
 

 

16+  
CÉLKERESZTBEN A MÚZEUMOK 

11. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 
Magyar Nemzeti Múzeum 

2013. szeptember 30.  
10.00 – 16.45 

 
 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ és a Magyar Nemzeti Múzeum 
tisztelettel meghívja  

a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvényére, 
a 11. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitóra és a kapcsolódó szakmai rendezvényekre. 

 
A program helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) 
 
Az ünnepélyes megnyitó és szakmai rendezvény részletes programját mellékeljük, valamint a 
www.oszifesztival.hu oldalon is közzétesszük.  
 
Részvételi szándékát, kérjük, regisztráció formájában jelezze a www.oszifesztival.hu oldalon  
2013. szeptember 25-ig. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a délutáni gyakorlati foglalkozásokon való részvétel is regisztrációhoz 
kötött. A csoportok létszáma foglalkozásonként max. 30 fő. E létszám elérésekor a regisztráció arra az 
időpontra a továbbiakban nem lehetséges, kérjük, válasszon másik időpontot vagy foglalkozást. 
 
A szakmai konferencia díja személyenként 1000 Ft (azaz Egyezer forint).  
Az összeget átutalhatja a Magyar Nemzeti Múzeum számlaszámára (10032000-01425121-00000000) 
2013. szeptember 27-ig – közleményben feltüntetve: Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó –, vagy a 
helyszínen készpénzben befizetheti.  
 
További információ: 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 
Káldy Mária: 06-30/655-2537, kaldy.maria@sznm.hu 
Vári Csilla: 06-30/835-9114, vari.csilla@sznm.hu  
 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Szily Marianna: 06-1/327-7718, szily.marianna@hnm.hu  
 
A rendezvény megnyitása előtt a Nagy Rajzolás tematikában programot szervező intézmények 
átvehetik az ICO Zrt-től a program lebonyolításához felajánlott rajzeszköz-csomagot. Kérjük azon 
intézmények képviselőit, akik e programpontban részt vesznek, jelentkezzenek az ICO Zrt. standjánál a 
regisztráció időtartama alatt (9.00-10.00). 
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16+ 
CÉLKERESZTBEN A MÚZEUMOK 

11. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 
Magyar Nemzeti Múzeum 

2013. szeptember 30. 10.00 – 16.45 

 
9.00 – 10.00   REGISZTRÁCIÓ, VENDÉGEK FOGADÁSA 
10.00 – 11.15   MEGNYITÓ ÉS DÍJÁTADÁS 

megnyitó – Dr. Csorba László főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum 
államtitkári megnyitóbeszéd – Halász János kultúráért felelős államtitkár, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
köszöntő – Dr. Kardon Béla főosztályvezető,  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Tudománypolitikai Főosztály 
Múzeumpedagógiai Nívódíjak átadása – Halász János kultúráért felelős 

államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Múzeumpedagógiai Életműdíj átadása – Dr. Cseri Miklós főigazgató, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

11-20 – 13.15  KONFERENCIA 
11.20 – 11.40 Tizenhaton innen és túl – múzeumi példák és lehetőségek  

Dr. Bereczki Ibolya főigazgató-helyettes és Káldy Mária MOKK igazgató, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

11.45 – 12.00 Robert Capa és az Y-generáció – múzeum, pedagógia  
Fisli Éva történész főmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum 

12.05 – 12.20 Múzeum és egyetem. Múzeumok felsőfokon.  
Takács Anett adjunktus, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Felnőttképzési 
Tanszék 

12.20 – 12.35  SZÜNET 
12.35 – 12.50 NEW/RE-GENERATION  

Mi kell 16 fölött: tradicionális, digitális, virtuális?  
Zay Orsolya régész-történész, Magyar Nemzeti Múzeum 

12.55 – 13.10 A tanár a múzeumban 
Kovács Örs történelemtanár, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

13.15 – 13.25 A Múzeumi a’ la carte és a Múzeumok Őszi Fesztiválja honlapok 
bemutatása 
Nagy Magdolna, MOKK kommunikációs tanácsadó, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum 

13.25 – 13.35  ZÁRSZÓ 
TÁJÉKOZTATÓ A NAP TOVÁBBI PROGRAMJAIRÓL  

13.35 – 14. 15 BÜFÉEBÉD 
14.30 – 16.45 16+ A GYAKORLATBAN (regisztráció szükséges) 
 A Magyar Nemzeti Múzeum programjai:  

1. Káva-péntek – A Káva Kulturális Műhellyel közösen kialakított 
speciális drámafoglalkozás bemutatása a Robert Capa /A Játékos című 

kiállításban. 
2. A mágnásfertály kultúrmágnese – Bepillantás a múlt függönyei mögé.  
Szakmai séta a Palotanegyedben. 

