássága

Időtartama 60 perc 90 perc 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

A múzeum állandó kiállításához kapcsolódó 
foglalkozáson a diákok játékos formában 
ismerkedhetnek meg a magyar nyelv gazdagságával. A 
nyelvi utazás elmélyítését szolgálják a szórakoztató 
kérdőívek, feladatok.

A Kazinczy élete és munkássága című kiállításhoz 
kapcsolódóan a gyermekek betekintést nyerhetnek a 
régmúlt idők világába, illetve korabeli műveket hoznak 
létre sajátos technikákkal.

A két múzeum 
megtekintése után 
ajándéktárgy készítése 
korabeli technikák 
alkalmazásával.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Kazinczy élete és 
munkássága,                    A 
magyar nyelvújítás

Belépő 200 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő, 
múzeumpedagógiai foglalkozás (anyagköltséggel) 800 
Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő, 
múzeumpedagógiai foglalkozás (anyagköltséggel) 800 
Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő, 
tárlatvezetés 200 Ft/fő, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozás 
(anyagköltséggel) 800 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Kováts Dániel: Széphalom. 
Kazinczy Emlékkert (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Kováts Dániel: Széphalom. 
Kazinczy Emlékkert (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Kováts Dániel: Széphalom. 
Kazinczy Emlékkert (600 
Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1700 Ft/fő 1700 Ft/fő 1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Leskó Sándorné – tel.: +36 (47) 521-236, Fax: +36 (47) 521-237, e-mail: lesko.margo@nyelvmuz.hu
Tóth Renáta – tel.: +36 (47) 521-236, Fax: +36 (47) 521-237, e-mail: toth.renata@nyelvmuz.hu                                                              
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

CSONGRÁD MEGYE
SZEGED Móra Ferenc Múzeum
PROGRAMCSOMAG CSO/1/1 CSO/1/2 CSO/1/3 CSO/1/4
Címe Mesterségem címere A XIX-XX. sz. festőlegendái Az "ezeregy életű ember"

Érintett korosztály 3-12. o. 7-12. o. 9-12. o. 3-12. o.
Leírás

A Móra Ferenc Múzeum néprajzi állandó kiállítása

Munkácsy Mihály: 
Honfoglalás

A néprajzi kiállításban kiállított tárgyak segítségével 
megismerkednek a kismesterségekkel. Majd egy 
alapanyag, a bőr kiemelésével szélesebb körű 
tudásanyagot gyűjtenek a bőrrel foglalkozó 
mesterségekről (pl. tímár, varga, szíjjgyártó, papucsos, 
csizmadia, bocskoros). A kisebb korosztály bőr karkötőt, 
a nagyobbak tolltartót vagy dohányzacskót készíthetnek. 
A foglalkozás után a múzeum egy másik, szabadon 
választott kiállítását tárlatvezetéssel tekintik meg a 
diákok.

A Lucs gyűjtemény 
bemutatása. A 
foglalkozáson 
megismerhetik a művek 
történelmi hátterét, majd az 
eredeti képekkel 
megegyező nagyságban 
elkészített puzzle 
darabokból a diákok életre 
keltenek néhány képet. 
Rippl -Rónai József: Sárga 
kastély c képének részletes 
megismerése után a 
jellegzetes kukoricás 
technikával maguk is 
elkészítenek egy festményt. 
A foglalkozás után a 
múzeum egy másik, 
szabadon választott 
kiállítását tárlatvezetéssel 
tekintik meg a diákok.

Munkácsy életútjának 
ismertetése. A Honfoglalás 
c. kép szén-és 
színvázlatának 
megismerése. A keletkezés 
körülményei, 
tanulmánykörutak, 
modellkeresés folyamata. 
Összehasonlítás az 
Országházban található 
festménnyel. 10 perces 
vázlatok (krokik) készítése - 
a modellek maguk a diákok, 
akik a képen található 
figurák jellegzetes 
mozdulatába beállva állnak 
modellt. A foglalkozás után 
a múzeum egy másik, 
szabadon választott 
kiállítását tárlatvezetéssel 
tekintik meg a diákok.

A foglalkozás helyszíne a 
múzeum Móra Ferenc 
emlékszobája, ahol a 
diákok megismerhetik Móra 
életútját, sokoldalú 
tudományos és irodalmi 
munkásságát, valamint 
találkozhatnak személyes 
tárgyaival. Irodalmi 
szemelvényekkel, valamint 
róla szóló anekdótákat 
megismerve kerülhet közel 
a diákokhoz személyisége. 
Ezután megtekintik a Két 
csaló című színes magyar 
filmet. A foglalkozás után a 
múzeum egy másik, 
szabadon választott 
kiállítását tárlatvezetéssel 
tekintik meg a diákok.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A Móra Ferenc Múzeum 
Lucs gyűjteménye

A Móra Ferenc Múzeum 
képzőművészeti állandó 
kiállítása

A Móra Ferenc Múzeum 
Móra emlékszobája
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Időtartama 90 perc 90 perc 90 perc 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

1600 Ft/fő 1500 Ft/fő 1500 Ft/fő 1500 Ft/fő

KAPCSOLAT Szatmári Csilla, Rostás Mónika – tel.: +36 (62) 549-040, +36 (70) 332-2898

Belépő 200 Ft/fő, Foglalkozás 400 Ft/fő, Tárlatvezetés 
600 Ft/fő 

Belépő 200 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő, 
Tárlatvezetés 600 Ft/fő 

Belépő 200 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő, 
Tárlatvezetés 600 Ft/fő 

Belépő 200 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő, 
Tárlatvezetés 600 Ft/fő 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (400 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (400 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (400 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (400 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZEGED 
PROGRAMCSOMAG CSO/2/1
Címe Híd - Mű és Mű között
Érintett korosztály 3-12. o.
Leírás

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 200 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő, Tárlatvezetés 600 Ft/fő 

1500 Ft/fő

KAPCSOLAT Szatmári Csilla, Rostás Mónika – tel.: +36 (62) 549-040, +36 (70) 332-2898

Móra Ferenc Múzeum - Kass Galéria

Az illusztrálás rövid története. Kass János grafikusművész életútjának megismertetése. A kiállított művekkel való ismerkedés. A képiség 
hatalmáról életünkben, valamint az illusztrátor ízlésformáló szerepéről. Grafikai technikák megismerése. Alsó tagozatosok számára játékos 
feladatok a Kass-művekhez kapcsolódóan. Felső tagozatosoknak és középiskolásoknak bibliai történetfelismerő vetélkedő képrészletekkel, 
szövegkártyával. A foglalkozás után a múzeum egy másik, szabadon választott kiállítását tárlatvezetéssel tekintik meg a diákok.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Móra Ferenc Múzeum - Kass Galéria

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet (400 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZEGED Móra Ferenc Múzeum - Vármúzeum - Kőtár
PROGRAMCSOMAG CSO/3/1
Címe Évszázadok romjai
Érintett korosztály 5-11.o.
Leírás

A szegedi vár – A Móra Ferenc Múzeum Kőtára

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 200 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő, Tárlatvezetés 600 Ft/fő 

1500 Ft/fő

KAPCSOLAT Szatmári Csilla, Rostás Mónika – tel.: +36 (62) 549-040, +36 (70) 332-2898

A kőtár anyagának megismerése, valamint a szegedi vár megtekintése és történetének megismerése. Ezen keresztül az építészeti stílusok 
főbb jellemzőinek elsajátítása. Vármakett készítése agyagból, vagy papírból. A foglalkozás után a múzeum egy másik, szabadon választott 
kiállítását tárlatvezetéssel tekintik meg a diákok. (A kőtár a Várudvaron található, ezért rossz idő esetén ott foglalkozás nem tartható. Ebben 
az esetben a foglalkozást a várban tudjuk megtartani.)

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet (400 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZEGED Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
PROGRAMCSOMAG CSO/4/1
Címe Könyvtár a 21. században: a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára
Érintett korosztály 15-18 éves középiskolások
Leírás

Időtartama 6 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 1050 Ft/fő

A program egy modern, öt esztendeje új épületbe költözött egyetemi könyvtárat, valamint ennek hagyományos és elektronikus szolgáltatásait 
mutatja be:                    
- Általános könyvtártörténet, a mi könyvtárunk története
- Praktikus tudnivalók az Egyetemi Könyvtár használatához
- Elektronikus katalógusok itt s másutt.
- Az Egyetemi Könyvtár különgyűjteményei: Régi Könyvek Tára, Keleti Gyűjtemény, Zenei Gyűjtemény, Médiatéka, Társadalomelméleti 
Gyűjtemény, Egyetemi Gyűjtemény
- Mi az, hogy elektronikus könyvtár?
- Modern digitális szolgáltatások a mai könyvtárban: cikkek, könyvek, képek digitálisan és online…
- Mit s hogy fogyaszt a tudomány: az EISZ és társai
- Navigáció az interneten, avagy hogy keres egy könyvtáros?
- Csoda dolgok az Interneten: szótárak, képtárak, enciklopédiák
- Az információ feldolgozása: tudományos munka készítése
A jelentkezőknek lehetőségük van a tartalom egyes témaköreinek súlyozását kérni az előzetes egyeztetés során. A program végén az EK 
elektronikus vizsgáztató rendszerének segítségével lehetőség nyílik a szerzett ismeretek játékos elmélyítésére. A program túrákkal 
egybekötött bemutatókat illetve vetítéseket, előadásokat, gyakorlási lehetőségeket tartalmaz.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Az SZTE EK hagyományos és elektronikus dokumentumai, különgyűjteményeinek állománya.
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1420 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Könyvtár a 21. században (370 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Dományházi Edit – tel.: +36 (62) 546664, +36 (30) 742-8115, e-mail: domi@bibl.u-szeged.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Makó Espersit Ház
PROGRAMCSOMAG CSO/5/1
Címe József Attila és Makó 
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás

Espersit Ház

Időtartama 60-90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 250 Ft/fő, Foglalkozás 1000 Ft/fő

1800 Ft/fő 

KAPCSOLAT

József Attila, Juhász Gyula, Móra Ferenc emlékei a makói Espersit-házban
tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, kreatív feladatos-felfedezőutas keresés 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db leporelló (300 Ft/db), 1 db könyvjelző (100 Ft/db), 1 db jegyzetfüzet (150 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Bogoly József Ágoston – tel.: (62) 213-540, espersithaz.mako@museum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Ópusztaszer Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
PROGRAMCSOMAG CSO/6/1 CSO/6/2
Címe Lépj be a múltba Móra Ferenccel
Érintett korosztály iskolás kortól iskolás kortól
Leírás

Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Szer Monostor Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Szer Monostor

Időtartama 5-6 óra 5-6 óra
Igényelhető 2009. szeptember-október, 2010. április 2009. szeptember-október, 2010. április 

ÁRAK
Program 1500 Ft/fő 1500 Ft/fő

Lépj be a múltba! - Botonddal Ópusztaszeren 

A szabadtéri néprajzi múzeumban interpretátorok 
segítenek a gyermekeknek és a felnőtteknek 
visszahelyezkedni 1926-ba, amikor is kipróbálhatnak jó 
néhány foglalatosságot, amit a dél-alföldi tájegységben 
élő emberek gyakorolhattak. A már kidolgozott 
múzeumpedagógiai foglalkozások fantasztikus 
elemekkel bővülnek, és a vállalkozók segíthetnek 
tapasztani, meszelni, az állatokat ellátni, morzsolni, 
kézműveskedni, szénát forgatni, hagymát duggatni, 
mosóteknőben mosni, megismerkedhetnek a két 
jellegzetes népi hangszerrel a citerával és a 
tekerőlanttal. Minden háznál, tanyánál érdekességek 
várnak felfedezésre, olyan új elemek, melyek már csak 
a nagyszülők emlékeiben élnek. 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nomád Parkja az eurázsiai sztyepp, 
puszta világát idézi fel. Bemutatja honfoglaló magyarjaink életmódját, valamint azt a 
pusztai civilizációt is megjeleníti, amely Belső-Ázsiától egészen az
Alföldig húzódó hatalmas területen virágzott évezredeken keresztül. Megismerhetjük 
a jurtát, a földházat és a fenyőgerendákból ácsolt boronaházakba is bepillanthatunk. 
Az Emlékpark a "Botond” című múzeumpedagógiai foglalkozásán elsősorban a 
diákok iskolában tanult ismeretanyagára
épít. Célunk, hogy a múltat felidézve a történelmet kézzelfoghatóvá, élményszerűvé 
tegyük, és krónikáinkat népszerűsítsük a gyerekek körében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1850 Ft/fő 1850 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Foglalkoztatófüzet /korosztályonként/ keménytáblával, 
írószerrel (350 Ft/db)

Foglalkoztatófüzet /korosztályonként/ keménytáblával, írószerrel (350 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Tari Emese – tel.: +36 (62) 275-133/103-as mellék, e-mail: info@opusztaszer.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Ópusztaszer Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
PROGRAMCSOMAG CSO/6/3
Címe
Érintett korosztály iskolás kortól
Leírás

Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Szer Monostor

Időtartama 5-6 óra
Igényelhető 2009. szeptember-október, 2010. április 

ÁRAK
Program 1500 Ft/fő

Lépj be a múltba! - Anonymussal Ópusztaszeren 

A P-nek mondott mester (Anonymus) sorainak köszönhető, hogy ma Ópusztaszer történelmünk, múltunk egyik fontos
helyszíne. Boldogemlékű Béla királyunk jegyzője ezt írja a Gesta Hungarorum c. művében: "Azt a helyet, ahol mindezt
elrendezték, a magyarok a maguk nyelvén Szerinek nevezték el, mert ott ejtették meg a szerét az ország egész dolgának.”
A szeri monostor egykoron az Alföld legnagyobb szerzetesi intézménye volt, körülötte pedig virágzó mezőváros alakult ki.
Feltételezhető, hogy krónikaírónk maga is járt e helyen. Fénykorában az Ond vezértől származó Kalán pécsi püspök volt a
kegyura, s vele Anonymus bizonyára közvetlen kapcsolatot tarthatott fenn.
A bencés monostor bazilikáját már feltárták a régészek, de a hozzá tartozó gazdasági udvar és egyéb melléképületek
feltérképezése még napjainkban is folyik. A foglalkozás keretében bepillantunk a régész munkájába, az itt feltárt sok-sok
Árpád-kori leletanyagon keresztül - amelyet a "Szer monostora és kora” c. régészeti kiállítás tesz közzé - a bencés
monostor életét, Szer mezőváros mindennapjait ismerhetjük meg. A kiállítás honfoglaló leleteinek döntő többsége
Csongrád megye múzeumaiból, elsősorban sírleletekből valók. Megismerhetjük őseink hitvilágát, temetkezési szokásait,
fegyvereit, ékszereit, hétköznapjait.
Munkatársaink nagy szakértelemmel viszik körül a csoportokat, akik ezt a foglalkozást választják Anonymus nyomán
Ópusztaszeren.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1850 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Foglalkoztatófüzet /korosztályonként/ keménytáblával, írószerrel (350 Ft/db) 

Mindösszesen 
fizetendő

Tari Emese – tel.: +36 (62) 275-133/103-as mellék, e-mail: info@opusztaszer.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

FEJÉR MEGYE 
SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum
PROGRAMCSOMAG FE/1/1 FE/1/2
Címe Római lakoma Királyok nyomában a királyok városában
Érintett korosztály 4-8 osztály, 9-12 osztály 4-8 osztály, 9-12 osztály
Leírás

Évezredek kincsei - állandó kiállítás Évezredek kincsei - állandó kiállítás                          

Időtartama 60 perc 60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő

1900 Ft/fő 1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hogyan étkeztek a római korban? Mit jelent ab ovo ad 
mala? Megkóstoljuk, megszimatoljuk az ókorban ismert 
alapanyagokat, fűszereket. 

Az egykori koronázóváros múltja, régi dicsősége elevenedik meg az óra során. 
Feladatlappal a kézben derítjük ki a múlt titkait a múzeumi termeket végigjárva.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Évezredek kincsei - régészeti 
kiállítások katalógusa (500 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Évezredek kincsei - régészeti kiállítások katalógusa vagy 
1 db Siklósi Gyula: Palotai kapu vagy 1 db Kovács Péter: Székesfehérvár - Egykori 
jezsuita rendház és templom /TKM füzet/ vagy 1db Biczó Piroska: Székesfehérvár - 
Nemzeti Emlékhely I-II. /TKM füzet/ (500 Ft/db értékben)

Mindösszesen 
fizetendő

Krizsány Anna – tel.: +36 (22) 315-583, +36 (30) 245-6470, e-mail: krizsanypannus@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZÉKESFEHÉRVÁR
PROGRAMCSOMAG FE/2/1 FE/2/2
Címe Kezét csókolom - viselkedéskultúra a historizmus korában és napjainkban Sugár út - Városépítészet a historizmusban és ma
Érintett korosztály

Leírás

Állandó kiállítás

Időtartama 60 perc 60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 200 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő Belépő 200 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum - Budenz Ház - Ybl Gyűjtemény

általános iskola alsó- és felső tagozatos diákok, valamint középiskolások (6-18 éves 
korig)

általános iskola alsó- és felső tagozatos diákok, valamint 
középiskolások (6-18 éves korig)

Akad bárki is, a szakembereken kívül, aki eligazodik az illem, etikett és protokoll írott 
és íratlan szabályerdejében? Tudjuk-e, mikor viselkedünk helyesen és udvariasan 
hétköznapokon, vagy különleges alkalmakkor? Egyáltalán, napjainkban ki számít 
udvariasnak? Aki átadja a helyét a buszon? Aki hangosan köszön? Aki nem lép a 
másik ember lábára és nem piszkálja az orrát? Vajon a mai gyerekek tudják-e, hogy 
az emberi kapcsolatok milyen szigorú szabályrendszer szerint működtek a régebbi 
korokban, s milyen következményekkel járt be nem tartásuk? Ezeknek a 
szabályoknak szinte halvány nyomát sem látjuk mindennapi életünkben. Ezért most 
azt játsszuk, hogy társalkodónők, komoly ügyvédek, üzletemberek, magántanárok, 
irodalmárok stb. vagyunk a század eleji Magyarországon. Beleképzeljük magunkat 
régmúlt emberek bőrébe, és megtanuljuk, hogyan viselkedtek, öltözködtek, étkeztek. 
Számos izgalmas szituációs játék segítségével ráérezhetünk régi korok hangulataira, 
s mindehhez remek díszlettül szolgál a Budenz-ház Ybl gyűjtemény. Mindeközben 
pedig észrevétlenül csiszolódik gyakorlati tudásunk az illemről.

Képzeletbeli, "mérnöki” sétákat teszünk a század eleji 
Párizsban, Bécsben, majd tüzetesebben Budapesten. 
Utcákat, tereket fedezünk fel, párkányokat és 
homlokzatokat figyelünk meg, mintha mi magunk is 
városrendező szakemberek volnánk. Megismerkedünk a 
nagyvárosok szerkezetével, utcákon bolyongunk és 
kávéházakba, középületekbe térünk be. Felülről is 
rápillantunk a XIX. század Budapest térképére, hogy 
ezután mi magunk is tervezésbe foghassunk: 
megtervezzük egy képzeletbeli Budapest városképét, 
épületeit, ahogyan mi elképzeljük azt - mindezt úgy, 
hogy közben megtanuljuk, mi mindenre kell figyelnie egy 
szakembernek, aki egy élhető város építésével 
foglalkozik.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Állandó kiállítás
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Tájak Korok Múzeumok sorozat 279. Székesfehérvár, 
Budenz ház - Ybl Gyűjtemény vagy 1 db Római iskolás művek - katalógus (500 Ft/db 
értékben) 

Diákoknak fejenként: 1 db Tájak Korok Múzeumok 
sorozat 279. Székesfehérvár, Budenz ház - Ybl 
Gyűjtemény (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Hári Krisztina – tel.: +36 (20) 370-9052, +36 (22) 315-5836/23, e-mail: harikriszta@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum - Fekete Sas Patikamúzeum
PROGRAMCSOMAG FE/3/1
Címe Fűben, fában orvosság
Érintett korosztály 3-8 osztály, 9-12 osztály
Leírás

Állandó kiállítás            

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 200 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő

1800 Ft/fő 

KAPCSOLAT

Megismerkedünk a régi patikusmesterség titkaival és a gyógynövényekkel. Mindazzal, ami a díszes berendezésen túl a régi patikák 
sajátossága volt. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Kovács Péter: Fekete Sas Patikamúzeum Székesfehérvár, 2002.  (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Krizsány Anna – tel.: +36 (22) 315-583, – tel.: +36 (30) 245-6470, e-mail: krizsanypannus@freemail.hu



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 69

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelye 
PROGRAMCSOMAG FE/4/1 FE/4/2 FE/4/3
Címe Kofák és kupecek - A vásár Palackba zárt idő - Türelemüvegek

Érintett korosztály általános iskola alsó- és felső tagozatos diákjai 

Leírás

Szép napunk támadt - Jeles napok, ünnepi szokások 
Fejér megyében

általános iskola alsó- és 
felső tagozatos tanulói és 
középiskolások

általános iskola alsó- és felső tagozatos tanulói és 
középiskolások 

A foglalkozásra érkezők mindig az adott időszak ünnepi 
szokásaival ismerkedhetnek meg. A népi kultúra és a 
ma szépnek, de sokszor furcsának tűnő szokások 
megértését segíti a kortárs kultúrához, a látogatók saját 
életviteléhez való folyamatos viszonyítás.  
A szituációs és drámajátékokra épülő foglalkozásainkat 
a kisebbeknél kiegészítjük a dramatikus szokások, dalok 
tanulásával, illetve minden korosztály számára kreatív, 
alkotó munkával.

A piacok, a vásárok témája 
számos, különösen az 
anyagi kultúra 
kategóriájába tartozó 
néprajzi jelenségek 
együttes megismerésére ad 
lehetőséget, valamint arra, 
hogy mai fogyasztói 
kultúránkat, annak igényeit, 
értékrendjét is értelmezni 
tudjuk. Ehhez lesznek 
segítségünkre az egy-egy 
tárgyhoz, vásári áruhoz 
kötődő változatos feladatok 
(drámajáték, kreatív alkotás 
egyénileg és csapatokban 
versengve).  

Vannak, akik "sportot űznek” a türelemből: apró, alig 
látható tárgyakkal bíbelődnek, s velük együtt palackba 
zárják nyugtalanságukat, félelmeiket. Ilyenkor történik 
az, hogy "a türelem palackot terem”. Mi az, amivel 
kitartóan tudunk foglalkozni és mi az, aminek még a 
gondolatától is kijövünk a sodrunkból? A türelemre 
ösztönző drámajátékok után a gyerekek megalkothatják 
saját türelem-tárgyaikat, amelyek lehetnek pusztán 
szimbolikusak, de akár egy egyszerű türelemüveg is. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

"Tárgyalkotó hagyomány" - Fejezetek Fejér megye 
néprajzából

"Tárgyalkotó hagyomány" - 
Fejezetek Fejér megye 
néprajzából

"Tárgyalkotó hagyomány" - Fejezetek Fejér megye 
néprajzából
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Időtartama 60/90 perc 60 perc 60/90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő

1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Belépő 300 Ft/fő,  
foglalkozás 1100 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Kresz Mária: A csákvári 
fazekasság (500 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Kresz Mária: A csákvári 
fazekasság (500 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Kresz Mária: A csákvári 
fazekasság (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Krizsány Anna – tel.: +36 (22) 315-583, – tel.: +36 (30) 245-6470, e-mail: krizsanypannus@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum - Palotavárosi Skanzen
PROGRAMCSOMAG FE/5/1
Címe
Érintett korosztály általános iskola alsó- és felső tagozatos diákjai (6-14 éves korig)
Leírás

Időtartama 60 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 200 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Csikós Danica szobája - Házak és tárgyak a Palotavárosi Skanzenben 

A foglalkozás már az utcán - mielőtt belépnénk a tájház udvarára - elkezdődik azzal, hogy megfigyeljük, hányféle lakóház típust tudunk 
elkülöníteni, melyek között az egyik, helyi fejlődési típust képviseli a tájház épülete. Egyúttal játékos formában megismerkedünk a magyar 
parasztság táji háztípusaival, az épületek anyagaival, szerkezeteivel. Belépve a házba, megfigyeljük a helyiségek elrendezését is. Ahhoz, 
hogy a paraszti kultúrának ne csak a külsőségeit lássuk, s ez alapján hamis kép alakuljon ki bennünk róla, a berendezési tárgyakat 
elsősorban funkciójuk szerint, az életmóddal összefüggésben szemléljük. Hogyan és mikor alakult ki a tisztaszoba? Hogyan változtak a főzési 
és étkezési lehetőségek? A választ nemcsak az anyagi és technikai adottságokban, hanem a mentalitásban is keresnünk kell. A megértést 
segíti a kortárs kultúrához, a gyerekek mai tapasztalásaihoz való folyamatos viszonyítás. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Állandó kiállítás

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Tájak Korok Múzeumok sorozat 349. Székesfehérvár, Rác utca, Ráctemplom (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Hári Krisztina – tel.: +36 (20) 370-9052, +36 (22) 315-5836/23, e-mail: harikriszta@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum - Új Magyar Képtár
PROGRAMCSOMAG FE/6/1 FE/6/2
Címe Színes, kusza érzelmek - kreatív alkotás a képtárban 

Érintett korosztály középiskolások 14-18 éves korig

Leírás

Időtartama 60 perc 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő

A mobil költő - írók, költők és közösségi terek a 21. században - Minden, ami a 
középiskolai tankönyvből kimaradt, és sosem mertél rákérdezni

általános iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak, 6-14 
éves korig

A klasszikus irodalmi kávéházak, a századfordulót meghatározó folyóiratok az 
ötvenes évekre átalakultak vagy teljesen eltűntek. Az irodalom persze nem tűnt el 
velük együtt, és ha jobban megnézzük, talán nem is alakult át annyira nagyon. Hol 
vannak ma az "író helyek”, hol dolgoznak a költők, hogyan működnek a 
szerkesztőségek, hogyan váltotta föl a szerkesztőségi előszobát az e-mail, a 
kávéházakat pedig a művelődési otthonok, vagy épp a használaton kívüli 
raktárépületek? 
A foglalkozás során kortárs irodalmi szövegek alapján ismerkednek meg a 
középiskolások a mai magyar irodalmi élet legérdekesebb szereplőivel, és képet 
kapnak arról, hogyan alakult át a kopott kabátú, kávéházban melegedő író alakja a 
mai moziba és plázába járó, outletből öltözködő laptopos irodalmár alakjává.

Ha csak egy vonallal mondhatnád el, mit érzel, melyik 
lenne az a vonal? Az, amelyik dühösen vág a papírba, 
vagy amelyik lágyan hullámzik, kanyarog? Milyen színe 
volna, ha dühös, szomorú, vagy csalódott vagy? És a 
vidámságnak, nevetésnek milyen színt képzelsz el? 
Vajon könnyebb beszélni az érzelmeinkről, vagy 
megrajzolni, formába önteni az egyszerűbb? Lássuk, 
mihez kezdesz egy darab papírral és a színes 
zsírkrétákkal, ha azt mondjuk: rajzold le a nevetést!

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Állandó kiállítás Állandó kiállítás
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1900 Ft/fő 1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db König Frigyes- katalógus vagy Nadler, Ország, Ujházi - 
katalógus vagy Csörgő Attila plakátkatalógus (500 Ft/db értékben)

Diákoknak fejenként: 1 db König Frigyes- katalógus 
vagy Nadler, Ország, Ujházi - katalógus vagy Csörgő 
Attila plakátkatalógus (500 Ft/db értékben)

Mindösszesen 
fizetendő

Hári Krisztina – tel.: +36 (20) 370-9052, +36 (22) 315-5836/23, e-mail: harikriszta@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Kápolnásnyék
PROGRAMCSOMAG FE/7/1
Címe Itt élned, halnod kell...
Érintett korosztály 4-8 osztály, 9-12 osztály
Leírás

Állandó kiállítás 

Időtartama 60 perc
Igényelhető 2009. szeptember 1-november 29., 2010. március 16-április 30.

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 1100 Ft/fő

1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum - Vörösmarthy Mihály Emlékmúzeum

A korabeli bútorokkal berendezett szobákban végigjárjuk Vörösmarty életútját. Megnézzük milyen neves emberek voltak rá hatással, vagy 
éppen ő miként egyengette mára híressé vált pályatársai sorsát. Megpróbálunk ráhangolódni romantikus sorainak ihlető forrására, megérezni, 
hogy mi dolgozhatott a nagy költőben, miközben papírra vetette jelképpé vált sorait

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
Ha időszaki kiállítás, 
akkor annak nyitó és 
záró dátuma

Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum Kápolnásnyék, Vörösmarty u.                                                                                                   Nyitva: márc. 
15- nov. 29-ig, hétfő kivételével 10-18 óra között

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Gelencsér József-Kresz Mária-Lukács László: Vörösmarty-emlékek (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Krizsány Anna – tel.: +36 (22) 315-583, – tel.: +36 (30) 245-6470, e-mail: krizsanypannus@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
GYŐR  Galgóczi Erzsébet Emlékszoba és Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár
PROGRAMCSOMAG GYMS/1/1
Címe Az író műhelytitkai
Programgazda Galgóczi Erzsébet Emlékszoba Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár
Érintett korosztály 13 év felett
Leírás

állandó kiállítás állandó kiállítás

Időtartama fél nap
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Rendhagyó irodalomóra: 250 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő

Szent Kristóf kápolnája c. kisregényben megírt történet: az 1949-ben elrejtett és csak 30 év múlva előkerült Győri Egyházmegyei kincsek 
regényes ábrázolása 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Szent Kristóf kápolnája c. 
kisregény - Holnap Kiadó 1998. Bp (300 Ft/db), 1 db 
Tájak - Korok - Múzeumok Kiskönyvtára 430. szám 
Ménfőcsanak, Galgóczi Erzsébet Emlékszoba (200 
Ft/db), 1 db Így kezdődött ... Az első novelláig c. 
dosszié, Galgóczi Erzsébet írói pályájának indulása. 
Benne Gyermekkorok virágos rétje (0 Ft/db), 1 db 
Részlet a Küszöbön c. novellából 6 oldalas eredeti 
helyszíni illusztrációval (400 Ft/db), 1-1 db ismertető a 
Galgóczi Erzsébet Emlékszobáról és a Ménfőcsanaki 
Művelődési Központról, amely a Bezerédj-kastélyban 
kapott helyet (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db A Győri Egyházmegyei Kincstár. Ismertető /László Emőke 
és H. Kolba Judit munkája, illusztrációkkal/ (150 Ft/db), 1 db Képeslap gyűjtemény a 
Kincstár tárgyairól 15 db (300 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Galgóczi Károlyné és Juhász Tibor – tel.: +36 (96) 556-207, +36 (20) 468-8986, e-mail: emlekszoba@bezeredj-kastely.hu, info@bezeredj-
kastely.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR  Városi Művészeti Múzeum - Radnay Gyűjtemény
PROGRAMCSOMAG GYMS/2/1 GYMS/2/2 GYMS/2/3 GYMS/2/4 GYMS/2/5
Címe Vonaljátékok Színek és évszakok Tárlatvezetés feladatlappal Lovak a gyűjteményben

Érintett korosztály óvodás és kisiskolás óvodás és kisiskolás óvodás és kisiskolás

Leírás

Időtartama 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Kirándulás 
Szivárványországba

általános iskola felső 
tagozat

általános iskola felső 
tagozat

A színek megismerése 
mesés formában, 
dobozszínház készítése.

