Beszámoló
A Múzeumok Őszi Fesztiválja
rendezvényről 2011.
A 2011. évre tervezett és meghirdetett múzeumpedagógiai programjaink az alábbiak
szerint sikerült megvalósítanunk.
Programjaink a meghirdetett témák szerint a következők voltak.
1. TÉMA:

Fedezd fel a múltad!

A „Mozgásban -a Hídember gépei” című technika történeti
kiállításhoz kötött tárlatvezetést és múzeumpedagógiai programot vezettünk a
jelentkező iskolás csoportoknak a fesztivál ideje alatt minden kedden.
Célközönség: 13-18 éves iskolások és felnőtt csoportok
Október 04. Résztvevők száma: 28 fő
Október 11. Résztvevők száma: 33 fő
Október 18. Résztvevők száma: 25 fő

Programok száma: 3
Összes résztvevő: 86 fő

„KÖLYÖK LABOR” a 2011. KÉMIA NEMZETKÖZI ÉVE programhoz
kapcsolódva a „Víztisztítás” „Víz megtartás” „Víz kutatás”témákban tartottunk nagy
sikerrel a 7-12éves korú iskolás csoportoknak játékos kísérletet egy-egy órában a
kölyök laborban.
1.
„Víztisztítás”:
A kísérlet, szórakoztató módon szemléltette a gyerekeknek, hogyan is működnek a
szennyvíztisztítók.
2.
„Víz megtartás”:
A gyerekek megtudhatták a kísérletből, miért fontos a mezőgazdaságban az a speciális
homok, amelynek a részecskéi súlyuk többszörösének megfelelő vizet képes elnyelni.
3.
„Víz kutatás”:
A kísérletben nagy sűrűségű cukoroldatot készítettek, majd különböző műanyag
gyöngyöket helyeztek el ebben a „toronyban” és megfigyelték azok viselkedését.
Célközönség: 6-12 éves kisiskolások.
Október 13. Résztvevők száma: 17 fő
Október 18. Résztvevők száma: 24 fő
Október 20. Résztvevők száma: 25 fő
Október 25. Résztvevők száma: 30 fő
November 08. Résztvevők száma: 19 fő
November 08. Résztvevők száma: 19 fő
November 10. Résztvevők száma: 22 fő
November 10. Résztvevők száma: 21 fő
November 10. Résztvevők száma: 27 fő

Programok száma: 9
Összes résztvevő: 204 fő

2. TÉMA:

A „NAGY RAJZOLÁS”


„SUZUKI MANG-A-NIME” A fesztivál ideje alatt minden vasárnap új
külsőt adtunk egy ma használatban álló Suzukinak az ANIME és a MANGA műfaját
használva.
Időpont : Október 09. Résztvevők száma: 35 fő
Időpont: Október 16. Résztvevők száma: 42 fő
Időpont: Október 23. Résztvevők száma: 31fő
Időpont: Október 30. Résztvevők száma: 23 fő

Programok száma:4
Összes résztvevő: 127 fő
3. TÉMA:

MÚZEUMI ŐSZBÚCSÚZTATÓ

Szekérben gyűjtött őszi falevelek
A „Családi Vasárnap” program idején hétről-hétre azoknak a családoknak, nyújtottuk
ezt a múzeumi kaland játékot, akik szívesen részt vettek egy közös, interaktív játékban.
Az őszi falevelekkel jelölt múzeumi tárgyakról szerezhettek ismereteket játékos feladat
megoldás formájában. 6db origami őszi fát kellett megkeresniük a múzeum területén.
A játék során mind a 6 fa alól egy-egy lehullott falevelet kellett gyűjteniük. Ehhez csak
akkor juthattak hozzá, ha az állomáson megoldották a feladatot.
A fogatolt járművek kiállításában álló alföldi szekérben kellett a játék végén
elhelyezniük. A fesztivál végén a helyes megfejtők között ajándékokat sorsoltunk ki.
Célközönség: Családok
Időpont: Október 09. 11.00 óra Résztvevők száma: 16 fő
Időpont: Október 16. 11.00 óra Résztvevők száma: 26 fő
Időpont: Október 23. 11.00 óra Résztvevők száma: 22 fő
Időpont: Október 30. 11.00 óra Résztvevők száma: 23 fő
Időpont: November 06. 11.00 óra Résztvevők száma: 25 fő
Időpont: November 13. 11.00 óra Résztvevők száma: 32 fő

Programok száma: 6
Összes résztvevő: 144 fő
A 2011. évi Múzeumok Őszi Fesztivál programjainkon összesen részt vett 561 fő
múzeumpedagógiai foglalkozást száma: 22. Az ebből származó jegybevétel 272.700 Forint
volt.