Eső-program: Bulikalauz – századokon át – Hogyan mulattak elődeink?  
A program során minderre fény derül. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum programjai: 
3. Ki vagyok én? – Vajon hányféle módon válaszolhatta meg maga Petőfi 
ezt a kérdést? Ennek járunk utána a foglalkozás során a „Ki vagyok én? 
Nem mondom meg...” – Petőfi választásai című állandó kiállításban 
4. Asztrény, borjuh… – Különféle ritmikai, nyelvi és logikai játékok  
viszik egyre közelebb és közelebb a résztvevőket a költészet és Weöres 
Sándor titkaihoz „A megmozdult szótár – Weöres Sándor 100 éves” című 
kiállításban. 



16+ A GYAKORLATBAN* A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN ÉS  
A PETŐFI IRODALMI MÚZEUMBAN 

 2013. szeptember 30.  
14.30 – 16.45 

 
Valamennyi program 14.30 és 15.45 órakor is indul. 

Az egyes foglalkozások időtartama: kb. 60 perc. 

 
Magyar Nemzeti Múzeum 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) 
 
1. Káva-péntek 
19-re nyerő lapot húzunk. Októberben a Robert Capa / A Játékos című kiállításunkhoz kapcsolódva, a 
tárlatban kifejtett problémákkal, így a kivándorlással, a játékszenvedéllyel és a hős fogalmával 
foglalkozunk. A Káva Kulturális Műhely drámapedagógusai és a kiállítás kurátora együtt dolgozzák ki a 
helyre és témára szabott drámafoglalkozást a középiskolásokkal. 
 
2. A mágnásfertály kultúrmágnese 
Palotamező. Kíváncsi vagy, hogyan nőttek ki a földből a kültelki, lovarda melletti gyümölcsösök 
helyén a szebbnél szebb paloták? Pillants be a múlt függönye mögé, kik és hogyan éltek ezen a 
környéken, fedezd fel velünk a Palotanegyed minden rejtett zugát! Szakmai séta a múzeum 
körül. 
 
Eső-program: Bulikalauz – századokon át 
60 perc egy század. Azt gondolod, csak a mai fiatalok buliznak? Sokat hallod nagyszüleidtől, „ezek 
a mai fiatalok…”, „bezzeg az én időmben…”? Ha velünk tartasz, most még régebbre tekinthetsz 
vissza. Felidézzük, hogyan mulatott Mátyás király vagy a nehéz török idők végvári katonája. Ha 
pedig úribb vígasságra vágysz, sajátítsd el a barokk kori legyezőnyelv alapjait, ölts cilindert, kapd 
elő a táncrendedet és indulhat a 19. századi bál – persze szigorúan az etikett szerint! 
 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
(1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.) 
 
3. Ki vagyok én? 
A „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” – Petőfi választásai című állandó kiállításban:  
 A tárlat feldolgozása során annak járunk utána, hogy hányféle módon válaszolta meg maga a 
költő a versben feltett kérdést. Milyen foglalkozásokon át vezetett a költővé válás útja? 
Gimnazistáknál az identitás és kultusz fogalmát bevezetve közelítjük meg egy írói életmű 
elmesélhetőségének kérdését. 
 
4. Asztrény, borjuh… 
A megmozdult szótár – Weöres Sándor 100 éves című kiállításban:  
 Különféle ritmikai, nyelvi és logikai játékokon keresztül kerülünk egyre közelebb a költészet és 
Weöres Sándor titkaihoz. A kalandok során kiderül, mit takarnak a foglalkozás címében jelölt 
fogalmak. Közös munkában megírjuk és megszólaltatjuk Ung király énekét. 
 
 
*A gyakorlati programokra regisztráció szükséges: www.oszifesztival.hu  

http://www.oszifesztival.hu/

