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1. A kiállítás helyszíne 

Gödöllő, Ferenczy Múzeum Megyei Régészeti Látványraktára és 

Múzeumpedagógiai Foglalkoztató Központ – az intézmény időszaki 

kiállítótere. 

 

2. A kiállítás időpontja 

2015. július 1. – 2016. május 20. 

3. A kiállítás leírása 

 A Ferenczy Múzeum 2011 óta rendelkezik állandó kiállítással, melynek tematikája a 

történeti korokban élt ember mindennapjainak bemutatása. Ezt a régészeti kiállítást hivatott 

kiegészíteni a Kincseskamra kiállítás. A látogatók egy új szemszögből vizsgálhatták a kiállított 

tárgyakat, ami a elsősorban az előkelők mindennapjait, anyagi kultúráját jelentette. Az időszaki 

kiállítás, vándorkiállítása is kialakításra került, amely két helyszínen egymástól eltérő időpontban 

valósult meg. 

 A kiállításon bemutatott tárgyak egyfajta válogatás Pest megye régészeti és numizmatikai 

gyűjteményéből. A kiállítás megvalósulását műtárgyakkal segítette a Magyar Nemzeti Múzeum 

Éremtára, továbbá a Szépművészeti Egyetem, Restaurátor szakja is. 

 

4. Gödöllői kiállítótér 

 A kiállítótérrel célunk volt, hogy egy fajta kamra hangulatát érzékeltesse a látogatókkal, 

ezért az ablakokat sötétítettük. A teremben kialakításra került fénytechnikával a tárgyakat és a 

tablókat is megvilágítottuk. A bemutatott tárgyak hűen reprezentálták, hogy az egyes 

korszakokban mik azok a tárgyak, amiket az egykor élt ember nagybecsben tartott. A kiállítótér 

kialakítása, a tárgyak elhelyezése és bemutatása a pályázatban szereplő tervekkel azonos módon 

került kialakításra. A kiállítótér körüljárhatóságát szem előtt tartva három vitrin a fal mellé került 

és további hat a térben két részre bontva lett elhelyezve. A falakra, a kiállítás témájának 

közérthetőségét segítő tablókat és képeket helyeztük el. A közérthetőséget szem előtt tartva a 

kiállításhoz egy vezető is készült. 



 
 

 
 

 

5. Vándorkiállítás 

 A vándorkiállítás egy infópultból és az időszaki kiállításon található tablókból tevődött 

össze. Az infópultban a kincseskamra szoftver segítségével a látogató minden kiállított tárggyal 

részletesen megismerkedhetett. Itt a kiállításban szereplő műtárgyakról egy fotósorozatot, 

tárgymegnevezést és tárgyleírást lehetett megtalálni.  

 

5.1. A vándorkiállítás helyszínei 

1. Tápiószele, Blaskovich Múzeum 

2. Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeum 

 

6. A kiállítás hasznosulása 

 A kiállítás megnyitóra 2016. szeptember 20-án került sor. A tárlatot Dr. Torbágyi Melinda 

a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának a főosztályvezetője nyitotta meg. A megnyitó 

résztvevőinek száma: 41 fő. 

 

7. Múzeumpedagógiai program és megvalósulása 

A kiállításhoz kapcsolódóan hét alkalommal került sor csoportos foglalkoztatásra, amire a 

vándorkiállítások helyszínein is sorkerült. A pályázatban összesen két pedagógiai foglalkoztatást 

jelöltünk meg, amit egy harmadikkal bővítettünk ki. A foglalkozások között említhetjük az 

éremmásolat és tarsoly készítést, valamint egy kincskeresős játékos vetélkedőt. 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokon a gyerekek az elkészített műtárgymásolatok 

segítségével közelebbről is megismerkedhettek az egyes tárgyakkal, valamint azok funkciójával 

is. Így betekintést nyerhettek a honfoglalás kori minta- és motívumkincsek színes világába, 

valamint hódoltság kori pénzek hű másolatait is elkészíthették. 

 A foglalkozások összesen 7 alkalommal 159 fő részvételével kerültek megrendezésre. 