Megvalósult Pr-, reklám és marketing munka:

A múzeum és társadalmi környezete közötti kapcsolat alakítása, a múzeum
ismertségének, elismertségének és elfogadottsága érdekében végzendő kommunikáció:

Információközlés a projekten belül:
Folyamatos információközlés, részeredmények értékelése és visszacsatolása a
projektcsapat résztvevői között. Az események (foglalkozások, előadások) után
összefoglalók készítése tanulságokkal, kritikákkal, észrevételekkel, majd ezeknek közös
megbeszélése, az eredmények leszűrése és a tapasztalatok alkalmazása a további
munkafolyamatokban.

Információközlés a projekten kívül:
A múzeum saját honlapján való folyamatos feltüntetése a programoknak, mindig
aktuális hírekkel.
A pályázat keretében a múzeum honlapján feltettük programjainkat a
http://mmkm.hu/index.php/hu/programok-kozlekedesi-muzeum.

A beszámoló a http://mmkm.hu/index.php/hu/tudomanyos-munkamenu
honlapon lesz elérhető.
A múzeumot támogató vállalatok, szervezetek honlapjain való megjelenés
forgatási lehetőség megteremtése különféle tudományos, vagy egyéb műsorokat
készítő TV és filmes stábok részére annak érdekében, hogy a múzeum minél többet
megjelenjen a médiában.

Kommunikációs eszközök: plakátok, honlap, cikkek, sajtótájékoztató,
A felhasznált eszközök:
- a rendezvényhez kapcsolódó molinó
- szórólap: általános ismertető a programokról.
- saját honlap
- szaklapokban való megjelenés
- internetes kulturális portálokon való programajánlás:
www.port.hu, www.pestiest.hu, www.exit24.hu, www.kulturinfo.hu, www.museum.hu,
www.egyszervolt.hu, www.helloinfo.hu, www.vendegvaro.hu
Az 1.számú mellékletben a program megjelenések pontos listája található.
A 2.számú mellékletben a programok fotói találhatók meg.

1.sz . melléklet
Orientpress.hu
Ujbuda.hu
Mininews.hu
Estihirlap.hu
Port.hu

Index
Civil Rádió
Techline.hu
Nemzeti Geográfia (2)

Budai Hírlap.hu
Erikanet.hu
Kaleidoskop.hu

Magyar Mérnöki Kamara
Port.hu (2)
Tollal.hu
Nemzeti Geográfia
Klub rádió
Est.hu
Prae.hu
Hirsumma.hu
Budapest Terminál
Vezess.hu
Auto-motor.hu

Propeller.hu
Rongo.hu
Kultúra.hu
Kulturkalandor.hu
Bevezetem.hu
Integrátorfórum.hu