A grafikai alapelemek 
kiállított műveken történő 
felfedezése, monotípia 
készítése.

Az évszakok színeinek 
felfedezése a kiállított 
festményeken, 
évszaknaptár festése.

A gyűjtemény játékos 
feladatlapos bemutatása.

Híres lóábrázolások 
megismerése a 
gyűjteményben, lovas 
szobor mintázása.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet a kiállításról /A/4-es méretű, 12 oldalas, színes, fűzött/ (500 Ft/db), 1 db színes leporelló a 
kiállításról (100 Ft/db), 1 db 6 képeslapból álló csomag a gyűjtemény legszebb tárgyairól (600 Ft/csomag)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1850 Ft/fő 1850 Ft/fő 1850 Ft/fő 1850 Ft/fő 1850 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Pintérné Gergics Ágnes múzeumpedagógus – tel.: +36 (96) 322-695/22, +36 (20) 532-2644, e.mail: kozmuzeum@t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR  Városi Művészeti Múzeum - Radnay Gyűjtemény
PROGRAMCSOMAG GYMS/2/6 GYMS/2/7 GYMS/2/8 GYMS/2/9 GYMS/2/10
Címe Miről mesél a kép? Festészeti műfajok: a portré Festészeti műfajok:a tájkép

Érintett korosztály Ált. Iskola felső tagozat

Leírás

Időtartama 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

A Balaton festője: Egry 
József

Festészeti műfajok:a 
csendélet

Ált. Iskola felső tagozat, 
középiskola

Ált. Iskola felső tagozat, 
középiskola

Ált. Iskola felső tagozat, 
középiskola

Ált. Iskola felső tagozat, 
középiskola

Szőnyi István nagy méretű 
képeihez történet 
rögtönzése, rajzos 
megörökítése.

Egry József műveinek 
bemutatása, pasztelkép 
készítése.

A csendélet műfaji 
jellemzői, lehetőségei a 
gyűjtemény képei alapján, 
csendélet komponálása és 
festése.

A portré műfaji jellemzői, 
lehetőségei a gyűjtemény 
képei alapján, arckép 
készítése egymásról.

A tájkép műfaji jellemzői, 
lehetőségei a gyűjtemény 
képei alapján, tájképfestés.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Radnai Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás 

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet a kiállításról /A/4-es méretű, 12 oldalas, színes, fűzött/ (500 Ft/db), 1 db színes leporelló a 
kiállításról (100 Ft/db), 1 db 6 képeslapból álló csomag a gyűjtemény legszebb tárgyairól (600 Ft/csomag)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1850 Ft/fő 1850 Ft/fő 1850 Ft/fő 1850 Ft/fő 1850 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Pintérné Gergics Ágnes múzeumpedagógus – tel.: +36 (96) 322-695/22, +36 (20) 532-2644, e.mail: kozmuzeum@t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR  Városi Művészeti Múzeum - Váczy Péter Gyűjtemény
PROGRAMCSOMAG GYMS/3/1 GYMS/3/2 GYMS/3/3 GYMS/3/4 GYMS/3/5
Címe Varázsszőnyeg A kabinetszekrény meséje Mi van a szobában? Betlehemes foglalkozás

Érintett korosztály óvodások, kisiskolások óvodások, kisiskolások óvodások, kisiskolások óvodások, kisiskolások óvodások, kisiskolások
Leírás

Időtartama 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc 60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan 2009. november 1-30.

ÁRAK
Program 

Angyalok a művészetekben 
és a hétköznapokban

A gyűjtemény keleti 
szőnyeinek mesés 
megismerése, 
sablonfestéssel szőnyeg 
tervezése.

A XVII.századi 
kabinetszekrény titkainak 
megismerése, 
dobozszínház készítése a 
szekrénymeséről.

Reneszánsz és barokk 
angyalfigurák megismerése 
a gyűjteményben.Saját 
angyal készítése papírból.

A bútorok története és 
funkciója, egy babaszoba 
bútorainak elkészítése 
papírból.

Egy reneszánsz betlehem 
bemutatása a 
gyűjteményben, betlehemi 
jelenet készítése agyagból.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet a kiállításról /A/4-es méretű, 6 oldalas, fekete-fehér/ (200 Ft/db), 1 db színes füzet az épületről 
és a kiállításról /Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 501. szám, Szerk.: Éri István, 20 oldal/ (250 Ft/db), 10 képeslapból álló csomag a 
gyűjtemény legszebb tárgyairól (500 Ft/csomag)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Pintérné Gergics Ágnes múzeumpedagógus – tel.: +36 (96) 322-695/22, +36 (20) 532-2644, e.mail: kozmuzeum@t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR  Városi Művészeti Múzeum - Váczy Péter Gyűjtemény
PROGRAMCSOMAG GYMS/3/6 GYMS/3/7 GYMS/3/8 GYMS/3/9 GYMS/3/10
Címe Motívum-vadászat Mátyás király lakomája

Érintett korosztály óvodás és kisiskolás óvodás és kisiskolás óvodás és kisiskolás középiskolások középiskolások
Leírás

Időtartama 60 perc 60 perc 60 perc 90 perc 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Játék Mátyás király 
udvarában

A későreneszánsz Magyar 
Ispita épületének 
bemutatása

Iphigenia

Reneszánsz és barokk 
motívumok keresése a 
gyűjteményben, füzetborító 
készítése.

Egy Mátyás királyról szóló 
mese tárgyait megkeresése 
a gyűjteményben, 
illusztráció készítése a 
történethez.

Mátyás kori étkezési 
szokások megismerése, 
agyagtál készítése a 
reneszánsz jegyében.

Az épület múltjának, 
történetének bemutatása, 
látszati rajz készítése egy 
épületrészletről.

Pietro Muttoni: Iphigenia 
feláldozása c. művének 
elemzése, illusztráció 
készítése Szophoklész 
tragédiájához.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
foglalkoztató füzet a 
kiállításról /A/4-es méretű, 6 
oldalas, fekete-fehér/ (200 
Ft/db), 1 db színes füzet az 
épületről és a 
kiállításról /Tájak Korok 
Múzeumok Kiskönyvtára 
501. szám, Szerk.: Éri 
István, 20 oldal/ (250 
Ft/db), 10 képeslapból álló 
csomag a gyűjtemény 
legszebb tárgyairól (500 
Ft/csomag)

Foglalkoztató füzet, TKM 
füzet az épületről és a 
kiállításról, 10 db 
képeslapból álló csomag a 
gyűjteményről

Foglalkoztató füzet, TKM 
füzet az épületről és a 
kiállításról, 10 db 
képeslapból álló csomag a 
gyűjteményről

Foglalkoztató füzet, TKM 
füzet az épületről és a 
kiállításról, 10 db 
képeslapból álló csomag a 
gyűjteményről

Diákoknak fejenként: 1 db 
színes füzet az épületről és 
a kiállításról /Tájak Korok 
Múzeumok Kiskönyvtára 
501. szám, Szerk.: Éri 
István, 20 oldal/ (250 
Ft/db), 10 képeslapból álló 
csomag a gyűjtemény 
legszebb tárgyairól (500 
Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Pintérné Gergics Ágnes múzeumpedagógus – tel.: +36 (96) 322-695/22, +36 (20) 532-2644, e.mail: kozmuzeum@t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR  Városi Művészeti Múzeum - Váczy Péter Gyűjtemény
PROGRAMCSOMAG GYMS/3/11 GYMS/3/12 GYMS/3/13 GYMS/3/14 GYMS/3/15
Címe Mesélő tárgyak Szakrális tárgyak

Érintett korosztály középiskolások középiskolások középiskolások középiskolások középiskolások
Leírás

Időtartama 90 perc 90 perc 90 perc 90 perc 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Sienai Madonna Reneszánsz és barokk 
szobrok üzenete

Művészettörténet és 
lakberendezés

Egy XVI. századi szentkép 
elemzése, szentkép festése 
a műfaji sajátosságok 
bemutatásával. 

Reneszánsz és barokk 
üveg, ezüst és bronz, 
kerámia tárgyak 
megismerése a 
gyűjteményben, kerámia 
készítése.

A gyűjtemény reneszánsz 
és barokk szobrainak 
bemutatása, szobor 
készítése.

A gyűjtemény szakrális 
témájú tárgyainak 
megismerése, funkció, 
történet, forma, díszítés.

Reneszánsz és barokk 
bútorok bemutatása, 
szobabelső tervezése.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Váczy Péter Gyűjtemény c. 
állandó kiállítás

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő

Múzeumpedagógiai 
csoportos belépő 500 Ft/fő, 
anyagköltség (rajzlap, 
festék) 150 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő 1600 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
foglalkoztató füzet a 
kiállításról /A/4-es méretű, 6 
oldalas, fekete-fehér/ (200 
Ft/db), 1 db színes füzet az 
épületről és a 
kiállításról /Tájak Korok 
Múzeumok Kiskönyvtára 
501. szám, Szerk.: Éri 
István, 20 oldal/ (250 
Ft/db), 10 képeslapból álló 
csomag a gyűjtemény 
legszebb tárgyairól (500 
Ft/csomag)

Foglalkoztató füzet, TKM 
füzet az épületről és a 
kiállításról, 10 db 
képeslapból álló csomag a 
gyűjteményről

Foglalkoztató füzet, TKM 
füzet az épületről és a 
kiállításról, 10 db 
képeslapból álló csomag a 
gyűjteményről

Foglalkoztató füzet, TKM 
füzet az épületről és a 
kiállításról, 10 db 
képeslapból álló csomag a 
gyűjteményről

Foglalkoztató füzet, TKM 
füzet az épületről és a 
kiállításról, 10 db 
képeslapból álló csomag a 
gyűjteményről

Mindösszesen 
fizetendő

Pintérné Gergics Ágnes múzeumpedagógus – tel.: +36 (96) 322-695/22, +36 (20) 532-2644, e.mail: kozmuzeum@t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR  Városi Művészeti Múzeum - Váczy Péter Gyűjtemény
PROGRAMCSOMAG GYMS/3/16
Címe Történeti korok - modern technikák
Érintett korosztály középiskolások
Leírás Reneszánsz és barokk motívumok, formaelemek redukálásával grafikai nyomatok készítése.

Váczy Péter Gyűjtemény c. állandó kiállítás

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Múzeumpedagógiai csoportos belépő 500 Ft/fő, anyagköltség (rajzlap, festék) 150 Ft/fő

1600 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet a kiállításról /A/4-es méretű, 6 oldalas, fekete-fehér/ (200 Ft/db), 1 db színes füzet az épületről 
és a kiállításról /Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 501. szám, Szerk.: Éri István, 20 oldal/ (250 Ft/db), 10 képeslapból álló csomag a 
gyűjtemény legszebb tárgyairól (500 Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Pintérné Gergics Ágnes múzeumpedagógus – tel.: +36 (96) 322-695/22, +36 (20) 532-2644, e.mail: kozmuzeum@t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

GYŐR  
PROGRAMCSOMAG GYMS/4/1
Címe Az otthon melege
Érintett korosztály 4-12. osztály
Leírás

Az otthon melege...kiállítás eredeti műhelyében a kályhacsempe készítés bemutatása, valamint kipróbálkozása.

állandó kiállítás

Időtartama 50-60 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 200 Ft/fő

1500 Ft /fő

KAPCSOLAT

Xántus János Múzeum Cserépkályha-történeti Állandó Kiállítása

Fruhmann Antal néhai cserépkályhás mester házában és műhelyében megismerhető a fazekas, a cserépkályhás szakma és az unikális 
cserépkályha gyűjtemény.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
Ha időszaki kiállítás, 
akkor annak nyitó és 
záró dátuma

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Az otthon melege... című feladatlap /kisiskolások és 6-12. osztályosok részére/ (400 Ft/db), 1 db KÉZENFOGVA 
Fruhmann Antal műhelye (Cserépkályha-történeti Állandó Kiállítás) kiállításvezető kiadvány (600 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Varga Attiláné Veronika – tel.: +36 (96) 310-588, +36 (30) 304-66-35, e-mail: varga.veronika@gymsmuzeum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Fertőszéplak Fertőszéplaki Tájházak 
PROGRAMCSOMAG GYMS/5/1 GYMS/5/2 GYMS/5/3 GYMS/5/4
Címe Mezőgazdasági eszközök a 19-20. században

Érintett korosztály

Leírás

Népi építészet, szobabelső 
a 19-20. században

Népi ételek, a konyha 
változása 19-20. században

Hagyományos 
foglalkozások

10-18 éves. Igény szerint 
családokat, vagy felnőtt 
korosztályt is fogadunk.

10-18 év. Igény szerint 
családokat, vagy felnőtt 
korosztályt is fogadunk.

10-18 év. Igény szerint családokat, vagy felnőtt 
korosztályt is fogadunk.

10-18 év. Igény szerint 
családokat, vagy felnőtt 
korosztályt is fogadunk.

A Fertőszéplaki Tájházak 
és Pál-major megtekintése. 
A térségben a 19-20. 
században döngölt vagy 
vályogból vetett házakat 
építettek. E modul keretein 
belül az ebben az 
időszakban, az ország más 
tájegységein szokásos, 
hagyományos népi 
házépítési formákkal, a ház 
belső felépítésével, 
bútorzatával, szokásaival 
ismerkedhetnek. A 
foglalkozás keretében 
lehetőség nyílik döngölt fal 
készítésére, a vályogvetés 
tanulmányozására, a 
vesszőfal fonására, 
valamint a zsup kéve 
készítésére is.

A Fertőszéplaki Tájházak 
és Pál-major megtekintése. 
A kiállításunk házról-házra 
járva hűen szemlélteti a kor 
változásait. A korhűen 
berendezett bemutató 
konyhánkban a résztvevők 
maguk is kipróbálhatják a 
kenyér dagasztást-sütést, 
de megismerkedhetnek az 
egyszerű népi ételek 
elkészítési módjaival, az 
Esterházy grófok kedvenc 
menüsorával is. Friss 
alapanyagokból maguk is 
elkészíthetik ezeket az 
ételeket, melyeket el is  
fogyaszthatnak.

A Fertőszéplaki Tájházak és Pál-major megtekintése. A 
mezőgazdasági eszközök egész tárházát vonultatjuk fel 
pajtánkban. A mezőgazdasági munka folyamatai a 
korhű eszközökkel kipróbálhatóak. A foglalkozás 
résztvevői beöltözhetnek korhű népi ruhákba, 
kipróbálhatják a cséplést, a kaszálást és az egyéb 
mezőgazdasági munkákat. Ezenkívül a gyógy-és 
fűszernövényekkel is megismerkedhetnek, sőt ezek 
tartósítási és felhasználási módszereit is elsajátíthatják. 

A Fertőszéplaki Tájházak 
és Pál-major megtekintése. 
A nád, a sás, a gyékény, a 
fazekasság, a nemezelés, a 
szövés, a csuhétárgyak 
készítése, a fafaragás 
megismertetésére és 
kipróbálására, valamint 
íjászásra is lehetőség nyílik. 
Az elkészített darabok 
elvihetőek. 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Időtartama 120 perc, mely igény szerint változtatható

Igényelhető 2009. szeptember-október, 2010. április

ÁRAK
Program 

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Állandó kiállítás: A helyben 
megőrzött népi műemlékek 
a vidék falusi életmódját 
bemutató állandó 
kiállítással

Állandó kiállítás: A helyben 
megőrzött népi műemlékek 
a vidék falusi életmódját 
bemutató állandó 
kiállítással

Állandó kiállítás: A helyben megőrzött népi műemlékek a 
vidék falusi életmódját bemutató állandó kiállítással

Állandó kiállítás: A helyben 
megőrzött népi műemlékek 
a vidék falusi életmódját 
bemutató állandó 
kiállítással

Ha időszaki kiállítás, 
akkor annak nyitó és 
záró dátuma

Időszaki kiállítás: Falusi 
iskolatörténet - 2009. 
májustól októberig

Időszaki kiállítás: Falusi 
iskolatörténet – 2009. 
májustól októberig

Időszaki kiállítás: Falusi iskolatörténet – 2009. májustól 
októberig

Időszaki kiállítás: Falusi 
iskolatörténet – 2009. 
májustól októberig

Minimum 120 perc, mely 
igény szerint változtatható

120 perc, mely igény szerint 
változtatható

120 perc, mely igény szerint 
változtatható

2009. szeptember-október, 
2010. április

2009. szeptember-október, 
2010. április

2009. szeptember-október, 
2010. április

Foglalkozás 800 Ft/fő, a 
Tájházak belépődíja 300 
Ft/fő, a Pál-major 
belépődíja 300Ft/fő 

Foglalkozás 800 Ft/fő, a 
Tájházak belépődíja 300 
Ft/fő, a Pál-major 
belépődíja 300Ft/fő 

Foglalkozás 800 Ft/fő, a Tájházak belépődíja 300 Ft/fő, 
a Pál-major belépődíja 300Ft/fő 

Foglalkozás 800 Ft/fő, a 
Tájházak belépődíja 300 
Ft/fő, a Pál-major 
belépődíja 300Ft/fő 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Múzeumpedagógiai füzet (400 Ft/db), valamint kis csomagokban gyógynövény és szárított fűszerek (0 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Bognár Ildikó – tel.: +36 (99) 370-918, +36(30) 204-8516, e-mail: bognar.ildiko@porpaczy.hu
Horváth Attiláné – tel.: +36 (99) 370-918, +36 (20) 207-4329, e-mail: horvath.attilane@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Nagycenk Széchenyi István Emlékkiállítás, Nagycenk
PROGRAMCSOMAG GYMS/6/1 GYMS/6/2 GYMS/6/3
Címe

Érintett korosztály 13-18 éves 13-18 éves 13-18 éves
Leírás

Széchenyi István Emlékkiállítás Széchenyi István Emlékkiállítás

állandó kiállítás állandó kiállítás állandó kiállítás

Időtartama 45-50 perc 45-50 perc kb. 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 450 Ft/fő, Foglalkozás: 300 Ft/fő Belépő 450 Ft/fő, Foglalkozás: 300 Ft/fő

A reformkor politikai, eszmei törekvéseinek bemutatása 
gróf Széchenyi István életútjához kapcsolódóan

A reformkor gazdasági, ipari, technikai változásai 
Magyarországon

A nagycenki Széchenyi 
István kastély kiállítása 
(Komplex bemutatás)

Az ellenreformációtól a Bach-korszakig történt főbb 
események bemutatása a Széchényi-család és 
Széchenyi István életútja segítségével.

Makettek, modellek és iratok segítségével a 19. sz. első 
felének gazdasági, ipari, technikai változásai, melyek 
Széchenyi nevéhez köthetők. 

A korosztály igényeihez illő 
ismeretátadás, 
tárlatvezetés.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Széchenyi István 
Emlékkiállítás

Ha időszaki kiállítás, 
akkor annak nyitó és 
záró dátuma

Belépő 450 Ft/fő, 
Foglalkozás: 500 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db a kiállításhoz kapcsolódó 
feladatlap (0 Ft),  3 db képeslap (180 Ft/ 3 db), 1 db 
"Széchenyi emlékek, emlékhelyek" című könyv (600 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db a kiállításhoz kapcsolódó 
feladatlap (0 Ft),  3 db képeslap (180 Ft/ 3 db), 1 db 
"Széchenyi emlékek, emlékhelyek" című könyv (600 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db a 
kiállításhoz kapcsolódó 
feladatlap (0 Ft),  3 db 
képeslap (180 Ft/ 3 db), 1 
db "Széchenyi emlékek, 
emlékhelyek" című könyv 
(600 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1530 Ft/fő 1530 Ft/fő 1730 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Kenessei Károly – tel.: +36 (99) 360-023, +36 (20) 461-6560, e-mail: kenessei.karoly@gymsmuzeum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Pannonhalma Pannonhalmi Főapátság
PROGRAMCSOMAG GYMS/7/1 GYMS/7/2
Címe Ezer év egy órában 1. Ezer év egy órában 2.
Érintett korosztály Általános iskola alsós osztályok Általános iskola felsős osztályok
Leírás A monostor bemutatása interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás keretében.

Időtartama kb. 90 perc kb. 90 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 800 Ft/fő 800 Ft/fő

1700 Ft/fő 1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

A monostor bemutatása interaktív múzeumpedagógiai 
foglalkozás keretében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A Pannonhalmi Főapátság tárlatvezetés során 
látogatható részei (udvar, bástya, templom, altemplom, 
kerengő, könyvtár).

A Pannonhalmi Főapátság tárlatvezetés során látogatható részei (udvar, bástya, 
templom, altemplom, kerengő, könyvtár).

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Szent Márton élete, 
Pannonhalma, 2007., Bencés Kiadó (670 Ft/db)
/A kiadvány részletes ismertetője a 
http://www.benceskiado.hu/index.php?wkid=6 oldalon 
olvasható./, 1 db  a tárlatvezetés során használt 
feladatlap (0 Ft/db), 1 db a feldolgozó órákra 
összeállított, színes, ábrákkal illusztrált 
feladatlap feladatlap (230 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db "Bárki vagy, aki a mennyei hazába igyekszel…" 
Pannonhalma 2005., Bencés Kiadó (690 Ft/db) /A kiadvány részletes ismertetője a 
http://www.benceskiado.hu/index.php?wkid=4 oldalon olvasható./, 1 db  a 
tárlatvezetés során használt feladatlap (0 Ft/db), 1 db a feldolgozó órákra 
összeállított, fekete-fehér feladatlap (210 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Kocsis-Maár Kinga – tel.: +36 (96) 570-191, e-mail: kingama@osb.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Sopron Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum
PROGRAMCSOMAG GYMS/8/1
Címe Kőfaragók és művészetük
Érintett korosztály 5-12. osztály
Leírás

17-18. századi evangélikus sírkőgyűjtemény

Időtartama kb. 60 perc+ a városi séta egyeztetés alapján
Igényelhető 2009. szeptember 1-október 15., 2010. április 1-30.

ÁRAK
Program Belépő 500 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő

1450 Ft/fő

KAPCSOLAT

Múzeumi óra a szabadtéri kiállításban vezetéssel, feladatokkal, a választott téma (céhek, művészettörténet) pedagógussal történő 
egyeztetése alapján, igazodva a korosztály igényeihez. Igény szerint utána városi séta.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Általános iskolásoknak fejenként: 1 db Kiss Melinda-Kuslics Katalin: Messziről jött Jakab, avagy egy kőfaragó legény tanulóévei Sopronban 
(650 Ft/db)

Középiskolásoknak fejenként: 1 db Kiss Melinda: Evangélikus Síremlékek Sopronban (300 Ft/db), 7 db régészeti műtárgyat ábrázoló képeslap 
(50 Ft*7db=350 Ft)

Mindösszesen 
fizetendő

Kuslics Katalin közművelődési munkatárs – tel.: +36 (99) 311-327, +36 (20) 444-2104, e-mail: kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
DEBRECEN  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
PROGRAMCSOMAG HB/1/1
Címe A papirusztekercstől az e-Könyvtárakig - A Múlt és Jövő találkozása egy helyen
Érintett korosztály 5-18 éves
Leírás

Időtartama 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Napijegy 300 Ft/fő; Tárlatvezetés 900 Ft/fő; Botanikus Kert belépődíja 150 Ft/fő

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 7 nagy fizikailag is különböző helyen található gyűjteményrészből tevődik össze, 
állománya több mint hatmillió dokumentumot számlál, mellyel az ország második legnagyobb könyvtára. Egyes egységeink műemlék 
épületben működnek és a régi, hagyományos információforrásokat is őrzik és szolgáltatják. Gyűjtőkörünkbe tartoznak többek között a 
muzeális régi könyvek, plakátok, térképek stb.. Más egységeink az ezredforduló után épült multifunkcionális könyvtárak, melyekben a modern 
információs és kommunikációs eszközök teljes tárháza dominál. A műemléképületben interaktív foglalkozás keretében bemutatjuk a Régi-és 
Ritka Könyvek Tárát, a Plakáttárat, a Kézirattárat, a Kötészetet és annak Múzeumát, a Nyomdát, a Könyvkiadót és a Digitalizáló Műhelyt, 
melyet követően átkalauzoljuk diákjainkat a XXI. század követelményeinek eleget tevő egységünkbe, melyben megismerkedhetnek az újfajta 
dokumentumtípusokkal és az informatika nyújtotta ismeretszerzési lehetőségekkel. Bemutatjuk a honlapunkat, az itt található e-információkat, 
adatbázisokat és a Médiatárat. 
Délutáni programként a Debreceni Egyetem Botanikus Kert megtekintésére kerül majd sor, amelyet 1976-ban nyilvánították természetvédelmi 
területté. A 12 hektáros, több mint 8000 taxont magába foglaló botanikus kert több mint 190 éves múltra tekint vissza.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Muzeális Gyűjtemény, Plakáttár, Régi kéziratok, Médiatár, Nyomda, Könyvkiadó, Digitalizáló Műhely, Kötészeti Múzeum, Orvostörténeti 
Múzeum

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 24 oldalas, A/5-ös formátumú színes kiadvány a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárról (450 Ft/db)

Pedagógusoknak fejenként: 1 db nyomtatott módszertani segédanyag (0 Ft/db) 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Székely Katalin – tel.: +36 (52) 512-900 / 22553, e-mail: szekelyk@lib.unideb.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

DEBRECEN

PROGRAMCSOMAG HB/2-3/1 HB/2-3/2
Címe

Programgazda

Érintett korosztály 1-4. osztályos tanulók 5-8. osztályos tanulók
Leírás

Időtartama 2X 50-60 perc 2X 50-60 perc

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár és a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Művelődési Központ

Látogatás Nyilas Misi könyvtárában 1. - Mese az 
elvarázsolt E-könyvtárról

Látogatás Nyilas Misi könyvtárában 2. - Bibliotúra a Méliuszban

Tiszántúli Református 
Egyházkerületi és 
Kollégiumi Nagykönyvtár 

Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár és 
Művelődési Központ

Tiszántúli Református 
Egyházkerületi és 
Kollégiumi Nagykönyvtár 

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési 
Központ

Iskolatörténeti kiállítás megtekintése a Kollégiumban, 
majd a műemlék-könyvtárban tett séta következik. 
Oratóriumi ismerkedés a régi diákélettel. (Az egyes 
állomások történetei a korosztályhoz igazodnak.) A 
gyerekek "mesés feladatok” megoldásával 
ismerkedhetnek meg a könyvtár részlegeivel 
szintenként, de legalaposabban az Ifjúsági részleggel és 
egy számukra kedves mesén keresztül a NAVA ponttal.