(Kihelyezett foglalkozások esetében a vándorkiállítások helyszínei) 

 



 
 

 
 

Kincseskamra 

kiállítás 

látogatás 

időpontja   

Részvevők 

száma  

felnőtt (fő) 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozás 

időpontja 

Célcsoport Létszám 

gyermek 

(fő) 

2015.09.20. 43 2015.09.20. A 

megnyitón 

résztvevő 

gyermekek, 

családok 

11 

2015.10.03. 18    

  2015.10.05.  38 

2015.10.07. 35    

  2015.12.03.  27 

  2015.12.04.  25 

  2015.12.08.  22 

  2016.02.11.  18 

  2016.03.01.  18 

2016.03.17. 32    

Összesen: 128   159 
 

 

A kiállítás látogatóinak száma: több, mint 500 fő 

 

A kiállítás látogatása 24.000.- Ft-os jegybevételt eredményezett 

 

Kiállításvezető füzet nem került értékesítésre, de a látogatók számára a használata biztosított 

volt. 

 

8. A kiállításról megjelent sajtóhírek 

http://www.museum.hu/kiallitas/16167/Kincseskamra 

https://www.facebook.com/events/865976793495363/ 

https://www.facebook.com/1387976074865218/photos/a.1389436494719176.1073741830.138

7976074865218/1466396850356473/?type=3 

http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-a-la-carte.html?type=1&action=search&kid=1260 

 

http://www.museum.hu/kiallitas/16167/Kincseskamra
https://www.facebook.com/events/865976793495363/
https://www.facebook.com/1387976074865218/photos/a.1389436494719176.1073741830.1387976074865218/1466396850356473/?type=3
https://www.facebook.com/1387976074865218/photos/a.1389436494719176.1073741830.1387976074865218/1466396850356473/?type=3
http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-a-la-carte.html?type=1&action=search&kid=1260


 
 

 
 

Kulturális Örökség Napjai 2015 – Földbe zárt kincseink: 

http://www.godollo.hu/polgarok/programok/?newswf2_id=51613&newswf2_action 

http://www.oroksegnapok.hu/rendezvenyek/1978 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kulturalis-orokseg-napjai.html 

 

A kiállításról a Kontakt rádióval készítettünk interjút: 

http://www.mebt.hu/en/radioadas/151029-kicseskamra-godolloi-latvanytar 

 

Adventi családi nap: 

https://roundtown.com/event/39052755/ADVENTI-CSAL%C3%81DI-NAP-

G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91-HU 

 

9. A kiállítás utóélete 

 A vándorkiállítás szeretnénk megtartani és a jövőben a Gödöllői Megyei Régészeti 

Látványraktára és Múzeumpedagógiai Foglalkoztató Központ aulájában kívánjuk elhelyezni a kiállítás 

tematikájának értelmezését segítő tablókkal együtt. A pályázati forrásból beszerzett műtárgymásolatok a 

kiállítás megszűntével továbbra is használatban lesznek: a kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozások 

beépülnek a Foglalkoztató Központ állandó múzeumpedagógiai kínálatába. 

 

 A Ferenczy Múzeumi Centrum köszönetét fejezi ki a Nemzeti Kulturális Alapnak a kiállítás 

megrendezéséhez nyújtott anyagi segítségért. 

  

 

Gödöllő, 2016. május 12. 

 

 

Összeállította:        Nagy Balázs 

        numizmatikai gyűjteménykezelő 

 

 

http://www.godollo.hu/polgarok/programok/?newswf2_id=51613&newswf2_action
http://www.oroksegnapok.hu/rendezvenyek/1978
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kulturalis-orokseg-napjai.html
http://www.mebt.hu/en/radioadas/151029-kicseskamra-godolloi-latvanytar
https://roundtown.com/event/39052755/ADVENTI-CSAL%C3%81DI-NAP-G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91-HU
https://roundtown.com/event/39052755/ADVENTI-CSAL%C3%81DI-NAP-G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91-HU
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10.2. Meghívó kiállítás megnyitóra 

 

 

 



 
 

 
 

10.3. Képek a kiállításról 

 

 

 



 
 

 
 

10.4. Vándorkiállítás 

10.4.1. Tápiószele, Blaskovich Múzeum 

  

 



 
 

 
 

10.4.2. Visegrád, Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeum 

 

 

 



 
 

 
 

10.5. A pedagógiai programról készült szórólap 

 

 



 
 

 
 

10.6. Pedagógiai program 
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