http://www.orientpress.hu/89147
http://www.ujbuda.hu/esemeny.php?eventid=2558
http://www.mininews.hu/news.php?id=4034
http://estihirlap.hu/node/772
http://port.hu/pls/w/event.event_page?i_event_id=17875
67&i_event_area_id=25&i_city_id=1&i_topic_id=25&i_county_id=19
http://index.hu/tudomany/2011/10/09/steve_jobs_kisert_
a_magyar_muzeumban/
2011.10.07
http://techline.hu/it/2011/10/7/Legek_es_legendak_egy_
helyen_6VZ2CT
http://www.nemzetigeografia.hu/node/1322/legek%C3%A9s-legend%C3%A1k-m%C5%B1szakitanulm%C3%A1nyt%C3%A1r-m%C3%BAzeumiszombatj%C3%A1n.html
http://budaihirlap.hu/89346
http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=488699
http://www.kaleidoskop.hu/index.php/programszuret/68programsz/3618--legek-es-legendak-rekordok-a-mszakitanulmanytarban
http://mmk.hu/?p=10156
http://www.port.hu/pls/ci/child.index2?i_county_id=4&i_
dist_id=-1&i_city_id=-1&i_cntry_id=44
http://www.tollal.hu/hirek/muzeumok-oszi-fesztivalja-amagyar-muszaki-es-kozlekedesi-muzeum-muzeumaiban
2011.09.28
http://static.est.hu/hely/18285/magyar_muszaki_es_kozle
kedesi_muzeum__muszaki_tanulmanytar/kiallitas
http://www.prae.hu/prae/news.php?aid=12640&cat=6
http://hirsumma.info/forum/359586/Autofestes+es+kiserl
etek+a+Kozlekedesi+Muzeumban
http://budapestterminal.hu/nyito/esemeny/7621muzeumok-oszi-fesztivalja-2011
http://www.vezess.hu/hirek/autofestes_kemiai_kiserletek
/33193/
http://automotor.hirfal.hu/autofestes_es_kemiai_kiserletek_a_kozlek
edesi_muzeumban-4363674.html
http://propeller.hu/technika/2086123-autofestes-eskemiai-kiserletek-a-kozlekedesi-muzeumban
http://www.rongo.hu/?cimke=k%C3%A9miai
http://kultura.hu/main.php?folderID=881&ctag=articlelist
&iid=1&articleID=317810
http://www.kulturkalandor.hu/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=7443&Itemid=68
http://www.bevezetem.hu/cikk/auto-anime-festes-leg-ekes-legendak-kiserletek-vizzel
http://www.integratorforum.hu/integratorforum/integrat
orforum/hk-mainmenu-19/napkn-kked-f-leftmenu-2/3203muzeumok-szi-fesztivalja-a-koezlekedesi-muzeumban.html

Autostat.hu
Napi-hirek.hu
Mitortent.hu
Muzeumok.hu
Budapest23.eu
Gazdasagiportal.hu
Rádió 17
Mernokkapu.hu
Delmagyar,hu

Hirposta,hu
Informatikai Válalkozások
Szövetsége
Holgyforum.hu
Camiontruck.hu
Csakjohiremvan.blog.hu
MTI
MTI (2)
Zugló Tv
muzeumok.hu

http://www.autostat.hu/gyorshirek/3255--autofestes-akoezlekedesi-muzeumbanhttp://www.napi-hirek.hu/hirek/tartalom/autofestes-eskemiai-kiserletek-a-kozlekedesi-muzeumban/734221
http://www.mitortent.hu/sztori/liop15e/autofestes-eskemiai-kiserletek-a-kozlekedesi-muzeumban.aspx
http://www.muzeumok.hu/museum/event_hu.php?IDE=2
7098&ID=64
http://budapest23.eu/autofestes-es-kemiai-kiserletek-akozlekedesi-muzeumban
http://www.gazdasagiportal.hu/2011/autofestes-eskemiai-kiserletek-a-kozlekedesi-muzeumban/
06.okt
http://www.mernokkapu.hu/index.php?area=7&n=202&es
emeny_id=85
http://www.delmagyar.hu/rendezvenyek/?act=14&l2id=aH
R0cDovL3d3dy5wb3J0Lmh1L3Bscy9wby9wb3J0YWwub3V0
X21haW4/aV9hcmVhPTI1JmlfcDM9MTc4MTE0MyZpX2Rhd
GVfZm10PSZpX2xpbmtfbDI9MSZpX2NpdHlfaWQ9MzM3Mi
ZpX2NvdW50eV9pZD0xJmlfd2hlcmU9NDA0
http://hirposta.hu/cikk/2960783/Autofestes_es_kemiai_ki
serletek_a_Kozlekedesi_Muzeumban/
http://ivsz.hu/hu/hirek-es-esemenyek/hirek/hirekajanlok/2011/10/legek-es-legendak?print=true
http://holgyforum.hu/kultura.asp?tid=16&stid=72&newsid
=46485
http://www.camiontruck.hu/index.php?m=15734&id=728
5
http://csakjohiremvan.blog.hu/2011/10/07/muzeumok_os
zi_fesztivalja2
09.17 16:23
09.30 12:20
http://www.muzeumok.hu/museum/event_hu.php?IDE=2
7084&ID=64

A 2.számú melléklet
1.
A „Mozgásban -a Hídember gépei” című technika történeti kiállításhoz kötött
tárlatvezetés és múzeumpedagógiai program

2.

Játékos kísérletek a „kölyök laborban”.

3. A „nagy rajzolás”
A fesztivál ideje alatt minden vasárnap új külsőt adtunk egy ma használatban álló Suzukinak.