Iskolatörténeti kiállítás megtekintése a Kollégiumban, majd a műemlék-könyvtárban 
tett séta következik. Oratóriumi ismerkedés a régi diákélettel.(Az egyes állomások 
történetei a korosztályhoz igazodnak.) A Méliszban az Ifjúsági részleg 
színháztermében egy játékos vetélkedő keretében használjuk az elektronikus 
katalógusunkat, az olvasótermi referenszállományt és a kölcsönözhető szabadpolcos 
állományt.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Iskola múzeum, műemlék-
könyvtár, Oratórium 
bemutatása

Gyermekkönyvtár-
informatikai részleg, 
szabadpolcos állomány, 
olvasóterem; Nyelvi 
részleg; Felnőtt részleg-
kiválasztótér; Médiatár; 
Helytörténeti részleg 
bemutatása

Iskola múzeum, műemlék-
könyvtár, Oratórium 
bemutatása

Gyermekkönyvtár-informatikai részleg, szabadpolcos 
állomány, olvasóterem; Nyelvi részleg; Felnőtt részleg-
kiválasztótér; Médiatár; Helytörténeti részleg 
bemutatása
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Belépő 250 Ft/fő, 
rendhagyó 
könyvtárlátogatás 100 Ft/fő, 
ismerkedés a kollégiumi 
élettel 100 Ft/fő

Géphasználat 100 Ft/fő, 
rendhagyó 
könyvtárlátogatás, irodalmi 
vetélkedő 200 Ft/fő

Belépő  250 Ft/fő, 
rendhagyó 
könyvtárlátogatás 100 Ft/fő, 
ismerkedés a kollégiumi 
élettel 100 Ft/fő

Géphasználat 100 Ft/fő, rendhagyó könyvtárlátogatás, 
irodalmi vetélkedő 200 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
képeslap (50 Ft/db), 1 db 
Debrecen a magyar 
művelődés őrhelye című 
kiadvány /75 oldal, kötve, 
színes illusztrációval/, 1 db 
kollégiumi 
vezető/kalauz /32 oldal, 
színes/ (150 Ft/db), 1 db a 
könyvtár szolgáltatásait, 
történetét bemutató anyag, 
tanári segédanyag CD-re 
kiírva (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1-1 db 
a vetélkedő során 
felhasznált feladatlap (200 
Ft/csomag), 1-1 db a 
vetélkedőhöz kacsolódó 
puzzle-fotó, vaktérkép, 
vezető (100 Ft/csomag), 
1-1 db a könyvtárról szóló 
ismertető füzet és a 
korosztályok számára 
összeállított, hasznos 
internetes oldalakat 
tartalmazó jegyzék (150 
Ft/db), 1 db a könyvtár 
szolgáltatásait, történetét 
bemutató anyag, tanári 
segédanyag CD-re kiírva 
(300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
képeslap (50 Ft/db), 1 db 
Debrecen a magyar 
művelődés őrhelye című 
kiadvány /75 oldal, kötve, 
színes illusztrációval/, 1 db 
kollégiumi 
vezető/kalauz /32 oldal, 
színes/ (150 Ft/db), 1 db a 
könyvtár szolgáltatásait, 
történetét bemutató anyag, 
tanári segédanyag CD-re 
kiírva (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1-1 db a vetélkedő során 
felhasznált feladatlap (200 Ft/csomag), 1-1 db a 
vetélkedőhöz kacsolódó puzzle-fotó, vaktérkép, vezető 
(100 Ft/csomag), 1-1 db a könyvtárról szóló ismertető 
füzet és a korosztályok számára összeállított, hasznos 
internetes oldalakat tartalmazó jegyzék (150 Ft/db), 1 db 
a könyvtár szolgáltatásait, történetét bemutató anyag, 
tanári segédanyag CD-re kiírva (300 Ft/db)

Osztályonként: 1 db könyvtári munkát és tereket bemutató kisfilm DVD-n (ajándék!)
Mindösszesen 
fizetendő

Borbíró Istvánné – tel.: +36 (52) 502-821, e-mail: iborbiro@mail.hbmk.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

DEBRECEN

PROGRAMCSOMAG HB/2-3/3
Címe Látogatás Nyilas Misi könyvtárában 3. - Séta középiskolásoknak a 21. század könyvtárában
Programgazda

Érintett korosztály 9-12. osztályos tanulók
Leírás

Időtartama 2X 50-60 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár és a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Művelődési Központ

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi 
Nagykönyvtár 

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ

Iskolatörténeti kiállítás megtekintése a Kollégiumban, majd a műemlék-könyvtárban és annak raktártermében tett séta következik. Oratóriumi 
ismerkedés a korai politikai élettel. (Az egyes állomások történetei a korosztályhoz igazodnak.) A Méliuszban a résztvevők stilizált térképet 
kapnak a könyvtárról, melyen az egyes szolgáltatási terek nevesítve vannak. Ennek segítségével barangolják be és ismerik meg az egyes 
szolgáltató tereket és a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeit.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Iskola múzeum, műemlék-könyvtár, Oratórium 
bemutatása

Felnőtt részleg-olvasóterem; Felnőtt részleg-kiválasztótér; Nyelvi részleg; 
Helytörténeti részleg; Infotéka-Médiatár;  bemutatása (Gyermekkönyvtár 
érintőlegesen)

Belépő  250 Ft/fő, rendhagyó könyvtárlátogatás 100 
Ft/fő, ismerkedés a kollégiumi élettel 100 Ft/fő

Géphasználat 100 Ft/fő, gendhagyó könyvtárlátogatás, irodalmi vetélkedő 200 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db képeslap (50 Ft/db), 1 db 
Debrecen a magyar művelődés őrhelye című 
kiadvány /75 oldal, kötve, színes illusztrációval/, 1 db 
kollégiumi vezető/kalauz /32 oldal, színes/ (150 Ft/db), 1 
db a könyvtár szolgáltatásait, történetét bemutató 
anyag, tanári segédanyag CD-re kiírva (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1-1 db a vetélkedő során felhasznált feladatlap (200 
Ft/csomag), 1-1 db a vetélkedőhöz kacsolódó puzzle-fotó, vaktérkép, vezető (100 
Ft/csomag), 1-1 db a könyvtárról szóló ismertető füzet és a korosztályok számára 
összeállított, hasznos internetes oldalakat tartalmazó jegyzék (150 Ft/db), 1 db a 
könyvtár szolgáltatásait, történetét bemutató anyag, tanári segédanyag CD-re kiírva 
(300 Ft/db)

Osztályonként: 1 db könyvtári munkát és tereket bemutató kisfilm DVD-n (ajándék!)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Borbíró Istvánné – tel.: +36 (52) 502-821, e-mail: iborbiro@mail.hbmk.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Debrecen + Álmosd + Bakonszeg

PROGRAMCSOMAG HB/4-13-14-15-16/1
Címe Garabonciás túrák a Debreceni Irodalmi Múzeum szervezésében – Debrecen - Nyíregyháza (Bessenyei sírja) - Tiszabercel 
Programgazda

Érintett korosztály általános és középiskolások
Leírás

Állandó kiállítás Állandó kiállítás Állandó kiállítás Állandó kiállítás 

Időtartama 1 nap
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Debreceni Irodalmi Múzeum + Debreceni Református Kollégium Múzeuma + Kölcsey Emlékház + Post Mail 
Art Múzeum + Bessenyei György Emlékház 

Debreceni Irodalmi 
Múzeum - Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeum 
(Debrecen)

Debreceni Református 
Kollégium Múzeuma 
(Debrecen)

Kölcsey Emlékház/Post 
Mail Art Múzeum 
(Álmosd)

Bessenyei György Emlékház 
(Bakonszeg)

A magyar, illetve speciálisan a debreceni nyelvújítás témája köré szervezve ismeretterjesztés, múzeumlátogatás, játékos feladatok és 
kirándulás Debrecenben és környékén, a nap végén egy helyi fesztivál programjaival

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő 250 Ft/fő 
tárlatvezetés 150 Ft/fő

Belépő 100 Ft/fő, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozás 100 Ft/fő, 

Bakonszegi Bessenyei-házbeli múzeumpedagógiai 
foglalkozás (kincsesládával): 300 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
garabonciás tarisznya (100 
Ft/db), 1 db feladatlap (50 
Ft/db), 1 db MIRE-füzet 
(300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Kiállítás-vezető füzet 300 
Ft/db, 1 csomag képeslap 
(400 Ft/csomag)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2050 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

dr. Keczán Mariann – tel.: +36 (20) 918-1177, e-mail: keczan.mariann@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Debrecen + Nyíregyháza + Tiszabercel Debreceni Irodalmi Múzeum + Bessenyei György Emlékszoba
PROGRAMCSOMAG HB/4-17/1
Címe Garabonciás túrák a Debreceni Irodalmi Múzeum szervezésében – Debrecen - Nyíregyháza (Bessenyei sírja) - Tiszabercel 
Programgazda Debreceni Irodalmi Múzeum - Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Bessenyei György Emlékszoba (Tiszabercel) 
Érintett korosztály általános és középiskolások
Leírás

Állandó kiállítás Állandó kiállítás 

Időtartama 1 nap
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 200 Ft/fő Belépő 100 Ft/fő, tárlatvezetés 100 Ft,

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A magyar nyelvújítás, kiemelten Bessenyei György munkássága köré szervezve ismeretterjesztő foglalkozások, játékos feladatok és 
tiszaberceli kirándulás, a nap végén a helyi fesztivál programjaival .                           

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db garabonciás tarisznya (100 Ft/db), 1 db feladatlap (100 
Ft/db), 1 db MIRE-füzet (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Bessenyei Emlékház vezető 
füzete (200 Ft/db), 1 db foglalkoztató füzet (500 Ft/db), 1 
db nyelvi kincsesláda készítése (400 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

dr. Keczán Mariann – tel.: +36 (20) 918-1177, e-mail: keczan.mariann@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Balmazújváros Semsey Andor Múzeum + Veres Péter Emlékház
PROGRAMCSOMAG HB/5-6/1 HB/5-6/2
Címe

Programgazda Semsey Andor Múzeum Veres Péter Emlékház Semsey Andor Múzeum Veres Péter Emlékház
Érintett korosztály általános és középiskolás korosztály

Leírás

Időtartama

Balmazújváros, ill. a Semsey család története, családfa 
készítés + Veres Péter élete és munkássága

Balmazújváros, ill. a Semsey család története, családfa készítés + Az olvasóköri élet 
Balmazújvároson

Balmazújváros, ill. a 
Semsey család története, 
családfa készítés

Veres Péter élete és 
munkássága

Balmazújváros, ill. a Semsey család története, családfa 
készítés

Az olvasóköri élet 
Balmazújvároson

általános és középiskolás 
korosztály

általános és középiskolás 
korosztály

általános és középiskolás 
korosztály

Helytörténeti, helyismereti 
kiállítás tárlatvezetéssel. A 
kiállításban szerepel a 
település történetének 
bemutatásán túl a 
Balmazújvárost körülvevő 
természeti értékek 
(növény-, állatfajok) 
bemutatása. 

A Balmazújvárosi Veres 
Péter Emlékház Veres 
Péter író, költő, politikus 
balmazújvárosi életét 
mutatja be egy enteriőr-
kiállításon keresztül. A tárlat 
megtekintését követően az 
emlékház udvarán 
rendhagyó irodalomórában 
vehetnek részt a csoportok.

Helytörténeti, helyismereti kiállítás tárlatvezetéssel. A 
kiállításban szerepel a település történetének 
bemutatásán túl a Balmazújvárost körülvevő természeti 
értékek (növény-, állatfajok) bemutatása. 

A Balmazújvárosi Veres 
Péter Emlékház Veres 
Péter író, költő, politikus 
balmazújvárosi életét 
mutatja be egy enteriőr-
kiállításon keresztül. A tárlat 
megtekintését követően az 
emlékház udvarán 
rendhagyó irodalomórában 
vehetnek részt a csoportok.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Ember és környezete a 
Hortobágy mellyékén (áll. 
kiáll.); Semsey Emlékszoba 
(áll. kiáll.); A víz tisztelete 
(2009.07.01- 2009.10.15.)

Veres Péter emlékkiállítás - 
szegényparaszti lakóház

Ember és környezete a Hortobágy mellyékén (áll. kiáll.); 
Semsey Emlékszoba (áll. kiáll.); A víz tisztelete 
(2009.07.01- 2009.10.15.)

Veres Péter emlékkiállítás - 
szegényparaszti lakóház

A feldolgozó feladatlap 
megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'

A feldolgozó feladatlap 
megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'

A feldolgozó feladatlap megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'

A feldolgozó feladatlap 
megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Igényelhető

ÁRAK
Program 

1750 Ft/fő 1750 Ft/fő

KAPCSOLAT

2009. szeptember 1-október 15., 2010. március 15-
április 30.

2009. szeptember 1-
október 15., 2010. március 
15-április 30.

március 15 - től október 15-
ig

Belépő 400 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 100 Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 50 Ft/fő

Belépő 400 Ft/fő, foglalkozás 300 Ft/fő, tárlatvezetés 
100 Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 50 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Tájak, Korok, Múzeumok 
sorozat - Látnivalók 
Balmazújvároson: Pozsonyi 
József (szerkesztő)
(200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Veres Péter Emlékház, 
Balmazújváros /Tóth János 
szerk./ (200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Tájak, Korok, Múzeumok 
sorozat - Látnivalók Balmazújvároson: Pozsonyi József 
(szerkesztő)
(200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Veres Péter Emlékház, 
Balmazújváros /Tóth János 
szerk./ (200 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Pozsonyi József – tel.: +36 (30) 413-3730, semsey@enternet.hu
Tóth János – tel.: +36 (70) 931-0780, e-mail: pustol@gmail.com, vpamk@balmazujvaros.hu (Veres Péter Emlékház)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Balmazújváros Semsey Andor Múzeum + Veres Péter Emlékház
PROGRAMCSOMAG HB/5-6/3 HB/5-6/4
Címe

Veres Péter szociográfiái

Programgazda Semsey Andor Múzeum Veres Péter Emlékház Semsey Andor Múzeum Veres Péter Emlékház
Érintett korosztály általános és középiskolás korosztály

Leírás

Veres Péter emlékkiállítás - szegényparaszti lakóház

Időtartama

Balmazújváros, ill. a Semsey család története, családfa 
készítés + Veres Péter kapcsolata más írókkal

Balmazújváros, ill. a Semsey család története, családfa készítés + Veres Péter 
szociográfiái

Balmazújváros, ill. a 
Semsey család története, 
családfa készítés

Veres Péter kapcsolata 
más írókkal

Balmazújváros, ill. a 
Semsey család története, 
családfa készítés

általános és középiskolás 
korosztály

általános és középiskolás 
korosztály

általános és középiskolás 
korosztály

Helytörténeti, helyismereti 
kiállítás tárlatvezetéssel. A 
kiállításban szerepel a 
település történetének 
bemutatásán túl a 
Balmazújvárost körülvevő 
természeti értékek 
(növény-, állatfajok) 
bemutatása. 

A Balmazújvárosi Veres 
Péter Emlékház Veres 
Péter író, költő, politikus 
balmazújvárosi életét 
mutatja be egy enteriőr-
kiállításon keresztül. A tárlat 
megtekintését követően az 
emlékház udvarán 
rendhagyó irodalomórában 
vehetnek részt a csoportok.

Helytörténeti, helyismereti 
kiállítás tárlatvezetéssel. A 
kiállításban szerepel a 
település történetének 
bemutatásán túl a 
Balmazújvárost körülvevő 
természeti értékek 
(növény-, állatfajok) 
bemutatása. 

A Balmazújvárosi Veres Péter Emlékház Veres Péter 
író, költő, politikus balmazújvárosi életét mutatja be egy 
enteriőr-kiállításon keresztül. A tárlat megtekintését 
követően az emlékház udvarán rendhagyó 
irodalomórában vehetnek részt a csoportok.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Ember és környezete a 
Hortobágy mellyékén (áll. 
kiáll.); Semsey Emlékszoba 
(áll. kiáll.); A víz tisztelete 
(2009.07.01- 2009.10.15.)

Veres Péter emlékkiállítás - 
szegényparaszti lakóház

Ember és környezete a 
Hortobágy mellyékén (áll. 
kiáll.); Semsey Emlékszoba 
(áll. kiáll.); A víz tisztelete 
(2009.07.01- 2009.10.15.)

A feldolgozó feladatlap 
megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'

A feldolgozó feladatlap 
megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'

A feldolgozó feladatlap 
megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'

A feldolgozó feladatlap megoldással együtt 2x45', a 
nélkül 45'
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Igényelhető március 15-től október 15-ig

ÁRAK
Program 

1750 Ft/fő 1750 Ft/fő

KAPCSOLAT

2009. szeptember 1-október 15., 2010. március 15-
április 30.

2009. szeptember 1-
október 15., 2010. március 
15-április 30.

Belépő 400 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 100 Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 50 Ft/fő

Belépő 400 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 100 Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő, foglalkozás 300 Ft/fő, tárlatvezetés 50 
Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Tájak, Korok, Múzeumok 
sorozat - Látnivalók 
Balmazújvároson: Pozsonyi 
József (szerkesztő)
(200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Veres Péter Emlékház, 
Balmazújváros /Tóth János 
szerk./ (200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Tájak, Korok, Múzeumok 
sorozat - Látnivalók 
Balmazújvároson: Pozsonyi 
József (szerkesztő)
(200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Veres Péter Emlékház, 
Balmazújváros /Tóth János szerk./ (200 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Pozsonyi József – tel.: +36 (30) 413-3730, semsey@enternet.hu
Tóth János – tel.: +36 (70) 931-0780, e-mail: pustol@gmail.com, vpamk@balmazujvaros.hu (Veres Péter Emlékház)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Berettyóújfalu + Nagykereki Bihari Múzeum (Berettyóújfalu) + Bocskai István Kastélymúzeum (Nagykereki)
PROGRAMCSOMAG HB/7-8/1
Címe
Programgazda Bihari Múzeum Bocskai István Kastélymúzeum
Érintett korosztály általános iskola, középiskola
Leírás

Kismarjai Bocskai István nemzetsége és nagysága

Időtartama 5-6 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Barangolások Biharban 1. - Biharország évszázadokon keresztül

Interaktív tárlatvezetés feladatlappal a Bihari Múzeumban Kézműves-foglalkozás: agyagedény készítése és gabonaőrlés "újkőkori módra". 
Utazás Nagykerekibe, ismerkedés a Bocskai-vár történetével, interaktív kiállítás feldolgozása feladatlappal,  "Legyél Hajdúkapitány 
Kerekiben!" - egyórás játékos vetélkedő a FÁKLYA Alapítvánnyal.
 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A táj és az ember - Herpálytól a faluvárosig

Belépő 150 Ft/fő, tárlatvezetés 50 Ft/fő, foglalkozás 400 
Ft/fő 

Belépő 150 Ft/fő, tárlatvezetés 50 Ft/fő, feladatlapos foglalkozás 200 Ft/fő, nevezési 
díj  a "Legyél Hajdúkapitány Kerekiben" 1 órás játékos vetélkedőre 300 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db kiállításvezető leporelló (100 
Ft/db), 1 db képeslap (100 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db kiállításvezető leporelló (300 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Kállai Irén múzeumigazgató, OKM-MOKK Hajdú-Bihar megyei koordinátora Tel.: 20/474-4551. e-mail cím: kallai.iren.bujfalu@gmail.com, 
bihari.muzeum@mezei-vill.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Berettyóújfalu + Püspökladány Bihari Múzeum (Berettyóújfalu) + Karacs Ferenc Múzeum (Püspökladány)
PROGRAMCSOMAG HB/7-9/1
Címe Barangolások Biharban 2. - Régi foglalkozások Sárréten
Programgazda Bihari Múzeum Karacs Ferenc Múzeum
Érintett korosztály általános iskola 3-4. osztály, felső tagozat, középiskola
Leírás

A Nagy-Sárrét története a lecsapolástól 1914-ig

Időtartama 5-6 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 100 Ft/fő, tárlatvezetés 50 Ft/fő, műhelymunka feladatlappal 600 Ft/fő

A Bihari Múzeum tárlatvezetésén több évszázados időutazást tehetnek Biharban az újkőkortól napjainkig. Majd egy múzeumpedagógiai 
foglalkozás keretében megismerkedhetnek a Sárrét vizivilágával egy feladatlap segítségével.       A programcsomag következő helyszíne a 
Karacs Ferenc Múzeum, ahol végigkísérhető A Nagy-Sárrét története a lecsapolástól 1914-ig. Műhelymunka során a pásztorkodással 
ismerkedhetnek, ostorfonást próbálhatnak ki a résztvevők, majd ostorcsergetési versenyt rendezünk végül feladatlap segítségével 
dolgozathatják fel a megszerzett ismereteket.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A táj és az ember - Herpálytól a faluvárosig

Belépő 150 Ft/fő, tárlatvezetés 50 Ft/fő, foglalkozás 400 
Ft/fő 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db kiállításvezető leporelló (100 
Ft/db), 1 db képeslap (100 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db kiállításvezető leporelló 100 Ft/db

Csoportonként: 1 db kiállításvezető DVD (2000 Ft értékben => egy főre vetítve 100 
Ft/diák) 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1750 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Kállai Irén múzeumigazgató, OKM-MOKK Hajdú-Bihar megyei koordinátora Tel.: 20/474-4551. e-mail cím: kallai.iren.bujfalu@gmail.com, 
bihari.muzeum@mezei-vill.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Hajdúsági Múzeum + Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény + Földi János Emlékház

PROGRAMCSOMAG HB/10-11-12/1
Címe A név kötelez?
Programgazda Káplár Miklós Emlékház Hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény Földi János Emlékház
Érintett korosztály Általános iskola felső tagozata
Leírás

állandó kiállítás állandó kiállítás állandó kiállítás

Időtartama 1 nap
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő és foglalkozás 300 Ft/fő Belépő és foglalkozás 300 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hajdúböszörmény + Hajdúdorog + 
Hajdúhadház

Az egykori "öreg hajdúvásorok" 3 településén élő hajdúk csúf elnevezéseire kaphatnak választ a múzeumpedagógiai foglalkozáson való 
résztvevők. Avagy honnan származik a böszörményiek "Ürgések", a dorogiak "Bicskások" és a hadháziak "Torzsások" elnevezése?

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő és foglalkozás 300 
Ft/fő, káposztás étel főzése 
300 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db játékos múzeumi feladatlap 
(200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db  feladatlap (200 Ft/db) Diákoknak fejenként: 1 db  
feladatlap (200 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Orosz Ibolya – tel.: +36 (20) 499-9484, e-mail: hajdusagimuzeum@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Hajdúszoboszló Bocskai István Múzeum
PROGRAMCSOMAG HB/8/1 HB/8/2
Címe
Érintett korosztály 6-10 év 6-18 év 
Leírás

Állandó helytörténeti kiállítás Állandó helytörténeti kiállítás

Időtartama kb. 2-2,5 óra kb. 2-2,5 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Múzeumi belépő: 200 Ft/fő, Templomi belépő: 300 Ft/fő, Tárlatvezetés 30 Ft/fő

1690 Ft/fő 1690 Ft/fő

KAPCSOLAT

Szoboszlói évszázadok 1. Szoboszlói évszázadok 2.

Múzeumlátogatás tárlatvezetéssel, majd kreatív 
múzeumpedagógiai foglalkozás (címerfestés).

Múzeumlátogatás tárlatvezetéssel, majd rövid séta a belvárosban: a templomerőd 
maradványának és a református templomnak a megtekintése. Kilátás a 
templomtoronyból.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépőjegy: 200 Ft/fő, Kézműves foglalkozás: 300 Ft/fő, 
Tárlatvezetés 30 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Kiállításvezető (100 Ft/db), 1 
db Bocskai-képeslapsorozat (500 Ft/db), 1 db A 
múzeum négy évtizede (460 Ft/db), 1 db néprajzi 
képeslap (100 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Kiállításvezető (100 Ft/db), 1 db Bocskai-képeslapsorozat 
(500 Ft/db), 1 db A múzeum négy évtizede (460 Ft/db), 1 db néprajzi képeslap (100 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Nagy István – tel.: +36 (52) 362-165, e-mail: bocskaimuzeum@freemail.hu 



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 114

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Püspökladány Karacs Ferenc Múzeum
PROGRAMCSOMAG HB/9/1
Címe Sárrét kincsei - Karacs Ferenc, a térképkészítő
Érintett korosztály általános iskolás és középiskolás diákok
Leírás

Karacs Ferenc élete és munkássága

Időtartama 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 

1480 Ft/fő

KAPCSOLAT

A püspökladányi Karacs Ferenc, a reformkorban élt térképmetsző munkásságának jelentőségét állandó kiállításunk segítségével mutatjuk be. 
A kapcsolódó műhelyfoglalkozás alkalmával korabeli térképekről monotípiát készíthetnek a résztvevő csoport tagjai (életkori sajátságaikat 
figyelembe véve). Az állandó kiállításunk interaktív megtekintését, feldolgozását feladatlap segíti.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő 100 Ft/fő, tárlatvezetés 50 Ft/fő, térképkészítő foglalkozás feladatlappal 600 Ft/fő, kirándulás az arborétumba térképpel, feladatlappal 
500 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db leporelló (100 Ft/db)

Csoportonként (15 főig): 1 db Karacs Ferenc Múzeum Virtuális Tárlatvezető CD (2000 Ft értékben => egy főre vetítve: ~130 Ft/fő)
Csoportonként (15-20 főig) kiadványcsomag (2600 Ft értékben => egy főre vetítve 130 Ft/fő), mely az alábbiakat tartalmazza: 1 db Karacs 
Ferenc Múzeum Virtuális Tárlatvezető CD (2000 Ft/db), 6 db képeslap (100 Ft/db *6=600 Ft)

Mindösszesen 
fizetendő

Ferenczyné Csáki Annamária – tel/fax: +36 (54) 451-295, +36 (20) 916-3001, e-mail: kfmuzeum@enternet.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

HEVES MEGYE
EGER Dobó István Vármúzeum
PROGRAMCSOMAG HE/1/1 HE/1/2 HE/1/3 HE/1/4 HE/1/5
Címe Boszorkányperek tanúságai Műhelytitkok - restaurálás Palóc mesterségek

Érintett korosztály

Leírás

Egri képtár Börtön kiállítás Az egri vár területe Az egri vár története

Időtartama 1 1/2 óra 1 1/2 óra 1 1/2 óra 1 1/2 óra 1 1/2 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Barangolás a képtárban - 
Látva láttatni

Kémjáték - Az 1552-es vár 
és az ostrom

általános iskola alsó és 
felső, középiskola

Általános iskola 2. 
osztálytól és középiskola

általános iskola 6-8. osztály 
és középiskola

általános iskola 3. 
Osztálytól és középiskola 
1-2. osztály

általános iskola, 
középiskola

A foglalkozás során 
bemutatjuk a gyermekek 
számára a Képtár látogatás 
egyfajta feldolgozási 
módját. A vizuális képek 
értelmezésére helyezve a 
hangsúlyt. Játékos 
feladattal ismerkedhetnek 
meg a kiállítás egy-egy 
alkotásával.

A foglalkozás során Heves 
megyei példákon keresztül 
a boszorkányüldözések 
társadalmi és lélektani 
oldalát vizsgáljuk meg. A 
diákok kis csoportokat 
alkotva játszanak el egy- 
egy konkrét vádeljárást a 
török időktől kezdve a XVIII. 
századig. 

A foglalkozás célja az egri 
vár 1552. évi állapotának 
és ostromának 
megismertetése játékos 
formában. A vár történeti 
kiállításában maketten 
bemutatjuk a vár korabeli 
állapotát. A foglalkozás 
második felében játékra 
hívjuk őket. 

A várásatások során 
előkerült leletanyagok 
konzerválása a 
restaurátorok munkájának 
eredménye. A fogalakozás 
keretén belül szakember 
bemutatóján keresztül 
ismerhetik meg a diákok a 
restaurálás folyamatát.  

Vidékünkön élő palóc 
emberek életének részletét 
muatajuk be. A lányok 
kézimunkáikkal készíthetik 
el kalácsos kendőküket, a 
fiúk járomot faraghatnak.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Palóc népművészeti 
kiállítás

Belépő 600 Ft/fő (mely 
feljogosít a vár 
megtekintésére is), 
múzeumi óra 600 Ft/fő 

Belépő 600 Ft/fő (mely 
feljogosít a vár 
megtekintésére is), 
múzeumi óra 600 Ft/fő 

Belépő 600 Ft/fő (mely 
feljogosít a vár 
megtekintésére is), 
múzeumi óra 600 Ft/fő 

Belépő 600 Ft/fő (mely 
feljogosít a vár 
megtekintésére is), 
múzeumi óra 600 Ft/fő 

Belépő 600 Ft/fő (mely 
feljogosít a vár 
megtekintésére is), 
múzeumi óra 600 Ft/fő 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1900 Ft/fő 1800 Ft/fő 1900 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 
csomag /6db/csomag/ 
foglalkoztatólap  (600 
Ft/csomag)

Diákoknak fejenként: 1 db 
múzeumpedagógiai füzet 
(700 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
foglalkoztató anyag /térkép 
és hajtogathatós térbeli vár, 
feladatokkal/ (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
múzeumpedagógiai füzet 
(700 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 
csomag /6db/csomag/ 
foglalkoztatólap  (600 
Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Földi Viktória – tel.: +36 (30) 316-6058, e-mail: viki@egrivar.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

EGER Dobó István Vármúzeum + Gárdonyi Géza Emlékház
PROGRAMCSOMAG HE/1-2/1 HE/1-2/2
Címe Gárdonyi műhelyében 1. - Gárdonyi Géza közelében - betekintés az író műhelyébe

Dobó István Vármúzeum Gárdonyi Géza Emlékház Dobó István Vármúzeum Gárdonyi Géza Emlékház
Érintett korosztály általános iskola 6. osztály, középiskola 1-2. Évfolyam általános iskola 6. Osztály
Leírás

Állandó kiállítás Állandó kiállítás 

Időtartama 60-90 perc + várlátogatás 60-90 perc + várlátogatás
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Gárdonyi műhelyében 2. - "Ennek a Gergely deáknak az 
életét meg kellene írnom regénynek" - Gárdonyi Géza 
és az Egri csillagok

A résztvevő gyermekek megismerkedhetnek Gárdonyi Géza mindennapjaival, írói 
módszereivel, személyes tárgyaival, otthonával. Kéziratmásolatokat böngészünk, 
megpróbáljuk elolvasni Gárdonyi kézírását, bemutatunk néhány eredeti kéziratot.

A foglalkozás első részében az író otthonában 
beszélgetünk a Egri csillagok keletkezésének 
körülményeiről. Bemutatjuk a legfontosabb forrásokat. A 
foglalkozás második felében a vár történeti kiállításában 
megtekintjük a korai vár makettjét, majd játékos 
feladatlapot töltünk ki a hallottakról.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő (a Dobó István Vármúzeumba + a Gárdonyi Géza Emlékházba) 800 Ft/fő, 
foglalkozás 600 Ft/fő 

Belépő (a Dobó István Vármúzeumba + a Gárdonyi 
Géza Emlékházba) 800 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő  
Belépő 200 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db leporelló (300 Ft/db), 1 db jegyzetfüzet (150 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1850 Ft/fő 1850 Ft/fő

KAPCSOLAT 

Mindösszesen 
fizetendő

Földi Viktória – tel.: 30/316-60-58, 36/312-744/114, e-mail: viki@egrivar.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

EGER Dobó István Vármúzeum + Gárdonyi Géza Emlékház
PROGRAMCSOMAG HE/1-2/3
Címe
Programgazda Dobó István Vármúzeum Gárdonyi Géza Emlékház
Érintett korosztály általános iskola 6. osztály, középiskola 1-2. Évfolyam
Leírás

Állandó kiállítás 

Időtartama 60-90 perc + várlátogatás
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő (a Dobó István Vármúzeumba + a Gárdonyi Géza Emlékházba) 800 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő 

1850 Ft/fő

KAPCSOLAT 

Gárdonyi műhelyében 3. - Gárdonyi "tibetűi" - Gárdonyi titkosírása

Tanulmányozzuk Gárdonyi kéziratait, majd megnézzük titkosírását. Megmutatjuk a Mesterfüzeteket és a Mesterkönyveket. Beszélgetünk a 
megfejtés körülményeiről. Szót ejtünk Gárdonyi munkamódszereiről, mindennapjairól. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db leporelló (300 Ft/db), 1 db jegyzetfüzet (150 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Földi Viktória – tel.: 30/316-60-58, 36/312-744/114, e-mail: viki@egrivar.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gyöngyös Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Mátra Múzeum
PROGRAMCSOMAG HE/3/1 HE/3/2 HE/3/3 HE/3/4 HE/3/5
Címe

Érintett korosztály általános iskola 6. o.

Leírás

Időtartama 45 perc 45 perc 45 perc 45 perc 45 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

A céhek világa - A 
Gyöngyösi céhes élet 
története

Életmód Gyöngyösön a 
18-19.században

Az ásványok világa, a 
Mátra környéki ércásványok

A növényvilág kialakulása 
és fejlődése a földtörténet 
során - Ismerkedés növényi 
ősmaradványokkal

Az állatvilág története a 
Földön. Miről beszélnek a 
napjainkig fennmaradt 
fosszíliák?

általános iskola 5-8. o., 
középiskola 10-11. o.

általános iskola 5. o., 
középiskola 9. o.

általános iskola 7.o, 
középiskola 10. o.

általános iskola 7.o, 
középiskola 10. o.

A céhek szervezeti 
felépítése. A gyöngyösi 
iparosok céhalapítása, a 
céhes "szokások"-hoz 
kapcsolódó tárgyak 
bemutatása.

A kor stílusával, 
nyelvezetével való 
megismerkedés. A 
résztvevők képet kapnak az 
akkori mezővárosban élt 
emberek mindennapjairól, 
használati tárgyaikról, 
viseleti szokásaikról.

Az élettelen természet 
legelemibb 
alkotóegységeinek, az 
ásványoknak birodalmába 
kalauzol az óra. Általános 
jellegzetességek és a Mátra 
környéki ércek bemutatása. 
 

Az első élőlények 
megjelenése a Földön, a 
növényvilág fejlődésének 
kezdetei. Az egyes 
földtörténeti idők uralkodó 
növénycsoportjai, emlékül 
fennmaradt ősmaradványai.

Az állatvilág evolúciójának 
áttekintése. Az földtörténet 
folyamán megjelent és 
uralkodóvá vált állatfajok, 
melyeket napjainkban 
kövületek bizonyítanak. Az 
ősföldrajzi viszonyok 
jellemzői az egyes időkben 
és időszakokban.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Gyöngyös város 
helytörténeti kiállítása - 
Mátra Múzeum

Gyöngyös város 
helytörténeti kiállítása - 
Mátra Múzeum

Földtudományi kiállítás 
ásványtani részlege - Mátra 
Múzeum

Földtudományi kiállítás 
őslénytani részlege - Mátra 
Múzeum

Földtudományi kiállítás 
őslénytani részlege - Mátra 
Múzeum

Kombinált belépő 700 Ft/fő, 
múzeumi óra 200 Ft/fő

Kombinált belépő 700 Ft/fő, 
múzeumi óra 200 Ft/fő

Kombinált belépő 700 Ft/fő, 
múzeumi óra 200 Ft/fő

Kombinált belépő 700 Ft/fő, 
múzeumi óra 200 Ft/fő

Kombinált belépő 700 Ft/fő, 
múzeumi óra 200 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1450 Ft/fő 1450 Ft/fő 1450 Ft/fő 1450 Ft/fő 1450 Ft/fő

KAPCSOLAT Nagy Levente muzeológus – Tel.: 37/505-530, 116 mellék, mobil: 20/4570575, e-mail: levente.74@gmail.com

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db "Nyitott szemmel a 
múzeumban" c. foglalkoztató füzet (100 Ft/db) 

Diákoknak fejenként 1 db "A Föld mélyébe rejtett világ" c. foglalkoztató füzet (100 
Ft/db)

Csoportonként egy kiadványcsomag (össz. 9000 Ft értékben => egy főre vetítve: 450 Ft/diák), amely a következőket tartalmazza: 1 db Mátrai 
Tanulmányok 2005 /Orczy-Kastélyról és kertjéről szóló tanulmány/ (2000 Ft/db), 1 db Mátra, Természetrajzi zsebkönyv (2000 Ft/db), 1 db 
Heves Megye plasztikus domborzati térképe / Mátra turistatérkép (1500 Ft/db), 1 db Fűre lépni szabad, Foglalkoztató füzet a Mátra Múzeum 
kertjéről iskolások számára (500 Ft/db), 1 db Gyöngyös…örökölt múlt /a város kulturális tárgyi emlékeinek bemutatása/ (1500 Ft/db), 1 db 
Palócföld ételei, Mátraalja borai (1000 F/db), 1 db A természet ritkaságai, A Heves Megyei Múzeumi Szervezet gyöngyösi Mátra Múzeumának 
gyűjteményéből (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Ferencz Beatrix könyvtáros, múzeumpedagógiai ügyintéző – Tel: 37/505-530, 114-es mellék, e-mail: matramuzeum@ace.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
SZOLNOK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága - Damjanich János Múzeum
PROGRAMCSOMAG JNSZ/1/1 JNSZ/1/2
Címe Múlt-túra. Városi polgárok a századelőn Vendégségben őseink háza táján
Érintett korosztály 9-14 éves 7-14 éves
Leírás

Városi polgárok a századelőn. Történeti állandó kiállítás Vendégségben őseink háza táján. Régészeti állandó kiállítás

Időtartama (1.) 90 perc (2.) 30 perc  (3) 20 perc (1.) 30 perc (2.) 30 perc  (3) 30 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 130 Ft/fő, kézműves foglalkozás 500 Ft/fő, tárlatvezetés 100 Ft/fő

1980 Ft/fő 1730 Ft/fő

KAPCSOLAT

1. Kalandtúra a városban (feladatlappal)                    
2. A fénykép nyomában (kézműveskedés)               
3. Tárlatvezetés

1. Régészkedjünk! Ház az őskortól a középkorig (múzped. óra)                    
2. Kézműves foglalkozás    
3. Tárlatvezetés

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő 130 Ft/fő, kézműves foglalkozás 400 Ft/fő, 
tárlatvezetés 100 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Városi polgárok a századelőn 
c. katalógus (1000 Ft/db), 1 db képeslap (50 Ft/db), 1 db 
feladatlap a múzeumpedagógiai órához (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Szolnok megye a régészeti leletek tükrében c. katalógus 
(600 Ft/db); 1 db feladatlap a múzeumpedagógiai órához (300 Ft/db); 1 db képeslap 
(100 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Pató Mária – tel.: +36 (56) 421-602, +36 (20) 5922-662, e-mail: pamarcsi@djm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOLNOK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága - Damjanich János Múzeum – Tabáni Tájház
PROGRAMCSOMAG JNSZ/2/1
Címe Gyermekélet egy halászházban
Érintett korosztály 7-14 éves
Leírás

Egy tabáni halászház a XX. század elején

Időtartama (1.) 20 perc (2.) 30 perc  (3) 20 perc
Igényelhető 2009. szeptember, 2010. április

ÁRAK
Program Belépő 130 Ft/fő, kézműves foglalkozás 400 Ft/fő, tárlatvezetés 100 Ft/fő

1980 Ft/fő

KAPCSOLAT

1. Tabáni foglalkoztató feladatainak megoldása   
2. Népi gyermekjátékok készítése                       
3. Tárlatvezetés

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Tabán 24. múzeumpedagógiai füzet (1200 Ft/db); 1 db Tabáni Tájház (100 Ft/db); 1 db képeslap (50 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Pató Mária – tel.: +36 (56) 421-602, +36 (20) 5922-662, e-mail: pamarcsi@djm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Tiszaföldvár Tiszazugi Földrajzi Múzeum
PROGRAMCSOMAG JNSZ/3/1 JNSZ/3/2 JNSZ/3/3 JNSZ/3/4 JNSZ/3/5
Címe A Tiszazug és települései Az Alföld "kőzetei” Kunhalmok

Érintett korosztály 5-6 o. és 9-10. o. 5-6 o. és 9-10. o. 3-4. o, 5.-6. o. és 9-10. o. 5-6 o. és 9-10. o.

Leírás

Időtartama 2 X 45 perc 2 X 45 perc 2 X 45 perc 2 X 45 perc 2 X 45 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Őslények a Tiszatájon A Tisza a legmagyarabb 
folyó

minden iskolai korosztály 
részére adaptálható

múzeumi óra és kreatív 
foglalkozás (címer pajzsok 
készítése)

múzeumi óra és kreatív 
foglalkozás (zsírkőből 
amulett készítés, papírból 
jégkorszaki állatkert és 
barlang rajzok)

múzeumi óra, 
mikroszkópos 
kőzetvizsgálat, (igény 
esetén az ipartörténeti 
értéket képviselő téglagyár 
meglátogatása) 

múzeumi óra, (folyóvizes 
terepasztal - folyamatok és 
jelenségek modellezése, a 
Tisza a magyar 
irodalomban)

múzeumi óra, (régészeti, 
történeti, földrajzi és 
biológiai szempontú 
bemutatása a térségben 
található halmoknak) 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Tiszavilág - Táj és ember a 
Tiszazugban

Tiszavilág - Táj és ember a 
Tiszazugban

Tiszavilág - Táj és ember a 
Tiszazugban

Tiszavilág - Táj és ember a 
Tiszazugban

Tiszavilág - Táj és ember a 
Tiszazugban

Belépő 130 Ft/fő, 
Foglalkozás 400 Ft/fő

Belépő 130 Ft/fő, 
Foglalkozás 400 Ft/fő

Belépő 130 Ft/fő, 
Foglalkozás 400 Ft/fő

Belépő 130 Ft/fő, 
Foglalkozás 400 Ft/fő

Belépő 130 Ft/fő, 
Foglalkozás 400 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db "Tiszavilág - Táj és ember a Tiszazugban” múzeumpedagógiai foglalkoztató (700 Ft/db), 1 db Kiállításvezető (500 
Ft/db), 1 db Feladatlap (100 Ft/db)

Pedagógusoknak: ingyenesen biztosítjuk és a program megvalósítása előtt felkészülés céljából elküldjük a következőket: 1 db Tiszavilág II., 1 
db Tiszavilág III. kiadvány és 1 db "Két víz között" c. film DVD-n



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 125

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1830 Ft/fő 1830 Ft/fő 1830 Ft/fő 1830 Ft/fő 1830 Ft/fő

KAPCSOLAT Béres Mária, tagmúzeum igazgató – tel.: +36 (20) 263-7136, e-mail: beres.maria61@gmail.com

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Tiszaföldvár Tiszazugi Földrajzi Múzeum
PROGRAMCSOMAG JNSZ/3/6
Címe A Tisza mente élővilága
Érintett korosztály 1-4 o., 5-6 o., 9-10.o.
Leírás

Időtartama 2 X 45 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 130 Ft/fő, Foglalkozás 400 Ft/fő

1830 Ft/fő

KAPCSOLAT Béres Mária, tagmúzeum igazgató – tel.: +36 (20) 263-7136, e-mail: beres.maria61@gmail.com

Múzeumi óra, a diorámában és az akváriumban bemutatott gerincesek megismerése (az általános iskolásoknak kreatív foglalkozás, montázs 
készítés)

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Tiszavilág - Táj és ember a Tiszazugban

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db "Tiszavilág - Táj és ember a Tiszazugban” múzeumpedagógiai foglalkoztató (700 Ft/db), 1 db Kiállításvezető (500 
Ft/db), 1 db Feladatlap (100Ft/db)

Pedagógusoknak: ingyenesen biztosítjuk és a program megvalósítása előtt felkészülés céljából elküldjük a következőket: 1 db Tiszavilág II., 1 
db Tiszavilág III. kiadvány és 1 db "Két víz között" c. film DVD-n

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Esztergom Babits Mihály Emlékház
PROGRAMCSOMAG KO/1/1
Címe Babits Esztergomban
Érintett korosztály 10-18 év
Leírás

Babits Mihály Emlékház

Időtartama 60-90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 250 Ft/fő, Foglalkozás 1000 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT Tóth Franciska – tel.: +36 (33) 500-175

Az alábbi témákat érintjük, melyek közül a pedagógus a diákok korosztályi sajátosságai és érdeklődési körének figyelembevételével kérheti 
egy-egy téma részletesebb kifejtését. A témák: A Bazilika óriáscsiga? Babits Mihály Esztergomban; "Dal az esztergomi bazilikáról" ; "Hegyi 
Szeretők Idillje"; Hegyi próféta Esztergomban; Esztergom Babits Mihálya; Balassi és Babits; Babits átnéz a Dunán.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db leporelló (300 Ft/db), 1 db könyvjelző (100 Ft/db), 1 db jegyzetfüzet (150 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Tata Kuny Domokos Múzeum
PROGRAMCSOMAG KO/2/1 KO/2/2 KO/2/3
Címe Vártörténet Főúri élet a 18. században Betekintés a kulisszák mögé (a restaurátor munkája)
Érintett korosztály 7-18 éves 7-18 éves 7. osztálytól középiskolásokig
Leírás Tányérfestés fajansz mintával. Fa és fém tárgyak restaurálása.

A középkori gyűjtemény Főúri élet a 18. században Mindegyik kiállításhoz

Időtartama 1,5 óra 1,5 óra 1,5 óra
Igényelhető

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő

1500 Ft/fő 1500 Ft/fő 1500 Ft/fő

KAPCSOLAT
Papp Kinga – tel.: +36 (20) 554-2571
Szabó Éva – tel.: +36 (20) 669 3580

Vármakett, lovagalakos 
csempe, aranykacsa 
készítése.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Királyi vár és monostor 
kiállításvezető (450 Ft/db), 
Mátyás országa 
múzeumpedagógiai füzet 
(450 Ft/db)             

Diákoknak fejenként: 1 db Főúri élet a XVIII. Században 
kiállításvezető (450 Ft/db), 1 db Főúri mulatságok 
múzeumpedagógiai füzet (450 Ft/db)

Diákoknak fejenként: Mátyás országa 
múzeumpedagógiai füzet (450 Ft/db), 1 db Főúri 
mulatságok múzeumpedagógiai füzet (450 Ft/db)       

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

NÓGRÁD MEGYE  
SALGÓTARJÁN Nógrád Megyei Levéltár
PROGRAMCSOMAG NO/1/1
Címe Séta a levéltárban
Érintett korosztály 10-18 év
Leírás

Nógrád Vármegye Közgyűlésének iratai, Salgótarján Város Tanácsa iratai

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 1000 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Virtuális séta az átalakuló Salgótarjánban a 1960-as években; séta a raktárak mélyén; papírtól az internetig: a levéltár kincseinek felfedezése 
és használata.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

A diákok a levéltár kiadványai közül választhatnak fejenként 1 darabot (800 Ft/db értékben), melyek a következők: 1 db Oborni Teréz: Nógrád 
vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (1597-1603) vagy 1 db Tóth Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési 
jegyzőkönyveinek regesztái (1652-1656) vagy 1 db Sugár István: Az Egri Káptalani Hiteleshely nógrádi vonatkozású iratainak regesztái 
(1378-1700) vagy 1 db Galcsik Zsolt: Szécsény képviselő-testületi üléseinek napirendi pontjai és határozatai (1872-1950) vagy 1 db Medicina 
pauperum. Szegények patikája. Kiadta Perliczi János Dániel Nógrád vármegye főorvosa 1740-ben.

Mindösszesen 
fizetendő

Sebestyén Kálmán – tel.: +36 (32) 310-043, +36 (32) 412-801, e-mail: kalman@nogradarchiv.hu; starjan@nogradarchiv.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SALGÓTARJÁN Nógrádi Történeti Múzeum + Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
PROGRAMCSOMAG NO/2-3/1
Címe Nógrád az új korban 1. (múzeumi óra) + Föld alatti világ

Nógrád az új korban 1. (múzeumi óra) Föld alatti világ
Programgazda Nógrádi Történeti Múzeum Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás

Nógrád az újkorban - állandó történeti kiállítás

Időtartama 2 óra + 1 óra igény szerint 1,5 - 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő                             

A tájegység történeti kezdeteinek bemutatása után a 
XIX-XX. századi Nógrád társadalmi, gazdasági 
változásairól, az ipari fejlődésről és a művelődési 
szokásokról nyújt átfogó képet a kiállítás, mely gazdag 
tárgyi anyagával teszi érdekessé, szemléletessé a 
kiállítást. Az ismeretek megszerzése után egy 7 
kérdésből álló feladatlap megoldása következik, majd a 
jelenlegi Nógrád megyéről egy film, mely természeti 
kincsekről, történelmi emlékekről  és az élő 
hagyományokról szól. 

A kiállítóhely három bemutatóhelye közül a Bányamúzeum igazi kuriózum, 
bányavágatai valósághűen mutatják be megyénk tradicionális szakmáját, a 
bányászatot úgy, hogy a látogató teljes áttekintést nyerjen a bányáról és annak 
műszaki berendezéseiről, valamint a fejtési technológiák és a biztosítás 
technikájának fejlődéséről. Élményszerű elemek bevonásával, mintegy 290 méteres 
útvonalon több mint 100 műszaki-technikatörténeti emléket mutat be. A Külszíni 
Gépparkban a föld feletti és alatti szállítás gépei, csilléi tekinthetők meg, melyekbe 
örömmel ülnek be a látogatók. A tiszti lakásban látható történeti kiállításban a szén 
keletkezésétől a felszínre való kerüléséig ismerhetik meg a szén útját. A múltat idéző 
ünnepi viseletek, kiegészítők mellett kéziszerszámok, világítási eszközök, bánya és 
csoportképek, térképek és más dokumentumok teszik közérthetővé a bányaipar 
fejlődését a megyében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Föld alatti Bányamúzeum, Külszíni Géppark, Szénbányászat Nógrád megyében a 
kezdetektől 1946-ig

Belépő 300 Ft/fő, szaktárlatvezetés 100 Ft/fő                               
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1930 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db képeslap (50 Ft/db), 1 db 
Palóckalendárum 2009. /Nógrád Megyei Önkormányzat 
kiadásában/ (800 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db bizonyítvány (180 Ft/db), 4 db képeslap a Bányászati 
Kiállítóhelyről (200 Ft/ 4 db)

Mindösszesen 
fizetendő

Bagyinszki Istvánné – tel.: +36 (32) 310-140, +36 (32) 314-169, e-mail: bagyikati@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SALGÓTARJÁN Nógrádi Történeti Múzeum + Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
PROGRAMCSOMAG NO/2-3/2
Címe Nógrád az új korban 2. (tematikus óra) + Föld alatti világ

Nógrád az új korban 3. (tematikus óra) Föld alatti világ
Programgazda Nógrádi Történeti Múzeum Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
Érintett korosztály 10-18 év között
Leírás

Nógrád az újkorban - állandó történeti kiállítás

Időtartama 2 óra+ 1 óra 1,5 - 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő                             

7 fejezet/téma köré felfűzött kiállítás bármelyike 
önállóan vagy társítva másik/több témával. Címei:         
A köznemesi világ, A vármegyei világ és közigazgatás 
változása, A modernizáció világa, A modernizáció 
hatása a kereskedelemre és az iparra, A háborúk világa, 
A forradalmak világa, A szellem napvilága. -       A 
választott témakörök kifejtése után feladatlapot oldanak 
meg a gyerekek, majd a jelenlegi Nógrád megyéről 
nézhetnek meg egy filmet, mely természeti kincsekről, 
történelmi emlékekről és az élő hagyományokról szól. 

A kiállítóhely három bemutatóhelye közül a Bányamúzeum igazi kuriózum, 
bányavágatai valósághűen mutatják be megyénk tradicionális szakmáját, a 
bányászatot úgy, hogy a látogató teljes áttekintést nyerjen a bányáról és annak 
műszaki berendezéseiről, valamint a fejtési technológiák és a biztosítás 
technikájának fejlődéséről. Élményszerű elemek bevonásával, mintegy 290 méteres 
útvonalon több mint 100 műszaki-technikatörténeti emléket mutat be. A Külszíni 
Gépparkban a föld feletti és alatti szállítás gépei, csilléi tekinthetők meg, melyekbe 
örömmel ülnek be a látogatók. A tiszti lakásban látható történeti kiállításban a szén 
keletkezésétől a felszínre való kerüléséig ismerhetik meg a szén útját. A múltat idéző 
ünnepi viseletek, kiegészítők mellett kéziszerszámok, világítási eszközök, bánya és 
csoportképek, térképek és más dokumentumok teszik közérthetővé a bányaipar 
fejlődését a megyében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Föld alatti Bányamúzeum, Külszíni Géppark, Szénbányászat Nógrád megyében a 
kezdetektől 1946-ig

Belépő 300 Ft/fő, szaktárlatvezetés 100 Ft/fő                               
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1930 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db képeslap (50 Ft/db), 1 db 
Palóckalendárum 2009. /Nógrád Megyei Önkormányzat 
kiadásában/ (800 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db bizonyítvány (180 Ft/db), 4 db képeslap a Bányászati 
Kiállítóhelyről (200 Ft/ 4 db)

Mindösszesen 
fizetendő

Bagyinszki Istvánné – tel.: +36 (32) 310-140, +36 (32) 314-169, e-mail: bagyikati@freemail.hu

mailto:bagyikati@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SALGÓTARJÁN Nógrádi Történeti Múzeum + Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
PROGRAMCSOMAG NO/2-3/3
Címe Nagy mesterek között + Föld alatti világ

Nagy mesterek között Föld alatti világ
Programgazda Nógrádi Történeti Múzeum Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
Érintett korosztály 12-18 év között
Leírás

Időtartama 1,5 óra + 1 óra 1,5 - 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő                           

A gyűjtemény történetének megismerése után a  
művészeti nevelés játékosabb, könnyedebb formáját 
választva foglalkoztató füzet segítségével lehet 
megismerni a képtár anyagát. 
A nagymesterek, akik a füzetben is szerepelnek: 
Mednyánszky László, Rippl-Rónai József, Gulácsy 
Lajos,Mattis-Teutsch János, Hincz Gyula, Barcsay Jenő, 
Czóbel Béla, Dési Huber István, Galimberti Sándor, 
Kmetty János, Czóbel Béla, Fülöp Jenő, Nagy István, 
Uitz Béla és Derkovits Gyula.

A kiállítóhely három bemutatóhelye közül a Bányamúzeum igazi kuriózum, 
bányavágatai valósághűen mutatják be megyénk tradicionális szakmáját, a 
bányászatot úgy, hogy a látogató teljes áttekintést nyerjen a bányáról és annak 
műszaki berendezéseiről, valamint a fejtési technológiák és a biztosítás 
technikájának fejlődéséről. Élményszerű elemek bevonásával, mintegy 290 méteres 
útvonalon több mint 100 műszaki-technikatörténeti emléket mutat be. A Külszíni 
Gépparkban a föld feletti és alatti szállítás gépei, csilléi tekinthetők meg, melyekbe 
örömmel ülnek be a látogatók. A tiszti lakásban látható történeti kiállításban a szén 
keletkezésétől a felszínre való kerüléséig ismerhetik meg a szén útját. A múltat idéző 
ünnepi viseletek, kiegészítők mellett kéziszerszámok, világítási eszközök, bánya és 
csoportképek, térképek és más dokumentumok teszik közérthetővé a bányaipar 
fejlődését a megyében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Képtár- Válogatás a Mihályfi gyűjteményből - állandó 
képzőművészeti kiállítás

Föld alatti Bányamúzeum, Külszíni Géppark, Szénbányászat Nógrád megyében a 
kezdetektől 1946-ig

Belépő 300 Ft/fő, szaktárlatvezetés 100 Ft/fő                               
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1930 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db képeslap (50 Ft/db), 1 db 
Palóckalendárum 2009. /Nógrád Megyei Önkormányzat 
kiadásában/ (800 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db bizonyítvány (180 Ft/db), 4 db képeslap a Bányászati 
Kiállítóhelyről (200 Ft/ 4 db)

Mindösszesen 
fizetendő

Bagyinszki Istvánné – tel.: +36 (32) 310-140, +36 (32) 314-169, e-mail: bagyikati@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SALGÓTARJÁN Nógrádi Történeti Múzeum + Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
PROGRAMCSOMAG NO/2-3/4
Címe

Föld alatti világ
Programgazda Nógrádi Történeti Múzeum Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye
Érintett korosztály 12-18 év között
Leírás

Időtartama 1,5 óra + 1 óra 1,5 - 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő                           

Avantgarde törekvések a két világháború között + Föld alatti világ
Avantgarde törekvések a két világháború között 

A gyűjtemény történetének megismerése után a 19. 
század vége, 20. század közepe közti időszak 
művészeti életének rövid ismertetése következik, majd 
az alkotásokon keresztül átfogó képet kapnak az 
avantgárd művészeti irányzat 
jellegzetességeiről, a kiemelt művészekről, 
műelemzéssel egybekötve. Néhány alkotót kiemelve, 
így: Mattis-Teutsch Jánost, Nemes Lampért Józsefet, 
Bortnyik Sándort. (A programcsomagba tartozó 
foglalkoztató füzetben a gyerekeknek meg kell keresniük 
azokat az alkotókat, melyek szóba kerültek.)

A kiállítóhely három bemutatóhelye közül a Bányamúzeum igazi kuriózum, 
bányavágatai valósághűen mutatják be megyénk tradicionális szakmáját, a 
bányászatot úgy, hogy a látogató teljes áttekintést nyerjen a bányáról és annak 
műszaki berendezéseiről, valamint a fejtési technológiák és a biztosítás 
technikájának fejlődéséről. Élményszerű elemek bevonásával, mintegy 290 méteres 
útvonalon több mint 100 műszaki-technikatörténeti emléket mutat be. A Külszíni 
Gépparkban a föld feletti és alatti szállítás gépei, csilléi tekinthetők meg, melyekbe 
örömmel ülnek be a látogatók. A tiszti lakásban látható történeti kiállításban a szén 
keletkezésétől a felszínre való kerüléséig ismerhetik meg a szén útját. A múltat idéző 
ünnepi viseletek, kiegészítők mellett kéziszerszámok, világítási eszközök, bánya és 
csoportképek, térképek és más dokumentumok teszik közérthetővé a bányaipar 
fejlődését a megyében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Képtár- Válogatás a Mihályfi gyűjteményből - állandó 
képzőművészeti kiállítás

Föld alatti Bányamúzeum, Külszíni Géppark, Szénbányászat Nógrád megyében a 
kezdetektől 1946-ig

Belépő 300 Ft/fő, szaktárlatvezetés 100 Ft/fő                               



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 137

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1930 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db képeslap (50 Ft/db), 1 db 
Palóckalendárum 2009. /Nógrád Megyei Önkormányzat 
kiadásában/ (800 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db bizonyítvány (180 Ft/db), 4 db képeslap a Bányászati 
Kiállítóhelyről (200 Ft/ 4 db)

Mindösszesen 
fizetendő

Bagyinszki Istvánné – tel.: +36 (32) 310-140, +36 (32) 314-169, e-mail: bagyikati@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Pásztó  Pásztói Múzeum
PROGRAMCSOMAG NO/4/1 NO/4/2 NO/4/3 NO/4/4 NO/4/5
Címe Helytörténeti foglalkozás Oskolamester háza

Érintett korosztály 3-18 éves 3-18 éves 3-18 éves 3-18 éves 3-18 éves
Leírás

Időtartama

Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

A ciszterci rend története a 
középkorban

Természettudományi 
kiállítás

Rajeczky Benjámin 
zenetudós élete és 
munkássága

A ciszterci rend 
elterjedését, hazai és 
nemzetközi ciszterci 
kolostorokat, a szerzetesek 
életét ismerhetik meg az 
érdeklődők.

Ismerjük meg jobban a 600 
éves város Pásztó 
történelmét. 

A mai Magyarország 
területéről egyetlen, ilyen 
állapotban megmaradt 
mezővárosi polgár házával 
és életével ismerkedhetünk 
meg.

Ismerjük meg a Föld 
keletkezését, a kőzeteket, 
ásványokat, 
ősmaradványokat és 
készítsünk mi is 
ősmaradvány 
lenyomatokat.

Tekintsük meg Rajeczky 
Benjámin ciszterci 
szerzetes és zenetudós 
emlékszobáját, hallgassunk 
gregorián zenét.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Ciszterci Rend története a 
középkorban állandó 
kiállítás

Pásztói Évszázadok állandó 
kiállítás

Oskolamester háza külső 
kiállítóhely

Évmilliók Üzenete 
Nógrádban állandó kiállítás

Rajeczky Benjámin 
emlékszoba állandó 
kiállítás

minimum 1 óra (igény 
szerint)

minimum 1 óra (igény 
szerint)

minimum 1 óra (igény 
szerint)

minimum 1 óra (igény 
szerint)

minimum 1 óra (igény 
szerint)

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1990 Ft/fő 1800 Ft/fő 1990 Ft/fő 1900 Ft/fő 1990 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Pászti Andrea - Zentai 
Evelin: Múzeumi játékok a 
Pásztói Múzeumban, 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (500 
Ft/db), 1 db Dr.Valter Ilona - 
Dr. Hír János: Pásztó 
Műemlékei és a Pásztói 
Múzeum c. kiadvány (890 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Pászti Andrea - Zentai 
Evelin: Múzeumi játékok a 
Pásztói Múzeumban, 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (500 
Ft/db), 1 db Dr. Fodor 
Miklós: Pásztói Évszázadok 
c. kiadvány: (300 Ft/db), 1 
csomag képeslap (400 
Ft/csomag)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Pászti Andrea - Zentai 
Evelin: Múzeumi játékok a 
Pásztói Múzeumban, 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (500 
Ft/db), 1 db Dr.Valter Ilona - 
Dr. Hír János: Pásztó 
Műemlékei és a Pásztói 
Múzeum c. kiadvány (890 
Ft/db), 

Diákoknak fejenként: 1 db 
Pászti Andrea - Zentai 
Evelin: Múzeumi játékok a 
Pásztói Múzeumban, 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (500 
Ft/db), 1 db Dr. Hír János: 
Évmilliók Üzenete 
Nógrádban c. kiadvány 
(300 Ft/db), 1 db Dr. Hír 
János: Évmilliók Üzenete 
Pásztó környékén (300 
Ft/db), 1 csomag képeslap 
(200 Ft/csomag)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Pászti Andrea - Zentai 
Evelin: Múzeumi játékok a 
Pásztói Múzeumban, 
Múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzet (500 
Ft/db), 1 db Dr.Valter Ilona - 
Dr. Hír János: Pásztó 
Műemlékei és a Pásztói 
Múzeum c kiadvány (890 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Pászti Andrea – tel/fax: +36 (32) 460-194, +36 (30) 670-4836, e-mail: pasztiandrea@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Pásztó  Pásztói Múzeum
PROGRAMCSOMAG NO/4/6 NO/4/7
Címe Csohány Kálmán élete és munkássága Gaál István emlékszoba
Érintett korosztály 3-18 éves 3-18 éves
Leírás Ismerjük meg Gaál István Kossuth-díjas filmrendező munkásságát és életét.

Csohány Kálmán Galéria állandó külső kiállítóhely Gaál István emlékszoba

Időtartama minimum 1 óra-igény szerint minimum 1 óra-igény szerint
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő

1900Ft/fő 1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Ki volt Csohány Kálmán - ismerjük meg életét, tekintsük 
meg munkásságát a Munkácsy-díjas 
grafikusművésznek.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Pászti Andrea - Zentai Evelin: 
Múzeumi játékok a Pásztói Múzeumban, 
Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet (500 Ft/db), 1 db 
Shah Gabriella: Csohány Galéria kiállítási katalógus 
(500 Ft/db), 1 csomag képeslap (300 Ft/csomag)

Diákoknak fejenként: 1 db Pászti Andrea - Zentai Evelin: Múzeumi játékok a Pásztói 
Múzeumban, Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet (500 Ft/db), 1 db Gaál István 
Változatok Rómára c. fotókiállítás katalógusa: (500 Ft/db), 1 csomag képeslap 
csomag (300 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Pászti Andrea – tel/fax: +36 (32) 460-194, +36 (30) 670-4836, e-mail: pasztiandrea@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

PEST MEGYE
Szentendre Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Ferenczy Múzeum
PROGRAMCSOMAG PE/1/1
Címe A 20. századi magyar szobrászat meghatározó alakja: Ferenczy Béni
Érintett korosztály Általános iskola 3. osztálytól, az életkori sajátosságokhoz igazodó, bővülő ismeretanyaggal
Leírás

állandó kiállítás

Időtartama Tárlatvezetés: 30 perc + műhelymunka: 1,5 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő, műhelymunka 300 Ft/fő

1570 Ft/fő

KAPCSOLAT

A Ferenczy család állandó kiállításában rövid tárlatvezetés, melynek során a család minden tagjának munkásságát ismertetjük. Ferenczy Béni 
művészetével részletesebben foglalkozunk. Az elméleti foglalkozás és a kiállítás megtekintése után a diákok műhelyfoglalkozáson vesznek 
részt, ahol a feldolgozott témakör szerint emberalakot, fejet, torzót, domborművet vagy érmet készítenek agyagból. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Szentedre-füzet (470 Ft/db), 1 db múzeumpedagógiai segédanyag (200 Ft/db), 2 db Ferenczy-képeslap (50 
Ft/db*2=100 Ft)

Mindösszesen 
fizetendő

Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus – tel.: +36 (30) 409-1932, e-mail: kszeva@pmmi.hu
Kovácsné Bana Eszter múzeumpedagógus – tel.: +36 (20) 489-1512, e-mail: bana.eszter@pmmi.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Szentendre
PROGRAMCSOMAG PE/2/1
Címe
Érintett korosztály Felső tagozatos általános iskolások és középiskolások részére
Leírás

Időtartama Tárlatvezetés: 40 perc, városnézés és mozaik-látogatással + 35 perc, műhelymunka 1-1,5 óra
Igényelhető Folyamatosan 

ÁRAK
Program 

1620 Ft/fő

KAPCSOLAT

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Barcsay Múzeum

Bevezetés a 20. századi képzőművészetbe: Barcsay Jenő 

A program célja, hogy a 20. századi magyar képzőművészet meghatározó személyisége, Barcsay Jenő festőművész állandó kiállításának és 
a Szentendrei mozaik meglátogatása során a gyerekek az avantgarde és a kortárs művészet megközelítéséhez és megértéséhez szükséges 
fogalmakat, "fogódzókat” ismerjenek meg. Ezek a fogalmak: - a konstruktivista festői szemlélet (mi a különbség Barcsay művészete és a 
geometrikus konstruktivizmus között); - a barokk Szentendre és Barcsay festészete közötti kapcsolat; - miért festett a Művészeti anatómia 
készítője absztrakt képeket?; - murális művészet – mozaikok, szövött kárpitok. A  tárlatvezetés és városi séta (épületek, motívumok 
megfigyelése + a Szentendrei mozaik megtekintése a Pest Megyei Könyvtárban) után a gyerekek maguk is kipróbálhatják a mozaikkészítést.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Barcsay Jenő kiállítása

Belépő 300 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő, muránói mozaik készítése 600 Ft/fő
Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Barcsay Múzeum (120 Ft), 1 csomag Barcsay-reprodukció /8 féle, A/4/ (400 Ft/fő)

Mindösszesen 
fizetendő

Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus – tel.: +36 (30) 409-1932, e-mail: kszeva@pmmi.hu
Kovácsné Bana Eszter múzeumpedagógus – tel.: +36 (20) 489-1512, e-mail: bana.eszter@pmmi.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen)
PROGRAMCSOMAG PE/3/1 PE/3/2 PE/3/3 PE/3/4 PE/3/5
Címe Farsangi útravaló Vándor útravaló Szerelmi útravaló Skanzen  dióhéjban
Érintett korosztály 1. osztálytól felnőtteknek is 1-osztálytól felnőtteknek is 8. osztálytól felnőttekig

Leírás

Ádventi útravaló
1-12. osztálytól felnőtteknek 
is

5.12. osztálytól felnőtteknek 
is

A Sükösdi porta farsangi 
szituációjának interaktív 
megtekintése                    1. 
farsangfarki mulatság 
dramatizálása                  2. 
archív filmvetítése        3. 
kézműves foglalkozásokon 
különféle farsangi maszkok 
készítése
(A foglalkozás egyben 
felkészülés az otthoni 
farsang hagyományos 
megtartásához.)

A Sükösdi porta 
betlehemes szituációjának 
interaktív megtekintése    1. 
Betlehemes játék 
dramatizálása                 2. 
Archív film vetítése       3. 
Karácsonyfadísz készítése 
természetes anyagokból 
(A foglalkozás felkészülés 
az otthoni karácsony 
hagyományos 
megünnepléséhez.)

A két részből álló 
"vándorlás" alatt sor kerül 
egy tájékozódási készséget 
és önállóságot igénylő 
barangolásra. Elkészítünk 
egy olyan tárgyat is, ami 
valamilyen módon 
kapcsolódik az ÚT-hoz, és 
egyben tanúsítja a 
programon való részvételt 
is.                                  1. 
Játékos tárlatvezetés az 
útmenti építményekkel, 
tárgyakkal kapcsolatban. 2. 
kézműves foglalkozás 3. 
önálló utazás a 
Skanzenvasúton
(Az önálló tájékozódást, 
személyiségfejlesztést 
segítő csoportos 
foglalkozás.)

Az Andrásnapi (11.30.) és 
Luca-napi (12.13. Férjjósló 
szokások, majd aktuálisan 
a farsangi párválasztó 
szokások interaktív 
megismerése.                 1. 
A fentiekhez kapcsolódó 
tematikus tárgykereső 
feladatlappal a Néprajzi 
Látványtár megtekintése, 2. 
szerelmi ajándék készítése
(A foglalkozás segíti a 
pályaorientációt, a 
csoportépítést, 
közösségformálást.)

A programcsomag célja: A 
múzeumba kerülő tárgyak 
útját nyomon követve 
(gyűjtés, leltározás, 
nyilvántartás, restaurálás, 
raktározás, kiállításba 
helyezés, interpretáció) 
a magyar nemzeti múlt 
tárgyi emlékeinek átmentési 
metódusával megismertetni 
a diákokat a pályaorientáció 
elősegítése céljából.  
1. A múzeumi munka 
bemutatása (vetítés)
2. Tematikus tárgykereső
3. Saját tárgy 
meghatározása és leírása 
4. Kiállítás rendezés 
(Figyelem! Mindenki hozzon 
magával egy személyes 
tárgyat, amit "műtárgyként" 
fog vizsgálni!)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Néprajzi Látványtár Néprajzi Látványtár

Időtartama 2 óra 30 perc 2 óra 30 perc 3 óra 2 óra 30 perc 1 óra 30 perc
Igényelhető 2010. február 1-28. 2009. november 1-30. 2009. szeptember-október Folyamatosan

ÁRAK
Program 

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő 2000 Ft/fő 2000 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A múzeum Alföld 
tájegységén belül a 
Sükösdi porta

A múzeum Alföld 
tájegységén belül a 
Sükösdi porta

A Skanzen szabadtéri 
kiállításai

2009. november 16-30., 
2010. február-április

Tárlatvezetés a kiállításban 
400 Ft/fő, dramatizálás 400 
Ft/fő, kézműves foglalkozás 
600 Ft/fő

Tárlatvezetés a kiállításban 
500 Ft/fő, dramatizálás  400 
Ft/fő, kézműves foglalkozás 
600 Ft/fő 

Tárlatvezetés a kiállításban 
200 Ft/fő, vasúti napijegy 
400 Ft/fő, kézműves 
foglalkozás 600 Ft/fő 

Tárlatvezetés a kiállításban 
400 Ft/fő, tárgykereső játék 
400 Ft/fő, kézműves 
foglalkozás 600 Ft/fő

A múzeumi munka 
bemutatása (tárlatvezetés) 
600 Ft/fő, 
műhelygyakorlatok 
(múzeumpedagógiai 
foglalkozás) 600 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 1 
db állatalakoskodók leírásai 
(0 Ft/db), 1 db Sárközi 
papír kivágós (600 Ft/db) 
vagy Vasutas kivágós (600 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Ádventház alap (50 Ft/db), 
1 db Szaloncukorrecept (50 
Ft/db), 1 db Betlehemi 
kivágós játék (400 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Felfedező füzet (200 Ft/db), 
1 db Vonatos kivágós 600 
Ft/db, 1 db Útikalauz, 
útinapló  (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Tárgykereső (0 Ft/db), 1 db 
Bölcsességek (0 Ft/db), 1 
db Sárközi papíröltöztető 
(600 Ft/db) vagy Téka 
kiadvány (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Téka kiadvány (600 Ft/db) 
vagy 1 db Lúdtollas 
írókészlet gubacs tintával 
(600 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Kustánné Hegyi Füstös Ilona – tel.: +36 (26) 502 554, e-mail: khfili@sznm.hu
Ádok Marietta – tel.: +36 (26) 502-519, e-mail: oktatas@sznm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gödöllő Gödöllői Városi Múzeum
PROGRAMCSOMAG PE/4/1 PE/4/2
Címe A mezőváros élete a 18-19. században A gödöllői művésztelep
Érintett korosztály 12-18 éves 10-18 éves
Leírás

Gödöllő a nyitott város A gödöllői művésztelep

Időtartama 1-1 1/2 óra 1 1/2 - 2 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépődíj 300 Ft/fő, múzeumpedagógiai foglalkozás díja tárlatvezetéssel 1200 Ft/fő

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Gödöllő mezőváros 18-19. századi történetének, 
életének, lakosságának megismerése a múzeumban 
őrzött történeti források, játékos feladatok és kézbe 
vehető használati eszközök segítségével. A foglalkozás 
során megelevenedik a diákok számára egy mezőváros 
összetett, sokrétű élete.

A múzeumi foglalkozás során a szecesszióról, a gödöllői művésztelep 
megalakulásáról, az egyes tevékenységekről, a feldolgozott témákról szereznek új 
ismereteket a diákok, és a foglalkozás végére elkészítik saját szecessziós 
alkotásukat.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépődíj 300 Ft/fő, múzeumpedagógiai foglalkozás díja 
tárlatvezetéssel 800 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató feladatlap (100 
Ft/fő); 1 db rajzos várostérkép (0 Ft/db); 1 db  
Helytörténeti olvasókönyv. Gödöllő. Gödöllői Városi 
Múzeum. Gödöllő, 1998. (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Őriné Nagy Cecília: A Gödöllői Városi Múzeum. A gödöllői 
művésztelep. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára.699. 2001. (300 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Oravec Éva – tel.: +36 (28) 419-068, e-mail: gmuzeum.g@gmail.com
Gaálné Dr. Merva Mária – tel.: +36 (28) 421-999
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gyöngyös Ferences Könyvtár
PROGRAMCSOMAG PE/5/1 PE/5/2
Címe Látogatás a gyöngyösi ferences könyvtárban 1. Látogatás a gyöngyösi ferences könyvtárban 2. 
Érintett korosztály 10-14 éves 14-18  éves
Leírás

Időtartama 45 perc 45 perc
Igényelhető 2009. szeptember-november, 2010. március-április 2009. szeptember-november, 2010. március-április

ÁRAK
Program Belépő 500 Ft/fő, foglalkozás  500 Ft/fő Belépő 500 Ft/fő, foglalkozás  500 Ft/fő

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Ferencesek Gyöngyösön. Kolostor és könyvtártörténet; 
az írás története a képektől a nyomtatott könyvig; játék 
(iniciálé-színezés, növényfelismerés középkori 
herbáriumból, vetélkedő).

Középkori könyvkultúra. Kolostor- és könyvtártörténet, írástörténet a képektől a 
nyomtatott könyvig, művelődéstörténet, kolostori könyvkultúra.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Tóra-tekercset, kódexet, ősnyomtatványt, antikvát és 
XVII-XVIII. századi könyveket láthatnak a foglalkozáson.

Tóra-tekercset, kódexet, ősnyomtatványt, antikvát és XVII-XVIII. századi könyveket 
láthatnak a foglalkozáson.

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db A gyöngyösi ferences 
könyvtár c. könyvtártörténeti kiadvány (650 Ft/db), 
Munkafüzet /Herbarium színező lap, iniciálé rajzoló lap a 
Schöffer-Fust bibliához/ (350 Ft/db) 

Diákoknak fejenként: 1 db A gyöngyösi ferences könyvtár (könyvtártörténeti kiadvány 
650 Ft/db), Munkafüzet /Gyógynövény-ismeret a Herbarium alapján, koraújkori 
gyógyászati eljárások/ (350 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Fáy Zoltán – tel.: +36 (20) 823-1254, e-mail: bibliotheca@ofm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Nagykőrös PMMI "Arany János" Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely
PROGRAMCSOMAG PE/6/1 PE/6/2
Címe Arany kilenc éve Az ásatástól a kiállításig
Érintett korosztály 10-14 éves 8-14 éves
Leírás Arany János 1851-1860-ig Az ásatástól a kiállításig

"Hej, Nagykőrös híres város…"c. állandó kiállítás Kuruc temetőből Isten háza

Időtartama 60-90 perc 120 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Novák László Ferenc: "Hej, 
Nagykőrös híres város…" (1400 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Novák László Ferenc: "Hej, Nagykőrös híres 
város…" (1400 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Burka Beáta – tel.: +36 (53) 350-770, +36 (20) 779-6650, e-mail: Burka.Beata@pmmi.hu



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 148

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Pilisszántó Pilisszántói Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítóhely
PROGRAMCSOMAG PE/7/1
Címe A pilisszántói mészégetők és mészégetőkemencék
Érintett korosztály általános és középiskolások
Leírás

állandó néprajzi-régészeti-helytörténeti kiállítás, mészégetők

Időtartama 4-6 óra
Igényelhető 2009. szeptember-november, 2010. március-április

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 900 Ft/fő, tárlatvezetés 400 Ft/fő

2 db feladatlap (100 Ft/2db),  1 db képeslap (100  Ft/db), 1 db múzeumi ismertető (100 Ft/db), 

1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Helytörténeti múzeum mészégető kiállításának és állandó szlovák néprajzi kiállításának, kútjának, pincéjének, alagútjának, sírköveinek 
megtekintése, előtte otthon, és a múzeumban feladatlappal, régészeti és néprajzi korú mészégetőkemencék eredeti helyükön történő 
megnézése, a régészet testközelibb megismerése, a Pilis flórájának vizsgálata. A szokásos múzeumi kiállítások mellett a egyedi élményt 
nyújtanak a másutt így együtt nem látható mészégetőkemencék.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz
Mindösszesen 
fizetendő

Pölös Andrea – tel.: +36 (26) 349-544, +36 (20) 313-0095, e-mail: hivatal@pilisszanto.hu, muzeum@pilisszanto.hu, a_polos@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Százhalombatta "Matrica" Múzeum és Régészeti Park
PROGRAMCSOMAG PE/8/1
Címe Őskori "akadályverseny" a Régészeti Parkban
Érintett korosztály Általános iskolások
Leírás

Bronzkori és vaskori falu (rekonstruált épületek és környezet), feltárt vaskori halomsír, bronzkori földvár

Időtartama 4-5 óra
Igényelhető 2009. szeptember, október, 2010. április

ÁRAK
Program 

1960 Ft/fő

KAPCSOLAT

A csapatok, osztályok a Régészeti Park területén egy-egy állomásra őskori viseletbe öltözött munkatárssal érkeznek, aki különböző 
módszerekkel megismerteti a látnivalókat, majd feladatmegoldás és kézműves foglalkozás következik. A gyerekek feladatlapot, ajándékot és 
lepényt kapnak a programon.  

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő 360 Ft/fő, tárlatvezetés 300 Ft/fő, foglalkozás 1200 Ft, őskori lepénykostoló 100 ft/fő
Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db A Régészeti Park Családi sétálófüzete (0 Ft/db), /vezetővel, térképpel, A5-ös méretű, 6 oldalas, fekete-fehér, 
karton/, 1 db sétálólap /A5-ös méretű, 4 oldalas, fekete-fehér, karton/ (0 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Tóth Zsuzsanna – tel.: +36 (23) 354-591/14, +36 (20) 579-5728, e-mail: tothzsuzsa@matricamuzeum.hu; info@matricamuzeum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Tápiószele Pest  Megyei Múzeumok Igazgatósága - Blaskovich Múzeum
PROGRAMCSOMAG PE/9/1 PE/9/2 PE/9/3 PE/9/4
Címe A kúria titkai 1. A kúria titkai 2. A kúria titkai 3. Ház - lakás - ember
Érintett korosztály 8-12  éves 8-12 éves 13-14 éves 9-12 éves
Leírás

Időtartama 2x60=120 perc 2x60 perc=120 perc 2x60 perc=120 perc 2x60 perc=120 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Tematikus tárlatvezetés a 
kúriamúzeumban, 
köznemesi életmód: lakás, 
viselet.
Manuális tevékenység: 
kúria makett készítése + 
lányok párta, fiúk címer 
festés, készítés.

Tematikus tárlatvezetés a 
kúriamúzeumban, botanikai 
tanösvény megtekintése 
egyéni feladatokkal, 
interaktív játékokkal 
(feladatlap, megfigyelés és 
mérés, totó).

Tematikus tárlatvezetés a 
múzumban, a reformkor és 
a millennium emlékei a 
Blaskovich gyűjteményben
(feladatlap, írás tollal 
tintával, interaktív játékok).

Kúria mint lakás megismerése: kúria lakói, kastély-kúria 
különbsége, kúria környezete a kert, interaktív játékok 
(feladatlap, kúriamakett készítés).

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Nemesi kúria a 19. 
században – Blaskovich 
gyűjtemény/ állandó

Nemesi kúria a 19. 
században – Blaskovich 
gyűjtemény/ állandó

Nemesi kúria a 19. 
században – Blaskovich 
gyűjtemény/ állandó

Nemesi kúria a 19. században – Blaskovich gyűjtemény/ 
állandó

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő, 
Tárlatvezetés 150 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő, 
Tárlatvezetés 150 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, 
Foglalkozás 300 Ft/fő, 
Tárlatvezetés 150 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, Foglalkozás 300 Ft/fő, Tárlatvezetés 
150 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
foglalkoztató füzet (200 
Ft/db), 1 db puzzle (350 Ft), 
1 db sétálófüzet (350 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
foglalkoztató füzet (200 
Ft/db), 1 db puzzle (350 Ft), 
1 db sétálófüzet (350 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
foglalkoztató füzet (200 
Ft/db), 1 db puzzle (350 Ft), 
1 db sétálófüzet (350 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet (200 
Ft/db), 1 db puzzle (350 Ft), 1 db sétálófüzet (350 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1650 Ft/fő 1650 Ft/fő 1650 Ft/fő 1650 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Gócsáné Móró Csilla – tel.: +36 (53) 380-061, e-mail: blaskovichmuzeum@pmmi.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Vác  Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Tragor Ignác Múzeum
PROGRAMCSOMAG PE/10/1
Címe Betekintés a kulisszák mögé: Ismerkedés a régész és a restaurátor munkájával
Érintett korosztály általános- és középiskolások
Leírás

-

Időtartama kb. 60 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 600 Ft/fő

1550 Ft/fő

KAPCSOLAT

Ismeretterjesztő múzeumpedagógiai foglalkozásunk keretében a gyerekek megismerkedhetnek a tárgyak múzeumba kerülésének érdekes 
állomásaival, valamint betekintést nyerhetnek a régész és a restaurátor izgalmas munkájába is.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Memento Mori TKM füzet (350 Ft/db), 1 db Váci Könyvek kötet: 600 Ft/db

Mindösszesen 
fizetendő

Kis Bernadett kulturális szervező, múzeumpedagógus – tel.: +36 (27) 500-750, +36 (30) 681-6395, e-mail: tragormuzeum@pmmi.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Vác  
PROGRAMCSOMAG PE/11/1
Címe

Érintett korosztály általános- és középiskolások
Leírás

MEMENTO MORI - Kriptaleletek a váci Fehérek templomából

állandó kiállítás

Időtartama kb. 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Séta 300 Ft/fő, múzeumi belépő 500 Ft/fő, kreatív tárlatvezetés közösen megoldandó feladatlappal 300 Ft/fő

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Tragor Ignác Múzeum - Memento Mori Kiállítás

Klasszikus barangolások: Belvárosi séta a Memento Mori állandó kiállítás megtekintésével

Vác belvárosában helytörténeti séta során a fiatalok a város épített örökségének segítségével ismerhetik meg Vác múltját, különös figyelmet 
fordítva a város barokk építészeti és történeti vonatkozásaira.
A séta egyik állomásaként interaktív tárlatvezetés kíséretében tekintjük meg a múzeum "Memento Mori” állandó kiállítását. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
Ha időszaki kiállítás, 
akkor annak nyitó és 
záró dátuma

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Memento Mori TKM füzet: 350 Ft/db, 1 db feladatlap a kiállítás feldolgozásához (0 Ft/db)  
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1450 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Kis Bernadett kulturális szervező, múzeumpedagógus – tel.: +36 (27) 500-750, +36 (30) 681-6395, e-mail: tragormuzeum@pmmi.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Vác  
PROGRAMCSOMAG PE/10-11/1
Címe
Programgazda Tragor Ignác Múzeum
Érintett korosztály általános- és középiskolások
Leírás

MEMENTO MORI - Kriptaleletek a váci Fehérek templomából -

Időtartama kb. 3 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 600 Ft/fő

2050 Ft/fő

KAPCSOLAT

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Tragor Ignác Múzeum + Memento Mori Kiállítás

Belvárosi séta a Memento Mori állandó kiállítás megtekintésével, valamint részvétel és "Ismerkedés a régész és a restaurátor munkájával”
Tragor Ignác Múzeum - Memento Mori Kiállítás

Vác belvárosában helytörténeti séta során a fiatalok a város épített örökségének 
segítségével ismerhetik meg Vác múltját, különös figyelmet fordítva a város barokk 
építészeti és történeti vonatkozásaira.
A séta egyik állomásaként interaktív tárlatvezetés kíséretében tekintjük meg a 
múzeum "Memento Mori” állandó kiállítását. 

Ismeretterjesztő múzeumpedagógiai foglalkozásunk 
keretében a gyerekek megismerkedhetnek a tárgyak 
múzeumba kerülésének érdekes állomásaival, valamint 
betekintést nyerhetnek a régész és a restaurátor 
izgalmas munkájába is.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Séta 300 Ft/fő, múzeumi belépő 500 Ft/fő, kreatív tárlatvezetés közösen megoldandó 
feladatlappal 300 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Memento Mori TKM füzet: 350 Ft/db, 1 db feladatlap a 
kiállítás feldolgozásához (0 Ft/db)  

Mindösszesen 
fizetendő

Kis Bernadett kulturális szervező, múzeumpedagógus – tel.: +36 (27) 500-750, +36 (30) 681-6395, e-mail: tragormuzeum@pmmi.hu 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Vác  Vác Város Levéltára
PROGRAMCSOMAG PE/12/1
Címe Oklevelek: történelmünk forrásai
Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Levéltárbemutatás, diplomatikai ismeretek átismétlése, papírmerítés bemutatása, oklevélírás.

Püspök-Vác és Káptalan-Vác város iratanyagának megismertetése.

Időtartama 45 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 2000 Ft/fő

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db módszertani segédanyag az oklevélolvasáshoz (0 Ft/db), 1 db Belvárosi sétaútvonalak c. leporelló, (0 Ft/db), 1 db 
Vác és régiója c. leporelló (0 Ft/db), Vác, a Dunakanyar szíve c. leporelló (0 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Molnár Péter – tel.: +36 (27) 305-444, e-mail: vacarchivum@invitel.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Visegrád Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma
PROGRAMCSOMAG PE/13/1
Címe Történelmi foglalkozások a Királyi Palotában
Érintett korosztály 6-26 éves
Leírás

A Hercegi Lakosztály enteriőrjei, a Palota rekonstruált konyhája, a Palota kertje

Időtartama 180 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 1000 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Programcsomag, mely két választható foglalkozást és egy tárlatvezetést tartalmaz. Kínált foglalkozásaink: bőrözés, papírmerítés, korongozás, 
esztergálás, könyvkötés, nemezelés, fegyverbemutató, solymászati bemutató, íjászat és csatacsillaghajítás, régészeti előadás, valamint 
játszóház. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db játékos feladatlap a Királyi Palotáról diákok számára (0 Ft/db), 1 db Visegrádi Palota - vezetőfüzet (800 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Dobri Imre múzeumpedagógus – tel.: +36 (26) 597-010/705, +36 (70) 395-7602, e-mail: info@visegradmuzeum.hu



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 158

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SOMOGY MEGYE  
KAPOSVÁR Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
PROGRAMCSOMAG SO/1/1 SO/1/2 SO/1/3
Címe Rendhagyó történelemóra

Érintett korosztály 6-14 éves 6-14 éves 6-99 éves
Leírás

"Természeti Örökségünk"c. állandó kiállítás Önálló foglalkozás

Időtartama 60-90 perc 80 perc 90perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő

Látogatás a Természettudományi Osztály 
preparátorműhelyében

Cserepek nyomában-bepillantás a restaurátor műhely 
munkájába

Somogy természetföldrajzának, a preparátumok 
készítés alapjainak, valamint a preparátorok 
munkájának megismerése.

Az állandó régészeti kiállítás restaurált tárgyainak 
megismerése, a vitrinbe kerülés folyamatának 
bemutatása. A restaurok munkájának megtekintése, 
végül a gyerekek maguk is kipróbálhatják a 
cserépedények helyreállításának technikáját.

Ismerkedés a lovagkor 
életével, viseleteivel, 
fegyverzetével. Interaktív 
múzeumi óra a Fekete 
Hollók Lovagrend 
lovagjainak előadásában.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

"Honfoglalás kora Somogy megyében" c. állandó 
kiállítás

Belépő 300 Ft/fő, 
foglalkozás 600 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Barátunk a múzeum 
foglalkoztató füzetek sorozat. I. füzet 
( természettudomány) 6-10 éves, és 11-14 éves 
korosztálynak (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Barátunk a múzeum 
foglalkoztató füzetek sorozat. II. füzet (régészet)  6-10 
éves, és 11-14 éves korosztálynak (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Barátunk a múzeum 
foglalkoztató füzetek 
sorozat. III. füzet - Lovagi 
totó (600 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1500 Ft/fő 1500 Ft/fő 1500 Ft/fő

KAPCSOLAT Őszi Zoltán – tel.: +36 (20) 518-9564, e-mail: smk1@freemail.hu  

Mindösszesen 
fizetendő

Stepán Kata - tel.: +36 (20) 597-4810, +36 (30) 206-2881, +36 (82) 314-011, e-mail:stepankata@smmi.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

KAPOSVÁR Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
PROGRAMCSOMAG SO/1/4 SO/1/5 SO/1/6
Címe Mit is rejt a föld? - Legyünk mi is régészek! Kicsi vagyok én… 1. (foglalkozás Kaposvárott)

Érintett korosztály 6-12 éves 9-12 éves 10-14 éves
Leírás

Időtartama 120 perc 120 perc 120 perc
Igényelhető 2009. szeptember, 2010. április Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő

Minden madár társat 
választ… 1. (foglalkozás 
Kaposvárott)

A régészek izgalmas tevékenységének játékos 
megismerése. A gyerekek "valódi" ásatást folytathatnak 
a múzeum udvarán, valódi eszközökkel, szakértő 
irányítás mellett.

Néprajzi foglalkozás a gyermekévek jellegzetességeit és 
játékait bemutató hagyományok alapján. A foglalkozás 
záró része, autentikus minta alapján tárgykészítés.

Néprajzi foglalkozás a 
lakodalom hagyománykörét 
körbejárva, kiemelve a 
csökölyi népszokásokat. A 
foglalkozás kiegészül 
különböző dramatikus 
játékokkal, valamint 
tárgykészítő 
műhelymunkával.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

"Honfoglalás kora Somogy megyében" c. állandó 
kiállítás

"Fejezetek Somogy megye néprajzából" c. állandó 
kiállítás

"Fejezetek Somogy megye 
néprajzából" c. állandó 
kiállítás

Belépő 300 Ft/fő, 
foglalkozás 600 Ft/fő



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 161

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1500 Ft/fő 1500 Ft/fő 1500 Ft/fő

KAPCSOLAT Őszi Zoltán – tel.: +36 (20) 518-9564, e-mail: smk1@freemail.hu  

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Barátunk a múzeum 
foglalkoztató füzetek sorozat. II.füzet (régészet)  6-10 
éves, és 11-14 éves korosztálynak (600 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Barátunk a múzeum 
foglalkoztató füzetek sorozat. IV. Füzet (néprajz) (600 
Ft/db) 

Diákoknak fejenként: 1 db 
Barátunk a múzeum 
foglalkoztató füzetek 
sorozat. IV. Füzet (néprajz) 
(600 Ft/db)  

Mindösszesen 
fizetendő

Stepán Kata - tel.: +36 (20) 597-4810, +36 (30) 206-2881, +36 (82) 314-011, e-mail:stepankata@smmi.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Szenna Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény
PROGRAMCSOMAG SO/2/1 SO/2/2
Címe Kicsi vagyok én… 2. (foglalkozás Szennán) Minden madár társat választ… 2. (foglalkozás Szennán)
Érintett korosztály 9-12 éves 10-14 éves
Leírás

szabadtéri gyűjtemény szabadtéri gyűjtemény

Időtartama 120 perc 120 perc
Igényelhető 2009. szeptember-október, 2010. április 2009. szeptember-október, 2010. április

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő

1500 Ft/fő 1500 Ft/fő

KAPCSOLAT Őszi Zoltán – tel.: +36 (20) 518-9564, e-mail: smk1@freemail.hu  

Néprajzi foglalkozás a gyermekévek jellegzetességeit és 
játékait bemutató hagyományok alapján. A foglalkozás 
záró része, autentikus minta alapján tárgykészítés.

Néprajzi foglalkozás a lakodalom hagyománykörét körbejárva, kiemelve a csökölyi 
népszokásokat. A foglalkozás kiegészül különböző dramatikus játékokkal, valamint 
tárgykészítő műhelymunkával.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Barátunk a múzeum 
foglalkoztató füzetek sorozat. IV. Füzet (néprajz) (600 
Ft/db)  

Diákoknak fejenként: 1 db Barátunk a múzeum foglalkoztató füzetek sorozat. IV. 
Füzet (néprajz) (600 Ft/db)  

Mindösszesen 
fizetendő

Stepán Kata - tel.: +36 (20) 597-4810, +36 (30) 206-2881, +36 (82) 314-011, e-mail:stepankata@smmi.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
NYÍREGYHÁZA

PROGRAMCSOMAG SZSZB/1-2-3/1
Címe

Az evangélikus közösség és forrásai

Programgazda Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára

Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Templomlátogatás.

középkori oklevelek; anyakönyvi iratok források megtekintése  

Időtartama 30 perc 20 perc 20 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 400 Ft/fő Foglalkozás 300 Ft/fő Foglalkozás 300 Ft/fő 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár + Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára+ Görög 
Katolikus Püspöki Levéltár

"Kincsek” a levéltárban (oklevelek, címerek, pecsétek) és a családtörténet-kutatás lehetőségei + Az evangélikus közösség és forrásai + A 
görög katolikus püspökség története 
"Kincsek” a levéltárban (oklevelek, címerek, pecsétek) 
és a családtörténet-kutatás lehetőségei

A görög katolikus 
püspökség története 
Görög Katolikus Püspöki 
Levéltár

A levéltár másfél száz oklevelének, a címerek és 
pecsétek típusainak a bemutatása; A genealógia 
története, kutatásmódszertana.

A görög katolikus 
püspökség története és 
fennmaradt iratai (templom- 
és kiállítás látogatás).

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

a levéltári források és a 
múzeum megtekintése
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: fénymásolt címerminták, családfák 
és híres reformkori személyek portréi, életrajzai (100 
Ft/fő), valamint 1 db Szabolcs-Szatmár megyei 
helytörténetírás, 5-6., Szerk. Gyarmathy Zsigmond 
Nyíregyháza, 1985. 596 p. (700 Ft/db) vagy 1 db 
Helytörténeti tanulmányok, 9. Szerk. Gyarmathy 
Zsigmond, Nyíregyháza, 1993. 482 p. (700 Ft/db) vagy 
1 db Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, 10.
Szerk. Nagy Ferenc, Nyíregyháza, 1994. 188 p. (700 
Ft/db) vagy 1 db Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári 
Évkönyv, 15. Szerk. Henzsel Ágota, Nyíregyháza, 2001. 
408 p. (700 Ft/db) vagy 1 db C. Tóth Norbert A leleszi 
konvent statutoriae sorozatának 1387-1410 közötti 
oklevelei Nyíregyháza, 2006. 123 p. (700 Ft/db) vagy 1 
db  okleveleket tartalmazó CD (700 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 csomag képeslap (100 
Ft/csomag)

Diákoknak fejenként: 1 
csomag képeslap (100 
Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Sivadó László – tel.: +36 (42) 414-313, +36 (30) 975-9821, e-mail: sivadolaci@szabarchiv.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

NYÍREGYHÁZA

PROGRAMCSOMAG SZSZB/1-2-3/2
Címe

Címe Az evangélikus közösség és forrásai

Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Az evangélikus templom építéstörténete

források megtekintése  

Időtartama 30 perc 20 perc 20 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 400 Ft/fő Foglalkozás 300 Ft/fő Foglalkozás 300 Ft/fő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár + Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára+ Görög 
Katolikus Püspöki Levéltár

Reformkori pillanatok (Kölcsey, Kossuth levelek) és az 1848-as forradalom írott forrásai + Kuruc temetőből Isten háza + A magyar, mint 
liturgikus nyelv
"Kincsek” a levéltárban (oklevelek, címerek, pecsétek) 
és a családtörténet-kutatás lehetőségei

A görög katolikus 
püspökség története 

A reformkor gondolatvilágának, divatjának, 
szokásrendszerének bemutatása, 1848 eseményei a 
megyében

Harc a magyar liturgikus 
nyelvért

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

levéltári évkönyv, Szabolcs, Szatmár, Bereg megye 
történetére és településeire vonatkozó könyvek

a levéltári források és a 
múzeum megtekintése
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: fénymásolt címerminták, családfák 
és híres reformkori személyek portréi, életrajzai (100 
Ft/fő), valamint 1 db Gróf Károlyi György 
naplófeljegyzései 1833-1836 /Szerkesztette, a 
jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta, a képeket 
válogatta: Fazekas Rózsa, Nyíregyháza, 2003. 322 p./ 
(700 Ft/db) vagy 1 db Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári 
Évkönyv, 14. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné 
Mecsei Éva, Nyíregyháza, 2000. 320 p. (700 Ft/db) 
vagy 1 db  okleveleket tartalmazó CD (700 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db makett, amit saját kezűleg 
állítanak össze (100 Ft/db)

Diákoknak fejenként:1 
csomag képeslap (100 
Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Sivadó László – tel.: +36 (42) 414-313, +36 (30) 975-9821, e-mail: sivadolaci@szabarchiv.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

NYÍREGYHÁZA

PROGRAMCSOMAG SZSZB/1-2-3/3
Címe Hétköznapok, ünnepnapok és a szociális gondoskodás formái a 19-20. században + Evangélikus iskolák története + A máriapócsi kegykép 

Evangélikus iskolák története A máriapócsi kegykép 

Programgazda Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára

Érintett korosztály 10-18 éves
Leírás Iskolatörténet.

források megtekintése  

Időtartama 30 perc 20 perc 20 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 400 Ft/fő Foglalkozás 300 Ft/fő Foglalkozás 300 Ft/fő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár + Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára+ Görög 
Katolikus Püspöki Levéltár

Hétköznapok, ünnepnapok és a szociális gondoskodás 
formái a 19-20. században

Görög Katolikus Püspöki 
Levéltár

A különböző korszakok mindennapjainak, az 
országos/helyi ünnepeknek a története, az ezekhez 
kapcsolódó szokásoknak, valamint az alapítványok, 
egyesületek munkáinak bemutatása.

A pócsi kegykép 
könnyezésének története 
az irodalom és a levéltári 
források tükrében.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

levéltári évkönyv, Szabolcs, Szatmár, Bereg megye 
történetére és településeire vonatkozó könyvek

rövidfilm, levéltár és a 
múzeum megtekintése
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: fénymásolt címerminták, családfák 
és híres reformkori személyek portréi, életrajzai (100 
Ft/fő), valamint 1 db Zágoni Á. Károly: A nagytiszteletű 
Beregi Egyházmegye Emlékkönyve
(Forrásközlés), Közreadja: Csatáry György
Szerk. Kujbusné Mecsei Éva, Nagy Ferenc
Nyíregyháza, 2005. 293 p. (700 Ft/db) vagy 1 db 
Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a 
dualizmus korában Nyíregyháza, 1996. 172 p.(700 
Ft/db) vagy 1 db Réfi Oszkó Magdolna: Gazdálkodás a 
Rétközben a XVIII-XIX. Században Nyíregyháza, 1997. 
230 p. + mellékletek (700 Ft/db) vagy 1 db  okleveleket 
tartalmazó CD (700 Ft/db) 

Diákoknak fejenként: fénymásolatok (100 Ft/fő) Diákoknak fejenként: 1 
csomag képeslap (100 
Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Sivadó László – tel.: +36 (42) 414-313, +36 (30) 975-9821, e-mail: sivadolaci@szabarchiv.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Nyírbátor Báthori István Múzeum
PROGRAMCSOMAG SZSZB/4/1 SZSZB/4/2 SZSZB/4/3 SZSZB/4/4
Címe Milyen a stílusod? Mentsétek meg a karrieremet! c. múzeumi vetélkedő 2. Fegyverek és vitézek

Érintett korosztály 6-12. évfolyam 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam 6-12. évfolyam
Leírás

Nyírbátor évszázadai Nyírbátor évszázadai Nyírbátor évszázadai Nyírbátor évszázadai

Mentsétek meg a 
karrieremet! c. múzeumi 
vetélkedő 1.

A foglalkozáson részt vevők 
megismerkedhetnek a nagy 
korstílusok - gótika, 
reneszánsz, barokk 
-nyírbátori emlékeivel. A 
múzeum állandó kiállítása 
és épülete, a reformátis 
templom (gótika), a 
várkastély (reneszánsz), a 
római katolikus. templom 
(gótika és barokk) 
érintésével tett séta során a 
tanulók tapasztalati úton 
gyűjthetnek ismereteket e 
nagy korstílusokról. 

A tanulók kis csoportokban 
feladatokat oldanak meg a 
kiállításban. Minden jó 
megoldásért pontokat és 
egy képet kapnak. Ezek 
összegyűjtésével segítenek 
Cincoginak, a beszélő 
tudós egérnek abban, hogy 
azonosítani tudjon nyolc, a 
kiállításban szereplő 
tárgyat. (Cincogit csak 
gyerekek láthatják!!). 

Régész Réka alig két hete kapta meg a muzeológusi 
állást, és máris bajban volt. A főnöke azzal a feladattal 
bízta meg, hogy készítsen elő restaurálásra néhány 
tárgyat, de a tárgyleírókartonokat megrágták az egerek. 
Ezek közül nyolc tárgy az állandó kiállításban is látható. 
A tanulócsoportok feladata, hogy segítsenek Rékának a 
hiányos kartonok információi alapján azonosítani a 
tárgyakat.

A múzeum állandó 
kiállítására és a fegyver 
gyűjteményünkre alapozva 
a tanulóknak 
élményszerűen mutatjuk be 
16-17 .század eseményeit, 
hadtörténetét. A tanulók az 
Erdélyi fejedelemség 
aranykorával, Báthori 
Gábor és Bethlen Gábor 
tevékenységével is 
megismerkedhetnek. A 
foglalkozást játékos 
feladatmegoldás zárja a 
múzeum fegyver 
gyűjteményének 
bevonásával.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Időtartama 3 óra 2 óra 2 óra 2 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 200 Ft/fő, Foglalkozás 750 Ft/fő 

2000 Ft/fő 1650 Ft/fő 1500 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Összesített belépő 1200 
Ft/fő, Foglalkozás 600 Ft/fő 

Belépő 200 Ft/fő, 
Foglalkozás 750 Ft/fő 

Belépő 200 Ft/fő, 
Foglalkozás 600 Ft/fő 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1db 
feladatlap (100 Ft/db) 

Diákoknak fejenként: 1db 
feladatlap (150 Ft/db), 1 db 
Cincogi a múzeumban 
lakik! c. múzeumpedagógiai 
füzet (550 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1db feladatlap (150 Ft/db), 1 db 
Állandó kiállítás vezetője (400 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1db 
feladatlap (100 Ft/db), 1 db 
Állandó kiállítás vezetője 
(400 Ft/db),                      1 
csomag képeslap a Báthori 
István Múzeum 
fegyvergyűjteményéből /1 
csomagban 10 db 
képeslap/ (500 Ft/csomag)

Csoportonként: 1 db puzzle 
(2000 Ft/db értékben  => 
egy főre vetítve: 100 
Ft/diák)

Mindösszesen 
fizetendő

Dr. Szabó Sarolta 42/281-760, 30/6766299, bathorimuzeum@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Nyíregyháza - Sóstó Sóstói Múzeumfalu
PROGRAMCSOMAG SZSZB/5/1 SZSZB/5/2 SZSZB/5/3 SZSZB/5/4 SZSZB/5/5
Címe Mindennapi kenyerünk Szántás, vetés aratás Paraszti tisztálkodás

Érintett korosztály 6-14 éves 6-14 éves 6-14 éves 6-14 éves 6-14 éves
Leírás

Időtartama 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra
Igényelhető 2009. szeptember 1-30. Folyamatosan 2009. szeptember-október 2009. szeptember-október 2009. szeptember-október

ÁRAK
Program 

Barangoló a Sóstói 
Múzeumfaluban 1. - Népi 
építészet

Barangoló a Sóstói 
Múzeumfaluban 2. - 
Lakáskultúra, lakásdíszítés

Tárlatvezetés, ahol a 
hangsúlyt az épületek fal- 
és tetőszerkezetére és az 
építés anyagára helyezzük, 
majd foglalkozásként 
vályogvetést végzünk a 
gyerekekkel. 

Tárlatvezetés, a hangsúlyt 
a szobaelrendezések 
típusaira, bútorokra 
helyezzük. Foglalkozás: 
(választási lehetőség):-
szövés, fazekasság, 
kenderfeldolgozás, 
kelmefestés.

Őrléstechnikák, eszközök 
megismertetése, a 
kenyérsütés és eszközei. A 
foglalkozás végén a 
közösen sütött 
kenyérlepény 
elfogyasztása.

Ismerkedés a 
mezőgazdasági munka 
eszközeivel.

Népi tisztálkodás, 
hagyományos mosás 
(hamulúggal, sulykolóval) 
és vasalás (parazsas-
vasalóval, mángorlóval).

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Sóstói Múzeumfalu állandó 
kiállítása

Sóstói Múzeumfalu állandó 
kiállítása

Sóstói Múzeumfalu állandó 
kiállításai - a szárazmalom 
és az őrlés egyéb eszközei

Sóstói Múzeumfalu állandó 
kiállítása - mezőgazdasági 
eszközök

Sóstói Múzeumfalu állandó 
kiállítása

Belépő 250 Ft/fő, 
tárlatvezetés 200 Ft/fő, 
manuális foglalkozás 400 
Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
tárlatvezetés 200 Ft/fő, 
manuális foglalkozás 400 
Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
múzeumpedagógiai 
foglakozás 400 Ft/fő, népi 
gasztronómia 800 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
tárlatvezetés 400 Ft/fő, 
manuális foglalkozás 500 
Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
tárlatvezetés 400 Ft/fő, 
manuális foglalkozás 600 
Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1750 Ft/fő 1750 Ft/fő 1750 Ft/fő 1600 Ft/fő 1750 Ft/fő

KAPCSOLAT Nagyné Bősze Katalin – tel.: +36 (20) 9576-800

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1db Látod amit én látok? 
Barangoló irka a Sóstói Múzeumfaluban (600 Ft/db), 1 
db dr. Flórián Mária: Felső-Tiszavidék. (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1db 
dr. Flórián Mária: Felső-
Tiszavidék. (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1db 
dr. Flórián Mária: Felső-
Tiszavidék. (300 Ft/db), 1 
db Balázs György: A 
vámosoroszi szárazmalom 
(150 Ft/fő)

Diákoknak fejenként: 1db 
Bodnár Zs.-Páll I.: Sóstói 
Múzeumfalu.  (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő



NAGY KUL-TÚRA 2009. - Vidéki programajánlat 173

A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Nyíregyháza - Sóstó Sóstói Múzeumfalu
PROGRAMCSOMAG SZSZB/5/6 SZSZB/5/7 SZSZB/5/8
Címe Mesterek és kontárok Mindennapi élet - a játék Ünnepeink
Érintett korosztály 6-14 éves 6-14 éves 6-14 éves
Leírás

Sóstói Múzeumfalu állandó kiállítása Sóstói Múzeumfalu állandó kiállítása

Időtartama 2 óra 2 óra 2 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Ismerkedés a népi 
kismesterségekkel. 
Választható manuális 
foglalkozás: fazekasság, 
mézeskalácssütés, kovács, 
gyertyamártás, kosárfonás.

Ismerkedés a kisfiúk és kislényok játékaival, udvari népi 
játékokkal. Manuális foglakozás: rongybaba- és 
ördöglakat készítés.

Ismeretterjesztő előadások a két ünnepkörről. 
Választható foglalkozások: karácsonyi díszek készítése 
és szaloncukorfőzés, vagy asztalidíszek készítése 
(gyertyamártás), vagy maszk készítése zsákvászonból

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Múzeumfalu állandó 
kiállítása - Műhelysor

2009. november (karácsonyi téma), 2010. február 
(farsangi téma)

Belépő 250 Ft/fő, 
tárlatvezetés 500 Ft/fő, 
kézműves foglalkozás 800 
Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, tárlatvezetés 400 Ft/fő, manuális 
foglalkozás 600 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, tárlatvezetés 400 Ft/fő, manuális 
foglalkozás 600 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1db 
Műhelysor c. kiadvány (200 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1db Bodnár Zs.-Páll I.: Sóstói Múzeumfalu (500 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1750 Ft/fő 1750 Ft/fő 1750 Ft/fő

KAPCSOLAT Nagyné Bősze Katalin – tel.: +36 (20) 9576-800

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

TOLNA MEGYE
SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Megyei Múzeum
PROGRAMCSOMAG TO/1/1 TO/1/2 TO/1/3 TO/1/4 TO/1/5
Címe Tematikus foglalkozások 

Érintett korosztály

Leírás

-

Időtartama 45 perc 45 perc 45 perc 60 perc 60 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Múzeumi óra: Őskor - 
neolitikum

Múzeumi óra: A rómaiak 
Pannoniában

Múzeumi óra: A honfoglaló 
magyarság

Betekintés a kulisszák 
mögé. Pincétől a padlásig - 
kalandtúra a múzeumban

általános iskola 5. osztály, 
középiskola 9. osztály

Általános iskola 5. osztály, 
középiskola 9. osztály

Általános iskola 5. osztály, 
középiskola 9. osztály

óvodások és általános 
iskola alsó tagozatosok

általános, közép- és 
főiskolásoknak

Diavetítéses előadás, 
eredeti tárgyak kézbe 
adása, feladatlap.

Diavetítéses előadás, 
eredeti tárgyak kézbe 
adása, feladatlap.

Diavetítéses előadás, 
eredeti tárgyak kézbe 
adása, feladatlap.

Kiállítási egységhez vagy 
ünnepek témakörhöz 
kapcsolódó kézműves 
foglalkozás (minden hónap 
2. szerdáján külön tematika 
szerint).

A csoportok betekintést 
nyernek a múzeum 
látogatók elől elzárt 
helyiségeibe.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A tolnai táj évezredei az 
őskortól a honfoglalásig

A tolnai táj évezredei az 
őskortól a honfoglalásig / 
Örökségünk. Tolna megye 
évszázadai

Havonta egyszer, előre 
meghatározott alkalmakkor

Belépő 300 Ft/fő, múzeumi 
óra 200 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, múzeumi 
óra 200 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, múzeumi 
óra 200 Ft/fő

Belépő 300 Ft, tematikus 
foglalkozás 200 Ft/fő 

Belépő 300 Ft/fő, 
rendhagyó tárlatvezetés 
200 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Nyitott kapuk - mesélő tárgyak. Foglalkoztató füzet a 
WMMM régészeti kiállításához. (300 Ft/db), 1 db Örökségünk. Tolna megye … c. 
kiállítás - gömbpanorámás CD (500 Ft/db), 3 db képeslap (300 Ft/ 3db), 1 db 
múzeumi papírtáska ára (300 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Nyitott kapuk - mesélő 
tárgyak. Foglalkoztató füzet a WMMM Örökségünk... c. 
kiállításához (300 Ft/db), 1 db Örökségünk. Tolna 
megye … c. kiállítás - gömbpanorámás CD (500 Ft/db), 
3 db képeslap (300 Ft/ 3db), 1 db múzeumi papírtáska 
ára 300 Ft/db

Mindösszesen 
fizetendő

Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógus – tel.: +36 (74/316-222, 21-es mellék, e-mail: anzsu@wmmm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megyeházi Kiállítóhelye
PROGRAMCSOMAG TO/2/1
Címe Kultúrtörténeti barangolás a 19. első felének nemesi világában
Érintett korosztály 7-12 osztály
Leírás

A régi vármegyeháza világa; Liszt Ferenc Emlékszoba

Időtartama 45 perc
Igényelhető folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300Ft/fő, múzeumi óra 300 Ft/fő

1500 Ft/fő

KAPCSOLAT

Ismerkedés a 19.századi művészeti stílusokkal: Pollack Mihály által tervezett klasszicista vármegyeháza egyik szárnyában berendezett 
enteriőrökben empire és biedermeier stílusú képző- és iparművészeti alkotások segítségével fedezhető fel a 19. század  világa, illetve Liszt 
Ferenc szekszárdi látogatásainak bemutatásával a zenetörténetbe is bepillantást enged. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 4 db képeslap (100 Ft/db*4=400 Ft), 1 db Örökségünk Tolna megye évszázadai multimédiás CD (500 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Lovas Csilla – tel.: +36 (74) 410-783, e-mail: lovascs@wmmm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZEKSZÁRD Babits Mihály Emlékház
PROGRAMCSOMAG TO/3/1
Címe A szülőföld vonzásában - Babits Mihály és szülővárosa
Érintett korosztály 8-12. osztály
Leírás

Babits Mihály Emlékház

Időtartama 45 perc
Igényelhető folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300Ft/fő, múzeumi óra 300 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

A földszinten sétálva a Babits Mihály családjával és gyermekkorának színhelyével ismerkedhetnek meg. Az emeleti kiállítás a gyökereket 
mutatja be. A tárlókban elhelyezett emléktárgyak, fotók, dokumentumok mellett a modern technika segítségével meghallgathatják Babits 
hangját vagy a Szekszárdhoz kötődő verseit, belenézhetnek a digitalizált családi fotóalbumba, sőt egy Babitsról, Török Sophie-ról és 
kislányukról, Ildikóról készült egyedülálló filmtöredéket is megnézhetnek.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Babits leporelló (300 Ft/db), 1 db Dienes Valéria leporelló (200 Ft/db), 1 db foglalkoztató füzet (300 Ft/db), 1 db 
képeslap (100 Ft/db), 3 db könyvjelző (50 Ft/db*3=150 Ft), ceruza Babits aláírásával  (50 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Lovas Csilla – tel.: +36 (74) 410-783, e-mail: lovascs@wmmm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZEKSZÁRD Irodalom háza - Mészöly Miklós Múzeum
PROGRAMCSOMAG TO/4/1
Címe 20. századi alkotók - Mészöly Miklós és Baka István
Érintett korosztály 9-12 osztály
Leírás

Irodalom háza - Mészöly Miklós Múzeum; Baka István emlékszoba

Időtartama 45 perc
Igényelhető folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300Ft/fő, múzeumi óra 300 Ft/fő

1550 Ft/fő

KAPCSOLAT

Ismerkedés a 20. századi magyar irodalom Szekszárdon született alakjaival: Mészöly Miklóssal a 20. századi magyar irodalom egyik 
legkülönösebb, rétegzett prózavilágának, fiktív univerzumának megalkotójával és Baka Istvánnal aki a költői képalkotás és szerepjáték-
költészet egyik legjelentősebb megújítója volt.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Mészöly leporelló (300 Ft/db), 1 db Baka leporelló (200 Ft/db), 2 db képeslap (100 Ft/db*2=200 Ft), jegyzetfüzet - 
Mészöly munkakönyve (150 Ft/db), 2 db könyvjelző 2 db (50 Ft/db*2=100 Ft)

Mindösszesen 
fizetendő

Lovas Csilla – tel.: +36 (74) 410-783, e-mail: lovascs@wmmm.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Báta Bátai Tájház
PROGRAMCSOMAG TO/5/1 TO/5/2 TO/5/3
Címe

Érintett korosztály általános iskola 5. osztály általános iskola 6. osztály Általános és középiskolás korosztály
Leírás

Időtartama 180 perc (4x45 perc+3x10 perc szünet) 180 perc (4x45perc+3x10 perc szünet)

Hon- és népismereti 
tanmenethez igazodó 
tájházi foglalkozás 1. - Népi 
építkezés, táplálkozás, jeles 
napok, népviselet

Hon- és népismereti tanmenethez igazodó tájházi 
foglalkozás 2. - paraszti munkák, mesterségek, 
társadalmi kapcsolatok, húsvéti szokások

Báta, mint sárközi település, lakóinak életmódja a Duna 
szabályozása előtt és után

A programcsomag a hon- 
és népismereti 
tanmenethez igazodva, a 
témakörök szerinti bontást 
figyelembe véve, 
interaktívan mutatja be a 
Tájház és a Halászház 
gyűjteményén keresztül a  
népi építkezési,              
táplálkozási                     a 
jeles napokhoz, karácsonyi 
ünnepkörhöz kötődő 
szokásokat  népviseletet.    

A programcsomag a hon- és népismereti tanmenethez 
igazodva, a témakörök szerinti bontást figyelembe véve, 
interaktívan mutatja be a Tájház gyűjteményén keresztül 
a gazdasági épületeket, a paraszti munkákat és a 
hozzájuk kapcsolódó szokásokat, a falusi 
mesterségeket, kereskedelmet, a családi és társadalmi 
kapcsolatokat a falun belül, a húsvéti   ünnepkörhöz 
kötődő szokásokat.

A programcsomag a Duna szabályozása előtt a vízből 
élők életmódját, elsősorban a halászatot, halászati 
eszközöket valamint a Duna szabályozását követő 
időszakban kialakult gazdag paraszti portát, életmódot, 
népviselet, népművészetet mutatja be.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Módos földműves család 
lakóháza, portája, 
népviselete a Duna 
szabályozása után - 
sárközben Bátán.             
Ősi mesterség: a halászat 
Bátán.

Módos földműves család lakóháza, portája, népviselete 
a Duna szabályozása után - sárközben Bátán.            
A sárközi hímestojás bölcsője Báta              

Módos földműves család lakóháza, portája, népviselete 
a Duna szabályozása után - sárközben Bátán.          
Ősi mesterség: a halászat Bátán.                  
A sárközi hímestojás bölcsője Báta

180 perc (4x45 perc+ 3x10 
perc szünet)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Igényelhető 2009 szeptember - október, 2010. március - április 2009 szeptember - október, 2010. március - április 

ÁRAK
Program 

1800 Ft/fő 1450 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

2009 szeptember - október, 
2010. március - április 

Belépő (Tájház+Halászház) 
2x150 Ft=300 Ft/fő, 
interaktív foglalkozás 500 
Ft/fő, tárlatvezetés (Tájház
+Halászház) 300+200 Ft= 
500Ft/fő

Tájház-belépő 150 Ft/fő, interaktív foglalkozás 500 Ft/fő, 
tárlatvezetés (Tájház) 300 Ft/fő

Belépő (Tájház+Halászház) 2x150 Ft=300 Ft/fő, 
interaktív foglalkozás 500 Ft/fő, tárlatvezetés (Tájház
+Halászház) 300+200 Ft= 500Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
foglalkoztató füzet (500 
Ft/fő)

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet (500 Ft/fő) Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet (500 Ft/fő)

Mindösszesen 
fizetendő

Balogh Imréné – tel.: +36 (74) 490-558, +36 (20) 576-4130, e-mail: tajhaz.bata@museum.hu, janosi@tajhaz-bata.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Bonyhád Völgységi Múzeum
PROGRAMCSOMAG TO/6/1 TO/6/2 TO/6/3 TO/6/4 TO/6/5
Címe Néprajzi csomag Ipari-út ajánlat

Érintett korosztály

Leírás

Völgységi Múzeum

Egész napos tanösvény 
csomag  

Félnapos tanösvény 
csomag  

Tárlatvezetés önállóan 
kitöltendő feladatlappal

általános felsőtagozat, 
középiskola

általános felsőtagozat, 
középiskola

általános felsőtagozat, 
középiskola

általános felsőtagozat, 
középiskola

általános felsőtagozat, 
középiskola

Tárlatvezetéssel,
múzeumpedagógiai 
foglalkozással: dramatikus 
játék kézműves foglalkozás 
bemutatóval és kipróbálási 
lehetőséggel
gyárlátogatás: termelő 
részleg, zománctábla 
részleg, üzemtörténeti 
kiállítás, bemutató terem, 
bábszínházi bemutató.

Tárlatvezetéssel,
múzeumpedagógiai 
foglalkozással: dramatikus 
játék
kézműves foglalkozás 
bemutatóval és kipróbálási 
lehetőséggel
gyárlátogatás: termelő 
részleg, zománctábla 
részleg, üzemtörténeti 
kiállítás, bemutató terem, 
bábszínházi bemutató

Tárlatvezetéssel,
múzeumpedagógiai 
foglalkozással: 
kézműves foglalkozás 
bemutatóval és kipróbálási 
lehetőséggel

Tárlatvezetéssel,
múzeumpedagógiai 
foglalkozással, 
kézműves foglalkozás 
bemutatóval és kipróbálási 
lehetőséggel
gyárlátogatás: termelő 
részleg, zománctábla 
részleg, üzemtörténeti 
kiállítás, bemutató terem, 
bábszínházi bemutató

Tárlatvezetéssel, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozással

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Tűzoltó Múzeum, Völgységi 
Múzeum, Barokk 
orgonaépítő műhely 
Tájszoba / Heimatstube 
Székely Ház, 
Bonyhádi Evangélikus 
Gyűjtemény, 
Varázskapu 
Óvodamúzeum,
Perczel Mór emlékszoba,

Völgységi Múzeum, 
Zománcgyár - 
Üzemtörténeti Gyűjtemény 
”Bokor Vilmos festőművész 
tárlata”,
Varázskapu 
Óvodamúzeum,
Tűzoltó Múzeum, 
Bonyhádi Evangélikus 
Gyűjtemény

Völgységi Múzeum: 
Tájszoba / Heimatstube 
Székely Ház
Herbszt Helga keramikus

Völgységi Múzeum: 
Zománcgyár - 
Üzemtörténeti Gyűjtemény,
Székely Ház,  
Barokk orgonaépítő műhely 
Herbszt Helga keramikus
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Időtartama fél nap fél nap fél nap 2-3 óra 

Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Ára

”Bokor Vilmos festőművész 
tárlata” ,
Zománcgyár - 
Üzemtörténeti Gyűjtemény, 
Lőrincz Aladárné 
Szövőszakköre
Vörösmarty Mihály Ifjúsági 
és Művelődési Központ 
fazekas-, kosárfonó-, 
bőrdíszműves műhely, 
szövőszakkör

Zománcgyár - 
Üzemtörténeti Gyűjtemény, 
Lőrincz Aladárné 
Szövőszakköre
Vörösmarty Mihály Ifjúsági 
és Művelődési Központ 
fazekas-, kosárfonó-, 
bőrdíszműves műhely, 
szövőszakkör

Belépő 200 Ft/fő; 
tárlatvezetés a Völgységi 
Múzeumban 200Ft/fő, az 
Óvodamúzeumban 50 Ft/fő, 
a Tájszobában 50 Ft/fő, a 
Székely Házban 50 Ft/fő és 
a Perczel Mór 
Emlékszobában 50 Ft/fő); 
Óvoda Bábszínház 200 
Ft/fő, Herbszt 150 Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő; 
tárlatvezetés a Völgységi 
Múzeumban 200Ft/fő és az 
Óvodamúzeumban 50 Ft/fő; 
Óvoda Bábszínház 200 
Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő; 
tárlatvezetés a Völgységi 
Múzeumban 200Ft/fő, a 
Tájszobában 50 Ft/fő és a 
Székely Házban 50 Ft/fő; 
Herbszt 150 Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő; 
tárlatvezetés a Völgységi 
Múzeumban 200Ft/ fő és a 
Székely Házban 50 Ft/fő; 
Herbszt 150 Ft/fő

Belépő 200 Ft/fő; 
tárlatvezetés a Völgységi 
Múzeumban 200Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2150Ft/fő 1850 Ft/fő 1850 Ft/fő 1800 Ft/fő 1600 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumi kiállítás-vezető 
képekkel (100 Ft/db), 1 db 
Tanösvény füzet (700 
Ft/db), Óvodamúzeum 
kiállítási vezető (400 Ft/db)
Székely Ház leporelló 
(ajándék!)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumi kiállítás-vezető 
képekkel (100 Ft/db), 1 db 
Tanösvény füzet (700 
Ft/db), Óvodamúzeum 
kiállítási vezető (400 Ft/db)
Székely Ház leporelló 
(ajándék!)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumi kiállítás-vezető 
képekkel (100 Ft/db), 1 db 
Tanösvény füzet (700 
Ft/db), Vörösmarty emléke 
kiállítási vezető (400 Ft/db)
Székely Ház leporelló 
(ajándék!)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumi kiállítás-vezető 
képekkel (100 Ft/db), 1 db 
Tanösvény füzet (700 
Ft/db), Vörösmarty emléke 
kiállítási vezető (400 Ft/db)
Székely Ház leporelló 
(ajándék!)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Múzeumi kiállítás-vezető 
képekkel (100 Ft/db), 1 db 
Tanösvény füzet (700 
Ft/db), Vörösmarty emléke 
kiállítási vezető (400 Ft/db)
Székely Ház leporelló 
(ajándék!)

Mindösszesen 
fizetendő

Rausch Imre kulturális szervező – tel.: +36 (74) 451-342, +36 (74) 550-053, +36 (30) 540-6836, e-mail: rausch.imi@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Dunaföldvár Vármúzeum
PROGRAMCSOMAG TO/7/1
Címe Vak Bottyán emlékezete
Érintett korosztály 5-12 osztály
Leírás

Vak Bottyán emlékezete (2009.04.24-2010.12.31.)

Időtartama 45 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, tárlatvezetés 300 Ft/fő, foglalkozás 300 Ft/fő 

1500 Ft/fő

KAPCSOLAT

A tárlat kronologikusan, ugyanakkor tematikusan vezet bennünket végig a Rákóczi-szabadságharc eseményein, Bottyán János életútján, 
felhasználva a legmodernebb szakirodalmakat és múzeumpedagógiai törekvéseket.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 3 db képeslap (100 Ft/db *5=500 Ft), 1 db feladatlap 100 Ft/db

Mindösszesen 
fizetendő

Fafkáné Simon Ildikó – tel.: +36 (75) 541-000, e-mail: fafkane@t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gyönk + Pacsmag Német Nemzetiségi Tájház (Gyönk) - Pacsmagi Halastórendszer (Pacsmag)
PROGRAMCSOMAG TO/8-9/1
Címe Interaktív játékos Tájházlátogatás kézműves foglalkozással egybekötve
Programgazda Német Nemzetiségi Tájház (Gyönk) Pacsmagi Halastórendszer (Pacsmag)
Érintett korosztály 7 éves kortól
Leírás

állandó kiállítás

Időtartama 3-6 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Pacsmagi kirándulás 600 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Rövid tárlatvezetés után a gyerekeknek lehetőségük nyílik önállóan, játékosan, feladatlap segítségével felfedezni a hazánkban élő németség 
kultúráját. Igény szerint egy adott témára szűkítve is. A játék végeztével kézműves foglalkozáson (személyes megbeszélés alapján) vehetnek 
részt a gyerekek. Délutáni elfoglaltságként a Pacsmagi halastórendszer megtekintésére nyílik lehetőség, melynek 485 hektáros területe 1997 
óta szerepel a nemzetközi Vizes élőhelyek jegyzékén. Kiválóan alkalmas madármegfigyelésre. A csomag tartalmazza a terület 
bebarangolását, illetve tájházlátogatást idegenvezetéssel, igény szerint feladatlappal.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő múzeumpedagógiai foglalkozással, tárlat 
vezetéssel és kézműves foglalkozással 700 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Dél-dunántúli Tájházak; 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2008 (500 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Dörmerné Kemler Hajnalka – tel.: +36 (20) 824-8631, e-mail: kemler.hajnalka@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Gyönk + Varsád Német Nemzetiségi Tájház (Gyönk) - Tájház (Varsád)
PROGRAMCSOMAG TO/8-10/1
Címe Két tájház egy napon
Programgazda Német Nemzetiségi Tájház, Gyönk Tájhát (Varsád)
Érintett korosztály 7 éves kortól
Leírás

állandó kiállítás állandó kiállítás

Időtartama 3 óra 
Igényelhető folyamatos

ÁRAK
Program Belépők múzeumpedagógiai foglakozással, az egyik helyszínen kézműves foglalkozással 2x600 Ft/fő 

1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

A csomag két szomszédos település tájházlátogatását tartalmazza. Gyönk és Varsád 5 km-re fekszik egymástól. Mindkét helyen megoldhatók 
a játékok, illetve a kézműves foglalkozások.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Dél-dunántúli Tájházak; 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2008 (500 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Dörmerné Kemler Hajnalka – tel.: +36 (20) 824-8631, e-mail: kemler.hajnalka@gmail.com
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

VAS
SZOMBATHELY Berzsenyi Dániel Könyvtár
PROGRAMCSOMAG VAS/1/1 VAS/1/2 VAS/1/3 VAS/1/4 VAS/1/5
Címe Irodalmi témakör

Érintett korosztály 13-14 éves és 15-18 éves 13-14 éves és 15-18 éves 13-14 éves és 15-18 éves 13-14 éves és 15-18 éves 13-14 éves és 15-18 éves
Leírás

Időtartama 2x45 perc 2x45 perc 2x45 perc 2x45 perc 2x45 perc

Általános 
művelődéstörténeti témakör

Irodalmi témakör - Vas 
Megyei Irodalmi Út 1.

Irodalmi témakör - Vas 
Megyei Irodalmi Út 2.

Irodalmi témakör - Vas 
Megyei Irodalmi Út 3.

Izgalmas 
könyvtárbemutatás és 
csoportos foglalkozás, a 
művelődéstörténet Vas 
megyét, illetve 
Szombathelyt érintő 
nevezetes eseményeire és 
személyiségeire fókuszálva: 
régi, ritka dokumentumoktól 
a Vasi Digitális Könyvtárig.

Izgalmas 
könyvtárbemutatás és 
csoportos foglalkozás, 
irodalomtörténeti ritkaságok 
bemutatásával.

Izgalmas 
könyvtárbemutatás és 
csoportos foglalkozás, 
irodalomtörténeti ritkaságok 
bemutatásával, 
középpontban az irodalmi 
útvonal emlékhelyeivel.

Izgalmas 
könyvtárbemutatás és 
csoportos foglalkozás, 
irodalomtörténeti ritkaságok 
bemutatásával, 
középpontban az irodalmi 
útvonal emlékhelyeivel.

Izgalmas 
könyvtárbemutatás és 
csoportos foglalkozás, 
irodalomtörténeti ritkaságok 
bemutatásával, 
középpontban az irodalmi 
útvonal emlékhelyeivel.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Pl.: Pergamentekercs. 
Ószövetségi részletek, 
Koberger-ősnyomtatvány, 
Eber: Calendarium (Bánffy-
krónika), Mikes: 
Törökországi levelek

Berzsenyi 1813-as 
verseskötete, Tóth Árpád 
számozott, dedikált kötete 
1922-ből, József Attila 
1931-es védett, számozott, 
dedikált kötete, Weöres 
Sándor és Nagy Gáspár 
dedikált kötetei

Csönge-Iszkáz-
Egyházashetye-Duka-
Zsennye útvonalhoz 
kapcsolódó különleges 
könyvek. Pl.: Berzsenyi 
Dániel, Dukai Takács Judit, 
Weöres Sándor, Békássy 
Ferenc

Uraiújfalu-Ostffyasszonyfa- 
Kemenessömjén-Csönge-
Celldömölk-Egyházashetye-
Duka-Sárvár útvonalhoz 
kapcsolódó különleges 
könyvek. Pl.: Berzsenyi 
Dániel, Dukai Takács Judit, 
Weöres Sándor, 
Kresznerics Ferenc

Körmend-
Németújvár(Güssing)-
Rohonc (Rechnitz)-Velem-
Kőszeg útvonalhoz 
kapcsolódó különleges 
könyvek. Pl.: Faludi Ferenc, 
Rájnis József, Ottlik Géza, 
"Kék vér, fekete 
tinta" (1500-1700)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás: 500 Ft/fő Foglalkozás: 500 Ft/fő Foglalkozás: 500 Ft/fő Foglalkozás: 500 Ft/fő Foglalkozás: 500 Ft/fő

1700 Ft/fő 1700 Ft/fő 1700 Ft/fő 1700 Ft/fő 1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Örökség - mappa /tartalma: 
a bemutatandó 
dokumentumok 
címlapjainak hasonmása, 
válogatott 
szövegrészletekkel, 
könyvtárbemutató leporelló/ 
(1200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Örökség - mappa /tartalma: 
a bemutatandó 
dokumentumok 
címlapjainak hasonmása, 
válogatott 
szövegrészletekkel, 
könyvtárbemutató leporelló/ 
(1200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Örökség - mappa /tartalma: 
a bemutatandó 
dokumentumok 
címlapjainak hasonmása, 
válogatott 
szövegrészletekkel, 
könyvtárbemutató leporelló/ 
(1200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Örökség - mappa /tartalma: 
a bemutatandó 
dokumentumok 
címlapjainak hasonmása, 
válogatott 
szövegrészletekkel, 
könyvtárbemutató leporelló/ 
(1200 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Örökség - mappa /tartalma: 
a bemutatandó 
dokumentumok 
címlapjainak hasonmása, 
válogatott 
szövegrészletekkel, 
könyvtárbemutató leporelló/ 
(1200 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Dr. Baráthné Molnár Mónika – tel.: +36 (94) 513-530, e-mail: bmmonika@bdmk.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY Berzsenyi Dániel Könyvtár
PROGRAMCSOMAG VAS/1/6
Címe Irodalmi témakör - Vas Megyei Irodalmi Út 4.
Érintett korosztály 13-14 éves és 15-18 éves
Leírás

Időtartama 2x45 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás: 500 Ft/fő

1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

Izgalmas könyvtárbemutatás és csoportos foglalkozás, irodalomtörténeti ritkaságok bemutatásával, középpontban az irodalmi útvonal 
emlékhelyeivel.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Németújvár (Güssing) – Rohonc (Rechnitz) – Léka (Lockenhaus) – Doborján (Raiding )- Kőszeg útvonalhoz kapcsolódó különleges könyvek. 
Pl.: Faludi Ferenc, Rájnis József, Ottlik Géza, "Magyar szerelmes levelek 1528-1944"

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Örökség - mappa /tartalma: a bemutatandó dokumentumok címlapjainak hasonmása, válogatott 
szövegrészletekkel, könyvtárbemutató leporelló/ (1200 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Dr. Baráthné Molnár Mónika – tel.: +36 (94) 513-530, e-mail: bmmonika@bdmk.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY 

PROGRAMCSOMAG VAS/2-3-4/1
Címe Ókori gyalog galopp Savaria földjén 1.
Programgazda Történelmi témapark

Érintett korosztály 5. évfolyamtól
Leírás

Időtartama 4 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Napijegy 300 Ft/fő, vezetés 300 Ft/fő Belépő 400 Ft/fő

NymE Savaria Egyetemi Központ  Könyvtára + Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár + Történelmi 
témapark

NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára Szombathelyi 
Egyházmegyei Könyvtár

Az osztályok diákjai a NymE SEK Könyvtárában jelentkeznek, hogy Szombathely és a könyvtár rövid virtuális bemutatása után - a 
könyvtárosok által készített a "Tekergők térképe” segítségével – a tanulók egyénileg kövessék Szombathely ókori nevezetes pontjait, s 
néhány helyszínen tárlatvezetéssel ismerkedjenek meg a történelemmel. A csoportot helyi vezetők kísérik végig az útvonalon. Az út végén 
Digitális erőd játék várja a résztvevőket a SEK Könyvtárában. Az igények rugalmasan egyeztethetők.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Az Nyme Savaria Egyetemi Központ Könyvtárának állománya, valamennyi dokumentumtípus tekintetében, különös tekintettel az ókori Savaria 
történetét bemutató forrásokra. Ehhez társul még az Egyházmegyei Gyűjtemény dokumentum- és forrástára. A ténylegesen felhasználandó 
irodalom megtalálható pályázatunkban.

Belépő 400 Ft/fő, 
tárlatvezetés 100 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db nyomtatott tekergők térképe 
(200 Ft/db) és 1 db könyvjelző a forrásanyagok 
linkjeivel, bibliográfiával (200 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Kovács Katalin – tel.: +36 (94) 504-365- e-mail: katus@sek.nyme.hu  
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY 

PROGRAMCSOMAG VAS/2-3-4-5-6/1
Címe Ókori gyalog galopp Savaria földjén 2.

Romkert Történelmi témapark

Érintett korosztály 9. évfolyamtól
Leírás

Időtartama 6 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő.

NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára +Romkert + Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár +Sala 
Terrena + Történelmi témapark

NymE Savaria Egyetemi 
Központ Könyvtára

Szombathelyi 
Egyházmegyei Könyvtár

Egyházmegyei Könyvtár 
(Sala Terrena)

Az osztályok diákjai a NymE SEK Könyvtárában jelentkeznek, hogy Szombathely és a könyvtár rövid virtuális bemutatása után, a 
könyvtárosok által készített a "Tekergők térképe” segítségével a tanulók egyénileg kövessék Szombathely ókori nevezetes pontjait, s néhány 
helyszínen tárlatvezetéssel ismerkedjenek meg a történelemmel. A csoportot helyi vezetők kísérik végig az útvonalon. Az út végén Digitális 
erőd játék várja a résztvevőket a SEK Könyvtárában. Az igények rugalmasan egyeztethetők.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Az Nyme Savaria Egyetemi Központ Könyvtárának állománya, valamennyi dokumetumtípus tekintetében, különös tekintettel az ókori Savaria 
történetét bemutató forrásokra. Ehhez társul még az Egyházmegyei Gyűjtemény dokumentum- és forrástára. A ténylegesen felhasználandó 
irodalom megtalálható pályázatunkban.

Napijegy 300 Ft/fő, vezetés 
300 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő, 
tárlatvezetés 100 Ft/fő

Belépő 400 Ft/fő, 
tárlatvezetés 100 Ft/fő

Belépő 300 Ft/fő (a Légió-
raktár megtekintésére nem 
vonatkozik)

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db nyomtatott tekergők térképe (200 Ft/db) és 1 db könyvjelző a forrásanyagok linkjeivel, bibliográfiával (200 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

2500 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Kovács Katalin – tel.: +36 (94) 504-365- e-mail: katus@sek.nyme.hu  
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY Savaria Múzeum
PROGRAMCSOMAG VAS/7/1
Címe Múltunk jövője a te kezedben van!
Érintett korosztály 12 éves kortól
Leírás

A Savaria Múzeum állandó és időszaki kiállításai

Időtartama 90-120 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, anyagköltség 500 Ft

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mit tesznek a múzeumok munkatársai a kulturális örökség megóvásáért? A Savaria Múzeum kiállításai, műhelyei kiváló terepül szolgálnak e 
kérdés boncolgatására. A foglalkozás résztvevői maguk is a múzeum képzeletbeli munkatársaivá (vendégkutatókká) válnak: a moderátorok 
segítségével gyűjtőmunkát végeznek, eredményeiket feldolgozzák és megosztják társaikkal. Lehetőség van tárgyalkotó foglalkozásokra is (pl.: 
ékszerkészítés, római pénzérme készítése).

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Lapidarium Savaria Múzeum (500 Ft/db), 1 db képeslap (100 Ft), 1 db feladatlap (0 Ft)

Mindösszesen 
fizetendő

Tóth Kálmán – tel.: +36 (30) 973-3328, e-mail: titkar@muzeumbarat.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY Savaria Múzeum - Vasi Múzeumfalu
PROGRAMCSOMAG VAS/8/1 VAS/8/2
Címe Gida, bárány, csibe (avagy: mire jók és "hogyan működnek” a háziállatok?)

Érintett korosztály 1-8. osztály 7 éves kortól
Leírás

Időtartama 130 perc 140 perc
Igényelhető 2009. szeptember 1 - október 31., 2010. április 15-30. 2009. szeptember 1 - október 31., 2010. április 15-30.

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, anyagköltség 150 Ft

1700 Ft/fő 1400 Ft/fő

KAPCSOLAT

Fából vaskarika (avagy: leleményes népi 
gyermekjátékok)

A foglalkozás régi gyermekjátékokat hivatott 
megismertetni a résztvevőkkel.

A hajdani háztáji gazdálkodás állatait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket is 
megismerhetik a gyermekek.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A Vasi Múzemfalu egész területe, épületei, állatai A Vasi Múzemfalu egész területe, épületei, állatai

Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, anyagköltség 
450 Ft

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Faluvándor c. foglalkoztató 
füzet (300 Ft/db), 1 csomag (4 db) képeslap (250 
Ft/csomag)

Diákoknak fejenként: 1 db Faluvándor c. foglalkoztató füzet (300 Ft/db), 1 csomag (4 
db) képeslap (250 Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Poócza Hanna – tel.: +36 (94) 311-004, +36 (20) 578-8296, e-mail: poocza84@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY Smidt Múzeum
PROGRAMCSOMAG VAS/9/1
Címe 1848/49 kincsei Dr. Smidt Lajos magángyűjteményében
Érintett korosztály 12 éves kortól
Leírás

"Dr. Smidt Lajos magángyűjteménye" című állandó tárlat hadtörténeti, numizmatikai és biedermeier kiállítási részei

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő, Anyagköltség /öntőforma, gipsz, papír, ecset stb./ 600 Ft/fő

1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Eredeti 48/49-es nemzetőr egyenruha, kiegészítői, a fegyverzet, valamint a történelmi személyiségekhez fűződő saját használatú tárgyai 
állnak a tanulmányozás középpontjában. (Guyon Richárd kókuszdió kulacsa, Aulich Lajos pohara, Lenkey János tarsolya, dr. Balassa János 
ezüst díszkardja, a Honvédelmi Bizottmány pecsétnyomója, Kossuth Lajos és Mészáros Lázár saját kezű kéziratai, Bátori Schulcz Bódog 
csuklyás köpenye)

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Dr. Smidt Lajos 1848/49-es műkincsei c. foglalkoztatófüzet (300 Ft/db), képeslapok (ajándék!)

Diákoknak és tanároknak fejenként: 2 db képeslap (0 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Keppel Csilla – tel.: +36 (94) 311-038, Fax: +36 (94) 340-922, e-mail: postmaster@smidtmuzeum.t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár + Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
PROGRAMCSOMAG VAS/3-10/1
Címe Az elmúlt korok nálunk megelevenednek
Érintett korosztály 11-25 éves 
Programgazda Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
Leírás

Időtartama 90 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő  300 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő Belépő  300 Ft/fő, tárlatvezetés 200 Ft/fő

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A programban bemutatjuk az ókori Savariát, mint az egyik legrégebbi római települést, valamint a különböző történelmi korokból származó 
régészeti és egyházművészeti kincseket is. Részletes ismertetőt tartunk az ország első kőtáráról a Sala Terrenaról. A barokk Szombathely 
nevezetésségei, az egyházmegye alapítása, az első püspök alapította egyházi gyűjtemények kialakulásának története szintén a bemutató 
részét képezi, ehhez kapcsolódik az Egyházmegyei Könyvtár megtekintése tárlatvezetéssel egybekötve.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Géfin Gyula: A Szombathelyi Egyházmegye Története I-III.köt Paulovics István:Savaria-Szombathely topográfiája / Az 1938-41. évi kutatások 
eredményei. Szombathely, 1943. Martineum (Acta Savariensia . 1 köt. szerk.: Géfin Gyula) Paulovics István: Lapidarium Savariense / Római 
kőemlékek új felállítása a szombathelyi múzeumban. Szombathely, 1943. Martineum (Acta Savariensia 2. köt. szerk.: Géfin Gyula) Horváthné 
Simon Katalin: Magyarország első kőtára a szombathelyi Püspöki Palota földszintjén lévő Sala Terrena In: Magyar Múzeumok 2007. 4. sz.

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 4 db képeslap (400 Ft/ 4db), 2 db leporelló (100 Ft/2db)  Diákoknak fejenként: 4 db képeslap (400 Ft/ 4db), 2 db 
leporelló (100 Ft/2db)  

Osztályonként: 1db Faludi Ferenc kötet (ajándék!)

Mindösszesen 
fizetendő

Horváthné Simon Katalin – tel.: +36 (30) 824-3212, e-mail: muzeum@martinus.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

SZOMBATHELY Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
PROGRAMCSOMAG VAS/3/1
Címe Miről mesélnek a több száz éves könyvek
Érintett korosztály 11-25 éves, általános-, közép-, és főiskolások
Leírás

Időtartama 45-60 perc igény szerint
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 1000 Ft/fő

1500 Ft/fő

KAPCSOLAT

A programban bemutatjuk a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárat, mely városunk első nyilvános könyvtára volt. Az alapítás körülményeiről 
a változásokról is beszélünk, pl. arról, hogy az 1950-es években, hogyan sikerült megmenteni a könyvtári állományt a széthordástól. 
Lehetőség nyílik megtekinteni különböző korok adathordozóit; kódexeket, ősnyomtatványokat, régi könyveket, kéziratokat, folyóiratokat. 
Láthatnak egyházművészeti műtárgyakat, régi föld-, ég - és csillaggömböt, szobrokat és festményeket. A könyvtár és a régi könyvek szerepe a 
modern korban. Az állomány nagysága, gyűjtőkör, a könyvek sajátos elhelyezésének rendje (topográfiai elhelyezés), téma és nyelv szerinti 
összetétele, az állomány bővülése stb.. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Barbier, Frédéric : A könyv története. - Budapest, Osiris K., 2005.,  Faludi Ferenc: Forgandó szerentse. - Szombathely, 1992. Egyházmegyei 
Hatóság, SILL Ferenc: Szily János püspök könyvtáralapítása. = Vasi szemle. 47. [19]93. 1. 97-100., SILL Ferenc: Szily János püspök 
könyvtáralapítása. = Vasi szemle. 47. [19]93. 1. 97-100.

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 4 db képeslap 400 Ft/ 4db, 1 db leporelló a Sala Terrena (50 Ft/db), 1 db leporelló a gyűjteményekről (50 Ft/db)  

Osztályonként: 1db Faludi Ferenc kötet (ajándék!)

Mindösszesen 
fizetendő

Horváthné Simon Katalin – tel.: +36 (30) 824-3212, e-mail: muzeum@martinus.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Körmend Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum
PROGRAMCSOMAG VAS/11/1 VAS/11/2
Címe A Batthyány család története Gróf Batthyány Lajos első felelős miniszterelnök
Érintett korosztály 10 éves kortól 10 éves kortól
Leírás

A Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány Lajos Vas megyei emlékezete

Időtartama 90-120 perc 90-120 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, anyagköltség 500 Ft

1700 Ft/fő 1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

A foglalkozás során bemutatjuk a családot, amelyből az 
első magyar miniszterelnök is származik. 

A résztvevők megismerhetik gróf Batthyány Lajos politikai tevékenységét, annak 
országos és Vas megyei jelentőségét, halálának körülményeit, az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc személyéhez kötődő eseményeit.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány Lajos Vas 
megyei emlékezete

Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, anyagköltség 
500 Ft

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet (350 
Ft/db), 2 db képeslap (150 Ft/2db).

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet (350 Ft/db), 2 db képeslap (150 
Ft/2db).

Mindösszesen 
fizetendő

Móricz Péter múzeumigazgató – tel.: +36 (94) 410-425, e-mail: dbslm@muzeumkormend.t-online.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Kőszeg Kőszegi Patikamúzeum - "Arany Egyszarvú" Patikaház
PROGRAMCSOMAG VAS/12/1 VAS/12/2 VAS/12/3
Címe Szúnyog volt a patikus... Kuruzslók és patikusok, néphit és tudomány Jezsuita szerzetesek Kőszegen
Érintett korosztály 6-8. osztály Általános iskola felső tagozat, középiskolások

Leírás

Gyógyszerészet történeti kiállítás(állandó) Gyógyszerészet történeti kiállítás(állandó)

Időtartama 30 perc 45-60 perc igény szerint 45-60 perc igény szerint
Igényelhető 2009. szeptember 1-október 15. 2009. szeptember 1-október 15.

ÁRAK
Program 

óvodáskorúak-
kisiskolásokig
Az állati és növényi eredetű 
gyógyszeralapanyagok 
témája köré építve és a 
különböző érzékszervekre 
ható (ízlelés, látás, tapintás, 
szaglás, hallás), a 
tapasztalati úton való 
megismerést segítő 
csoportos foglalkozások.

Állati és növényi eredetű gyógyszeralapanyagokat 
vizsgálunk, fölkapaszkodunk a drogpadlásra, 
megismerkedünk a gyógynövények előkészítésének 
fázisaival. Meghallgatjuk a népi gyógyászat mára már 
furcsának tűnő gyógymódjait. Ritkaságszámba menő 
gyógyszeralapanyagokat szedünk elő, nézünk meg és 
szagolunk (pl.: mirha, ámbra).

Megcsodáljuk a jezsuita officinabútor faragványait, 
patikaedényeit, és a falakat díszítő szekkókat. Az 
officinabútor lenyűgöző, templombelsőt idéző bútoráról 
beszélgetünk, építve az előzetes művészettörténeti, 
történelem órákon megszerzett ismeretekre. Megtudjuk, 
hogyan viselkedtek, várakoztak az emberek ebben a 
térben.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Gyógyszerészet történeti 
kiállítás (állandó)

2009. szeptember 1-
október 15.

Belépő  300 Ft/fő, 
foglalkozás 400 Ft/fő, 
tárlatvezetés 150 Ft

Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, tárlatvezetés 
150 Ft

Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, tárlatvezetés 
150 Ft
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1550 Ft/fő 1550 Ft/fő 1550 Ft/fő

KAPCSOLAT Veress Judit – tel.: +36 (94) 360-240, e-mail: veressjudit332@gmail.com

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
feladatlap (100 Ft/db), 1 db 
képeslap (150 Ft/db), 1 db 
múzeumi vezető (450 
Ft/db), 1 db gyógynövényes 
illatzsák (0 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (100 Ft/db), 1 db 
képeslap (150 Ft/db), 1 db múzeumi vezető (450 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db feladatlap (100 Ft/db), 1 db 
képeslap (150 Ft/db), 1 db múzeumi vezető (450 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Kőszeg Városi Múzeum - Tábornokház - Hősök Tornya
PROGRAMCSOMAG VAS/13/1 VAS/13/2
Címe Régi mesterek nyomában - ismerkedés a céhes élettel
Érintett korosztály 5-8. osztály 5-12. osztály
Leírás

Kőszegi kismesterségek és céhek (állandó) Kőszegi kismesterségek és céhek (állandó)

Időtartama 45-60 perc igény szerint 45-60 perc igény szerint
Igényelhető 2009. szeptember 1-október 15. 2009. szeptember 1-október 15.

ÁRAK
Program Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, tárlatvezetés 150 Ft

1550 Ft/fő 1550 Ft/fő

KAPCSOLAT Veress Judit – tel.: +36 (94) 360-240, e-mail: veressjudit332@gmail.com

Kőszeg város védművei

A foglalkozás során végigjárjuk az állandó kiállítást, 
megismerkedünk a céhes élet mindennapjaival, és 
végigjárjuk a mesterré válás rögös útját.

A  helyismereti jellegű foglalkozás segítséget nyújthat történelem és 
művészettörténet órákhoz egyaránt. Tábornokház- Hősök tornya kiállításainak 
megtekintését, a kilátóként is működő torony körbejárását tartalmazza. (Az épület jó 
kiindulási pont lehet egy belvárosi sétához.) A gyerekek a toronyból egyben láthatják 
az egykori városfalat, áttekinthetik a városszerkezetet, megtekinthetnek pár fontos 
épületet, betájolhatják a város fekvését a kézhez kapott, kiegészítendő vaktérkép 
alapján.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő  300 Ft/fő, foglalkozás 400 Ft/fő, tárlatvezetés 
150 Ft

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db vaktérkép (100 Ft/db), 1 db 
feladatlap (100 Ft/db), 1 db képeslap (150 Ft/db), 1 db 
múzeumi vezető (350 Ft/db) 

Diákoknak fejenként: 1 db vaktérkép (100 Ft/db), 1 db feladatlap (100 Ft/db), 1 db 
képeslap (150 Ft/db), 1 db múzeumi vezető (350 Ft/db) 

Mindösszesen 
fizetendő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

VESZPRÉM MEGYE 
VESZPRÉM  Veszprém Megyei Levéltár
PROGRAMCSOMAG VE/1/1
Címe A magyarországi németek írásbeli és tárgyi kultúrája
Érintett korosztály Általános (7-8. oszt.) és középiskolás diákoknak ajánljuk.
Leírás

Veszprém megye ezer éve (levéltári kiállítás) 

Időtartama 2 óra
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 1000 Ft/fő

2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

A VeML programja betekintést nyújt a török hódoltság után Magyarországba települt németek, közkeletű elnevezéssel svábok mindennapi 
életébe a levéltári források segítségével. Veszprém megye németajkú településeinek anyagára támaszkodva ismerhetik meg a résztvevők e, 
mai határainkon belül legnépesebb nemzetiségünk sajnos eltűnőben lévő kultúráját.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Háztörténetek (A dunántúli németek kulturális jellemzői), Veszprém, 2006. (1000 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Márkusné Vörös Hajnalka – tel.: +36 (88) 887-200, e-mail: mvorosh@veml.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

VESZPRÉM  Veszprém Megyei Levéltár és Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár
PROGRAMCSOMAG VE/1-2/1 VE/1-2/2
Címe Középkori írásbeliség Veszprémben
Programgazda Veszprém Megyei Levéltár Veszprém Megyei Levéltár

Érintett korosztály Általános (7-8. oszt.) és középiskolás diákoknak ajánljuk.

Leírás

Időtartama 2 óra 2 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Foglalkozás 500 Ft/fő, Anyagköltség 150 Ft/fő 

Egy sajátos magyar jogintézmény: a hiteleshelyek
 Veszprémi Érseki és 
Főkáptalani Levéltár

 Veszprémi Érseki és 
Főkáptalani Levéltár

Általános (7-8. oszt.) és középiskolás diákoknak 
ajánljuk.
A VeML és a VÉL közös programja során bemutatjuk a 
középkori írásbeliség sajátosságait (hordozóanyagok, 
íróanyagok, írástípusok, az írás készítői), társadalmi 
szerepét, hangsúlyozva a 21. század kultúrájához 
vezető út állomásait, a középkori írásbeliséget a maival 
összekötő elemeket. A VeML elméleti foglalkozását a 
VÉL-ben gyakorlati foglalkozás követi, amely során a 
résztvevők a maguk tárgyi valóságában is 
megismerkedhetnek a középkori írásbeliség 
eszközeivel, valamint kipróbálhatják magukat 
íródeákként.

A VeML és a VÉL közös programja során bemutatjuk a magyar jogszolgáltatás egy 
sajátos intézményét, a hiteleshelyeket. Az Európában egyedülálló intézménytípus 
végigkísérte a magyar történelmet a kezdetektől egészen a 19. század végéig. A 
VeML-ban tartott gyakorlati foglalkozás forrásokon keresztül mutatja be a hiteleshelyi 
intézmény történetét és feladatait. A VÉL.-ben gyakorlati foglalkozáson ismerhetik 
meg a résztvevők a hiteleshelyi kiadványok előállításának fortélyait, valamint a 
hitelesítésben szerepet játszó pecsételés technikáját.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Veszprémi püspökség alapítólevele (1009); Tihanyi 
bencés apátság alapítólevele (1055)

Veszprémi káptalan hiteleshelyi jegyzőkönyvei (1635-től)

Foglalkozás 500 Ft/fő, 
Anyagköltség 150 Ft/fő 

Foglalkozás 500 Ft/fő, 
Anyagköltség 150 Ft/fő 

Foglalkozás 500 Ft/fő, 
Anyagköltség 150 Ft/fő 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

- -

2000 Ft/fő 2000 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Árpád-kori oklevelek 
Veszprémben, kiállítási 
katalógus 2001. (700 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db A veszprémi káptalan 
számadáskönyve 1794-1534, Veszprém, 1997. (700 
Fdb)

Mindösszesen 
fizetendő

Petrik Iván (VeML) - tel.: 
+36 (88) 887-200, e-mail: 
petriki@veml.hu

Karlinszky Balázs (VÉL) – 
tel.: +36 (88) 426-088, e-
mail:canio@freemail.hu 

Jakab Réka (VeML) – tel.: +36 (88) 887-200, e-
mail:jakab.reka@veml.hu 

Karlinszky Balázs (VÉL) – 
tel.: +36 (88) 426-088, e-
mail: canio@freemail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

VESZPRÉM  Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
PROGRAMCSOMAG VE/3/1 VE/3/2
Címe Rendhagyó történelemórák - Archeológia Játékos középkor
Érintett korosztály 1-12 évfolyam 5-12 évfolyam
Leírás

Veszprém megye egyházi élete a középkorban (2009.06.21-2009.12.31.)

Időtartama kb. 45-60 perc kb. 45-60 perc
Igényelhető Folyamatosan 2009. szeptember-november

ÁRAK
Program Belépő foglalkozással 300 Ft/fő Belépő foglalkozással 300 Ft/fő

1690 Ft/fő 1750 Ft/fő

KAPCSOLAT

A Laczkó Dezső Múzeum állandó kiállítása az őkortól 
kezdve az 1990-es évekig veszi sorra Veszprém és 
környéke kulturális örökségét, hűen reprezentálva ezzel 
az ezen vidéken élők múltját. Múzeumpedagógiai 
foglalkozásunk a kiállítás bőséges régészeti anyagára 
épül. A hozzánk látogató diákcsoportok megismerhetik 
hogyan dolgozik terepen a régész és mi lesz a kiásott 
tárgyak sorsa. 

A Laczkó Dezső Múzeum "Veszprém megye egyházi élete a középkorban" című 
időszaki kiállítása Veszprém megye legfontosabb középkori régészeti és tárgyi 
emlékeit mutatja be. A múzeumpedagógiai foglalkozás során a diákok a 
múzeumpedagógus vezetésével megtekintik a kiállítást, majd csapatokba 
szerveződve életkoruknak megfelelő feladatlapokat töltenek ki, egymással 
versenyezve. A győztes csapat oklevelet kap. A feladatlapokon túl egy, a kiállításhoz 
készült memóriajátékkal istesztelhetik újonnan megszerzett tudásukat a tanulók.  

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Szellem… a tárgyban, ...a helyben, …a képben  Állandó 
kiállítás

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Szellem a tárgyban, a 
helyben, a képben. Kiállítási iránytű. /VMMI, Veszprém, 
2006/ (400 Ft/db), 1 db Regenye Judit: Ősrégészet 
Veszprémben. /VMMI, Veszprém, 2006/ (990 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Vidi Nándorné /szerk./: Veszprém megye egyházi élete a 
középkorban. Memóriajáték. /VMMI, Veszprém 2008/ (450 Ft/db), 1 db Rainer Pál: 
Üdv néked, Boldog Gizella királyné /VMMI, Veszprém, 2000/ (450 Ft/db), 1 db 
Regenye Judit /szerk./: Kralovánszky Alán Veszprém megyei kutatásaiból /VMMI, 
Veszprém, 2000/ (550 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Király András - tel.: +36 (88) 426-081, +36 (30) 387-2476, e-mail: kiraly@vmmuzeum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

VESZPRÉM  Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - Bakonyi Ház
PROGRAMCSOMAG VE/4/1
Címe A kendertől a vászonig
Érintett korosztály 1-12 évfolyam
Leírás

A paraszti élet használati tárgyai

Időtartama kb. 60 perc
Igényelhető 2009. szeptember 1-30.

ÁRAK
Program Belépő foglalkozással 300 Ft/fő

1700 Ft/fő

KAPCSOLAT

A Laczkó Dezső Múzeum szomszédságában áll a Bakonyi Ház, amely az egyik legkorábbi magyar szabadtéri néprajzi kiállítóhely. A házban 
megtekinthető kiállításunk a paraszti élet mindennapjainak és ünnepeinek eszközkészletét, tárgyi kultuáját mutatja be. A múzeumpedagógus 
vezetésével a diákok megismerkedhetnek a Bakony és a Balaton-felvidék népi építészetével, a népi táplálkozás-kultúrával, valamint egyes 
népművészeti díszítési eljárásokkal is. A múzeumi órához interaktív foglalkozás is tartozik, "Kendertől a vászonig" címmel.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként:  1 db "Bakonyi Ház" leporelló /VMMI, Veszprém/ (150 Ft/db), 1 db "Bakonyi Ház" képeslap /VMMI, Veszprém/ (50 Ft/db), 
1 db S. Laczkovits Emőke: Emlékkötet Vajkay Aurél születésének századik évfordulójára /VMMI, Veszprém, 2003/ (1200 Ft/db).

Mindösszesen 
fizetendő

Király András - tel.: +36 (88) 426-081, +36 (30) 387-2476, e-mail: kiraly@vmmuzeum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - Római kori Villagazdaság és Romkert
PROGRAMCSOMAG VE/5/1
Címe A villa felfedezése
Érintett korosztály 3-12 évfolyam
Leírás

Római kori lakóház (Mozaikok, falfestmények, használati tárgyak)

Időtartama kb. 60-90 perc
Igényelhető 2009. szeptember 1-30.

ÁRAK
Program Belépő foglalkozással 300 Ft/fő

1900 Ft/fő

KAPCSOLAT

Nemesvámos - Balácapuszta

Veszprémtől mindegy 9 kilométerre találhatók az egykori római földbirtok-központ maradványai a feltárások nyomán napvilágra került falaival, 
kiállításokat magába foglaló épületével, romkertjével. A hozzánk látogató diákcsoportok a múzeumpedagógus vezetésével körbejárják a fedett 
villa épületét oly módon, hogy közben a diákok koruknak megfelelő kérdéseket, feladatokat kapnak, melyek segítségével maguk ismerhetik fel 
az egyes épületrészek funkcióit, az egykoron a villában élt rómaiak építészeti megoldásait, mindennapjaikat, kultúrájukat, szokásaikat. A 
vállalkozó kedvű csoportok ezután különböző méretű, a római kort idéző ruhákat ölthetnek magukra, melyekben római környezetben 
fényképezkedhetnek.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db K. Palágyi Sylvia: Veszprém megye római kori kőfaragványainak gyűjteménye /VMMI, Veszprém, 2004/ (1600 
Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Király András - tel.: +36 (88) 426-081, +36 (30) 387-2476, e-mail: kiraly@vmmuzeum.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum (BTM)
PROGRAMCSOMAG VE/6/1
Címe Klasszikus barangolások – Egy kiállítás képei - Bakonyi Természettudományi Múzeum
Érintett korosztály 7-18 éves
Leírás

A Bakony természeti képe; Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben

Időtartama 120 perc
Igényelhető Folyamatosan

ÁRAK
Program 

1850 Ft/fő

KAPCSOLAT

A Bakony természeti képe c. tárlat diorámái bemutatják a jellegzetes bakonyi tájak életközösségeit, védett növény- és állatfajait, védett 
területeit. A Jégkorszaki óriások a Bakonyban c. őslénytani kiállításban a 2006-ban Csajág mellett feltárt két gyapjas mamut kiegészített és 
talpra állított csontváza mellett bemutatásra kerül a "kortárs” jégkorszaki fajok közül egy barlangi medve teljes csontváza, valamint barlangi 
hiéna, őstulok, ló, gyapjas orrszarvú, ősbölény és egy óriásszarvas koponyája. A hegység természettudományos értékeit bemutató 
tárlatvezetés és foglalkozás során elhangzottak felhasználásával feladatlapokat töltenek ki a résztvevők. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő "A Bakony természeti képe” és a "Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben” c. kiállításokba 250 Ft/fő, tárlatvezetés 150 Ft/fő, 
múzeumpedagógiai foglalkozás 300 Ft/fő, kézműves foglalkozás (anyagköltséggel együtt) 400 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db A Bakony - A természet kincsestára (szerk. H. dr. Harmat Beáta). Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum, 
2008. 128 p. (500 Ft/db), 1 db A Bakony természeti képe 2. - Kutasi Csaba: A Bakony rovarvilága. Zirc. Bakonyi Természettudományi 
Múzeum, 2002. 48 p. (250 Ft/db)

Mindösszesen 
fizetendő

Kasper Ágota – tel.: +36 (88) 575-300, +36 (30) 282-3744, e-mail: btmz@bakonymuseum.koznet.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Zirc OSZK Reguly Antal Műemlékkönyvtár
PROGRAMCSOMAG VE/7/1 VE/7/2
Címe Szerzetesek és könyvtárak A nyomtatott könyvillusztráció története
Érintett korosztály 10-18 éves 14-18 éves művészeti szakközépiskolák diákjainak 
Leírás

Időtartama 80 perc 85 perc
Igényelhető Egész évben. Bejelentkezés előzetes egyeztetéssel, egy hónappal az óra előtt.

ÁRAK
Program Belépőjegy 250 Ft/fő,  foglalkozás 400 Ft/fő Belépő 250 Ft/fő, foglalkozás 600 Ft/fő

A középkorban a szerzetes rendek szerepe kiemelkedő volt a könyvkultúra területén, 
de hatásúak a későbbi időkben is jelentős volt. Programunk ezt a szerepet ciszterci 
rend példáján keresztül mutatja be - melynek során kitérünk a kolostori életre is - 
autentikus környezetben, korabeli könyvtári bútorok, régi könyvek és újságok között. 
A diákok a frissen szerzett tudásukat koruknak megfelelő feladatlap kitöltésével 
mélyíthetik el.

Az illusztrációk elsősorban a könyv szövegének 
megértését elősegítő képi ábrázolások. Ennek nagyon 
szép példái vannak a kézírásos korszakból, de a 
könyvnyomtatás feltalálásával alapvetős változás ment 
végbe a könyv díszítésében is: a könyvfestés középkori 
gyakorlatát felváltotta a nyomtatott grafika 
könyvillusztrációként való alkalmazása. Célunk, hogy a 
művészeti iskolák tanulói egy autentikus környezetben, 
a régi könyvek, metszetek birodalmában 
ismerkedhessenek meg az alkalmazott grafika e 
műfajával, történetével. 

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. A kezdetektől 1730-ig. 
[Budapest], Balassi, [é.n.].

Fritz Funke: Könyvismeret. Budapest, Osiris, 2004.

Egész évben. Bejelentkezés előzetes egyeztetéssel, egy 
hónappal az óra előtt.

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Urbán Gusztávné: A zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtár. 
[Budapest], Országos Széchényi Könyvtár, 2006.(1000 Ft/db), Németh Gábor: 
Feladatlap a „Szerzetesek és könyvtárak” című programhoz. [Kézirat fénymásolva.] 
Zirc, 2009. 3 p. (30 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db Urbán Gusztávné: A zirci 
Reguly Antal Műemlékkönyvtár. [Budapest], Országos 
Széchényi Könyvtár, 2006.(1000 Ft/db),
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1680 Ft/fő 1850 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Németh Gábor - tel.: +36 (88) 593-800, mobil: +36 (30) 639-4561, e-mail: info.reguly@oszk.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum (BTM) + OSZK Reguly Antal Műemlékkönyvtár
PROGRAMCSOMAG VE/6-7/1 VE/6-7/2
Címe Kirándulás a természet és kultúra világában 1. Kirándulás a természet és kultúra világában 2.

A régi könyvek birodalma Állat- és növényvilág a régi könyvekben

Programgazda OSZK Reguly Antal Műemlékkönyvtár

Érintett korosztály 10-18 évesig 10-18 évesig 10-18 évesig 10-18 évesig
Leírás

A Bakony-hegység növény- 
és állatvilága

A Bakony-hegység 
természeti világa

Bakonyi 
Természettudományi 
Múzeum (BTM)

OSZK Reguly Antal 
Műemlékkönyvtár

Bakonyi 
Természettudományi 
Múzeum (BTM)

A Bakony természeti képe 
c. tárlat diorámái 
bemutatják a jellegzetes 
bakonyi tájak 
életközösségeit, védett 
növény- és állatfajait, védett 
területeit. A Jégkorszaki 
óriások a Bakonyban c. 
őslénytani kiállításban a 
2006-ban Csajág mellett 
feltárt két gyapjas mamut 
kiegészített és talpra állított 
csontváza mellett 
bemutatásra kerül a 

A múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vetítéssel 
egybekötött beszélgetés 
során a résztvevők 
megtudhatják, hogyan 
készült régen a nyomtatott 
könyv, milyen szakmák 
működtek közre az 
előállításban. 
Megismerkedhetnek a 
könyvekhez szükséges 
anyagokkal, a 
pergamennel, a merített 
papírral, könyvkötő 
szerszámokkal, amelyeket 

Az intézmény kiállításai 
bepillantást nyújtanak az 
egykori "Bakonyerdő" még 
ma is gazdag és sokszínű 
élővilágába. A látogatók 
egyúttal megismerhetik a 
Kárpát-medence ásvány 
ritkaságait. A "Jégkorszaki 
óriások a Bakony-
hegységben c. tárlatban 
pedig a híres csajági 
mamutleleteken kívül más 
"kortárs" fajokkal is 
találkozhatnak az 
érdeklődők.

A régebbi idők emberét is megigézték a természet 
csodálatos alkotásai: már akkor megpróbálták 
rendszerbe foglalni, s ezek eredményei jól tükröződnek 
a régi könyvekben, ahol gyakran nemcsak a leírásukkal, 
hanem képekkel is ábrázolták ezeket. Egy ilyen 
tudománytörténeti kalandozás legjobb színtere a zirci 
műemlékkönyvtár, mert gazdag anyag áll 
rendelkezésünkre a korabeli elképzelések, rendszertani 
próbálkozások bemutatására. Programunknak alcímként 
adhatnánk azt, hogy Pliniustól Linnén át Brehmig, 
hiszen e szerzőktől számos munka megtalálható az 
állományunkban. Mivel intézményünk alapjába véve 
szerzetesi könyvtár és egy kolostorhoz mindig tartozott 
konventkert, így foglalkoznánk a zirci arborétum 
történetével, melynek meglátogatását lezáró 
programként ajánljuk. 
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Időtartama 90 perc 60 perc 90 perc 80 perc
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 250 Ft/fő, foglalkozás 350 Ft/fő

"kortárs” jégkorszaki fajok 
közül egy barlangi medve 
teljes csontváza, valamint 
barlangi hiéna, őstulok, ló, 
gyapjas orrszarvú, ősbölény 
és egy óriásszarvas 
koponyája. A hegység 
természettudományos 
értékeit bemutató 
tárlatvezetés és foglalkozás 
során elhangzottak 
felhasználásával 
feladatlapokat töltenek ki a 
résztvevők. 

szemléltetni is tudunk, 
kézbe lehet venni őket. 
Természetesen a 
"készterméket”, a könyvet 
is megszemlélhetik, egy-
egy általunk kiválasztott 
példányba bele is 
lapozhatnak. Az elmondott, 
megtapasztalt ismereteket 
játékos feladatlap 
kitöltésével mélyít-hetik el a 
diákok, melyekből a három 
legjobbat egy-egy merített 
papírból készített 
könyvjelzővel díjazzuk.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

A Bakony természeti képe; 
Jégkorszaki óriások a 
Bakony-hegységben

Tevan Andor: A könyv 
évezredes útja. Budapest, 
Művelt Nép, 1956.

A Bakony természeti képe; 
Jégkorszaki óriások a 
Bakony-hegységben

Both Mária - Csorba F. László: Források. Természet-
tudomány-történet. Bp., 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Belépőjegy 250 Ft/fő, 
tárlatvezetés 150 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 350 Ft/fő

Belépőjegy 250 Ft/fő, 
tárlatvezetés 150 Ft/fő, 
foglalkozás 300 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
A Bakony - A természet 
kincsestára. (szerk. H.dr. 
Harmat Beáta) Zirc, 
Bakonyi 
Természettudományi 
Múzeum, 2008. 128 p (500 
Ft/fő)
.

Diákoknak fejenként: 1 db 
A Bakony - A természet 
kincsestára. (szerk. H.dr. 
Harmat Beáta) Zirc, 
Bakonyi 
Természettudományi 
Múzeum, 2008. 128 p (500 
Ft/fő)
.

Mindösszesen 
fizetendő

Kasper Ágota – tel.: +36 (88) 575-300, +36 (30) 282-3744, e-mail: btmz@bakonymuseum.koznet.hu
Németh Gábor – tel.: +36 (88) 593-800, +36 (30) 639-45-61, e-mail: info.reguly@oszk.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

ZALA MEGYE
Keszthely Balatoni Múzeum
PROGRAMCSOMAG ZA/1/1 ZA/1/2 ZA/1/3 ZA/1/4 ZA/1/5
Címe

Érintett korosztály általános iskola általános iskola 

Leírás

-

Időtartama 1-1,5 óra 1-1,5 óra 1-1,5 óra 1-1,5 óra 1 óra
Igényelhető folyamatosan

ÁRAK
Program 

A Balaton kialakulása, 
élővilága

Mesék és mondák a 
Balatonról

Az emberi tevékenység 
kialakulása a tó partján

Emberi tevékenység a tó 
partján: csaták, harcosok, 
várak

Az 1848-49-es 
szabadságharc keszthelyi 
eseményei

általános iskola alsó 
tagozat

általános iskola alsó 
tagozat

általános iskola felső 
tagozat, középiskola

Vezetés az új állandó 
kiállítás 1-3 termében, 
utána játék, színezés, 
rajzolás a foglalkoztató 
teremben.

Vezetés az állandó kiállítás 
1-3 termében, utána a 
foglalkoztatóban 
mesehallgatás, kifestők, 
egy mese dramatikus 
eljátszása.

Vezetés az állandó kiállítás 
4. termének őskori 
fejezetében, utána a 
foglalkoztatóban kérdezz-
felelek, rekonstrukciós 
játékok.

Vezetés az állandó kiállítás 
5. termében, 
foglalkoztatóban: 
fegyverek, pecsétek a 
múzeum gyűjteményéből, 
vár építése kartonból.

Előadás, kiegészítve a 
múzeum tárgyi, 
dokumentációs 
gyűjteményével.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Aranyhíd. Fejezetek a 
Balaton történetéből. 
Állandó kiállítás

Aranyhíd. Fejezetek a 
Balaton történetéből. 
Állandó kiállítás

Aranyhíd. Fejezetek a 
Balaton történetéből. 
Állandó kiállítás

Aranyhíd. Fejezetek a 
Balaton történetéből. 
Állandó kiállítás

2009. október-november, 
2010. február-április

2009. október-november, 
2010. február-április

2009. október-november, 
2010. február-április

2009. október-november, 
2010. február-április

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 400 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 200 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 1240 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 1000 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 100 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1940 Ft/fő 1740 Ft/fő 1830 Ft/fő 1790 Ft/fő 1970 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Müller R.: Keszthely és a 
Kis-Balaton (290 Ft/db), 1 
db Színes légi térkép a 
Balatonról (750 Ft/db), 1 db 
képeslap (30 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Müller R.: Keszthely és a 
Kis-Balaton (290 Ft/db), 1 
db Színes légi térkép a 
Balatonról (750 Ft/db), 1 db 
képeslap (30 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Római kori kőtár c. 
katalógus (90 Ft/db), 1 db 
képeslap a Balatonról (30 
Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Müller R.: Keszthely és a 
Kis-Balaton (290 Ft/db), 1 
db képeslap (30 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
A szabadságharc emlékei 
Zala megyében (1400 
Ft/db) 

Mindösszesen 
fizetendő

Gruberné Molnár Adél, P. Barna Judit, Havasi Bálint, Haász Gabriella – tel.: +36 (83) 312-351, e-mail: titkarsag@balatonimuzeum.org, 
adel.gruberne@balatonimuzeum.org
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Keszthely Balatoni Múzeum
PROGRAMCSOMAG ZA/1/6 ZA/1/7 ZA/1/8 ZA/1/9
Címe A Nap fiai egykor és ma. Az inkák tündöklése és bukása

Érintett korosztály általános iskola felső tagozat, középiskola

Leírás Tárlatvezetés, feladatlapok kitöltése, szövés.

A Nap fiai egykor és ma (2009.06.27-2009.09.20)

Időtartama 1-1,5 óra 1-1,5 óra 1-1,5 óra 1 óra
Igényelhető folyamatosan folyamatosan folyamatosan 2009. szeptember 1-20.

ÁRAK
Program Belépő 250 Ft/fő,  tárlatvezetés 200 Ft/fő

Népszokások, 
néphagyományok, húsvéti 
ünnepkör

Népszokások, 
néphagyományok, 
karácsonyi ünnepkör

A legfontosabb múzeumi 
háttérmunka. Hogyan 
dolgozik a restaurátor?

általános iskola, 
középiskola

általános iskola, 
középiskola

Általános iskola, 
középiskola

Előadás, kiegészítve a 
múzeum néprajzi 
gyűjteményének illeszkedő 
darabjaival, viaszolós 
tojásdiszítés tanulása.

Előadás, kiegészítve a 
múzeum néprajzi 
gyűjteményének illeszkedő 
darabjaival, betlehem 
készítése.

Előadás és gyakorlati 
bemutató, 
műtárgymásolatok 
készítése.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 200 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 200 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
foglalkozás 220 Ft/fő, 
anyagköltség 1200 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db 
Müller R.: Keszthely 
tegnapelőtt, tegnap és ma 
(1200 Ft/db), 1 db képeslap 
(30 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Müller R.: Keszthely 
tegnapelőtt, tegnap és ma 
(1200 Ft/db), 1 db képeslap 
(30 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db 
Müller R.: Keszthely és a 
Kis-Balaton (290 Ft/db)

Diákoknak fejenként: 1 db foglalkoztató füzet (200 
Ft/db), 1 db Balatoni halas füzet (420 Ft/db), 1 db légi 
térkép a Balatonról (750 Ft/db), 1 db képeslap (30 Ft/db)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1900 Ft/fő 1900 Ft/fő 1960 Ft/fő 1850 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Gyanó Szilvia, Jordán György, Haász Gabriella – tel.: +36 (83) 312-351, e-mail: titkarsag@balatonimuzeum.org, 
adel.gruberne@balatonimuzeum.org
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Nagykanizsa
PROGRAMCSOMAG ZA/2/1 ZA/2/2 ZA/2/3 ZA/2/4 ZA/2/5
Címe

Érintett korosztály 7-18 éves 7-18 éves 7-18 éves 7-18 éves 7-12 éves
Leírás

Időtartama 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program 

Thúry György Múzeum

Rendhagyó régészeti és 
történeti óra

Kincskereső Kalandtúra 
(Keresd a kalózok kincsét!, 
Keresd az Inkák kincsét!)

Mivel foglalkozik a 
muzeológus, ki is az a 
restaurátor?

Hogyan készül egy 
kiállítás?

Kanizsa vára, lovagi sisak 
készítése

Foglalkozás az állandó 
kiállításban, ill. a régészeti 
raktárakban.

A Kalandtúra az állandó 
kiállításban ad feladatot a 
diákoknak, akik a megoldott 
feladatlappal elnyerhetik a 
Kincset, ami édesség és 
apró tárgyjutalom.

A foglalkozás bemutatja a 
múzeumi munka fázisait, 
szemlélteti a leltározás, 
raktározás, restaurálás 
folyamatát. A diákok részt 
vehetnek egy edény 
összeragasztásában, 
megtekinthetik a különböző 
gyűjteményi raktárakat.

Bemutatjuk a raktárból 
elővett tárgyak útját a zárt 
vitrinig. Vitrin összeállítása, 
tapétázása, festése, 
feliratok méretre vágása, 
illusztrációk habkartonra 
ragasztása, tárgyak 
rögzítése a vitrinbe, képek 
falra helyezése.

Kézműves foglalkozás. 
Papírból olló és ragasztó 
segítségével sablon alapján 
sisak készítés, előtte a 
sisak kiszínezése. 
Váralaprajz színezés, a 
sablon hajtogatása, 
ragasztása.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Emberek, utak, kapcsolatok 
(Dél-Zala évezredei)

Emberek, utak, kapcsolatok 
(Dél-Zala évezredei)

Emberek, utak, kapcsolatok 
(Dél-Zala évezredei)

Emberek, utak, kapcsolatok 
(Dél-Zala évezredei)

Emberek, utak, kapcsolatok 
(Dél-Zala évezredei)

Ha időszaki kiállítás, 
akkor annak nyitó és 
záró dátuma

Vár és Város. Időszaki 
kiállítás. Szeptember-
december.

Belépő 250 Ft/fő, 
Foglalkozás 1050 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
Foglalkozás 1050 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
Foglalkozás 1050 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
Foglalkozás 1050 Ft/fő

Belépő 250 Ft/fő, 
Foglalkozás 1050 Ft/fő
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Nagykanizsa. Információs lap (0 Ft/db), 1 db Ismerje meg Nagykanizsát! /16 oldalas, színes kiadvány./ (0 Ft/db), 1 
db Századfordulós képeslap csomag. (500 Ft/csomag)

Mindösszesen 
fizetendő

Száraz Csilla – tel.: +36 (30) 213-5036, e-mail: szcsilla@zmmi.hu; szarazcsilla@vipmail.hu
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

Nagykanizsa
PROGRAMCSOMAG ZA/2/6 ZA/2/7 ZA/2/8
Címe Agyagozás Ünnepkörhöz kötődő kézműves foglalkozások Mintarajzolás, hímzés. Kézimunka foglalkozás
Érintett korosztály 7-18 éves 7-14 éves 7-18 éves
Leírás

Emberek, utak, kapcsolatok (Dél-Zala évezredei) Emberek, utak, kapcsolatok (Dél-Zala évezredei)

Időtartama 1 óra 1 óra 1 óra
Igényelhető Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan

ÁRAK
Program Belépő 250 Ft/fő, Foglalkozás 1050 Ft/fő Belépő 250 Ft/fő, Foglalkozás 1050 Ft/fő

Thúry György Múzeum

Újkőkori edények, idolok 
(kis istenszobrocskák) 
készítése agyagból.

A Húsvéti és a Karácsonyi ünnepkörhöz kötődő 
kézműves foglalkozások.

A múzeum gazdag textilgyűjteményének a bemutatása. 
A jellegzetes zalai minták rajzolása sablon alapján 
könyvjelző, zsebkendő kivarrása keresztszemes 
hímzéssel, száröltéssel.

A kiállítás, ill. 
levéltári/könyvtári 
anyag, amelyhez a 
foglalkozás  
kapcsolódik 

Emberek, utak, kapcsolatok 
(Dél-Zala évezredei)

Ha időszaki kiállítás, 
akkor annak nyitó és 
záró dátuma

"Akik karddal mérték a pénz 
súlyát." Kelták Zalában. 
Június 27 - augusztus 20.

Belépő 250 Ft/fő, 
Foglalkozás 1050 Ft/fő

Hazavihető 
segédanyagok, 
kiadványok, 
melyeket a 
programcsomag ára 
tartalmaz

Diákoknak fejenként: 1 db Nagykanizsa. Információs lap (0 Ft/db), 1 db Ismerje meg Nagykanizsát! /16 oldalas, színes kiadvány./ (0 Ft/db), 1 
db Századfordulós képeslap csomag. (500 Ft/csomag)
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A szervezők fenntartják a programcsomagban történő változtatás jogát.
A pályázónak a közgyűjteményi intézménnyel közvetlenül nem áll jogában időpontot egyeztetni. Időpontfoglalás ügyében a pályázat nyerteseit a szervező, 

a Museum.hu Nagy KUL-Túra Programirodája keresi fel.

1800 Ft/fő 1800 Ft/fő 1800 Ft/fő

KAPCSOLAT

Mindösszesen 
fizetendő

Száraz Csilla – tel.: +36 (30) 213-5036, e-mail: szcsilla@zmmi.hu; szarazcsilla@vipmail.hu
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