SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Tatabányai Múzeum „Sör és perec” című,
a Múzeumok Éjszakájára megrendezett programjáról
(Tatabányai Múzeum, 2015. június 20-21.)
Pályázati program megnevezése: Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések,
illetve kommunikációs kampányok megvalósítása
Pályázati adatlap száma: A2010/N0135
Altéma kódszáma: 3507
Támogatási szerződés pályázati azonosítója: 3507/00133
Támogatás összege: 200.000 Ft (vissza nem térítendő)

1. A PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE
A Tatabányai Múzeum – a városi programhoz kapcsolódva – „Sör és perec” címmel hirdette meg a
Múzeumok Éjszakájára tervezett ingyenes programsorozatát. A témaválasztás oka, hogy Tatabánya
Megyei Jogú város 2015-ben immár 3. alkalommal rendezte meg a „Tatabányai Sörfesztivált”,
amelynek időpontja egybeesik a Múzeumok Éjszakája időpontjával, s ami kísérőprogramjaival együtt
valóban óriási vonzerőt jelent mind a város, mind pedig a környék lakosságára nézve. Az előző évek
tapasztalatait figyelembe véve ezért egy olyan programcsomagot állítottunk össze, ami mind a
sörfesztiválra érkezők, mind pedig az abban kevésbé érintettek (pl. kisgyerekes családok)
érdeklődésére számot tarthat. Az eredmények messzemenőkig igazolták elgondolásunkat.
„Sör és perec” címmel rendezett új időszaki kiállításunk megnyitására 20 órakor került sor. A kiállítás
két részre tagolódik: a sörgyártás történetének, folyamatának bemutatása mellett a 20. század eleji
sörivó helyek hangulatát idézi meg. Megvalósítása a gyűjtemény gyarapodása mellett a rendezvény
reklámját is jelentette, mivel a múzeumbaráti körünkön keresztül kértük a lakosságot a témához
kapcsolódó tárgyak gyűjtésére, kölcsönzésére – sikeresen. A tárlat foglalkoztató térré alakult át, amit
a pódiumra nem emelt „csapszék”, a bánhidai kocsmabelső és a kiállítást lezáró modern söröshordó
jelez. Itt alakítottuk ki – sörpadokkal – a sörkóstoló verseny, a koncertre és a tarokk oktatásra érkezők
(ez utóbbit a nagy érdeklődés miatt át kellett helyeznünk az emeleti kiállítótérbe) és a kocsmai
játékok helyszínét.
A kisgyerekekkel érkezők számára új állandó kiállításunk, a Metamorfózis előterében alakítottunk ki
egy foglalkoztató teret, ahol számos, a kiállításhoz kapcsolódó játékos feladat (pl. kelta motívumok
összerakása, memória játék) várta az érdeklődőket.
Az esti rendezvényhez két koncert kapcsolódott, a tatabányai BakaOperett és a soproni Crazy Daisy
Jug Band szórakoztatta a nagyérdeműt. A BakaOperett I. és II. világháborús katonanóták önálló
feldolgozását adja-adta elő, ezzel is felhívva a figyelmet az I. világháború emlékévére.
A program a múzeum hivatalos zárását (18 óra) követően kezdődött, s folyamatosan „telt házzal”
működött. Mind az erre az alkalomra kialakított foglalkoztató terek, mind a múzeum előtere
zsúfolásig megtelt. Nagy sikere volt a csapszék mögötti fotózásnak, a játékoknak (sakk, kártya,
csocsó), a sörkóstoló versenynek, tarokk oktatásnak, s a koncerteknek, ahol többször is visszahívták
az előadókat. Csupán az éjféli vezetést lehetett a meghirdetettnek megfelelően – s az ígért
meglepetésekkel (pl. buszjegy, gyerekeknek mesés vezetés) – megtartani, mivel a szervezett program

előtt (19 óráig) az időszaki, majd azt követően az állandó kiállításban folyamatos volt a vezetés. A
program hajnali 1 óráig tartott.

A Sör és perec c. rendezvény szórólapja

A program során a következő intézményekkel működött együtt a Tatabányai Múzeum:
1. OMBKE Tatabányai Helyi Szervezet: tarokk oktatás
2. Aranykutya Söröző: csocsóasztal kölcsönzése, a rendezvény népszerűsítése szórólapok és
plakátok kihelyezésével a söröző területén
3. Agora Kávézó és Étterem: sörkóstoló verseny
4. Fortuna Jegyiroda: a rendezvény népszerűsítése szórólapok és plakátok kihelyezésével
5. A Vértes Agorája: a rendezvény ideje alatt a közös épület technikai feltételeinek biztosítása

2. A PROGRAMSOROZAT CÉLCSOPORTJAI


A sörfesztivál közönsége

Az ingyenes program a múzeum épületétől mintegy 500 m-re zajló sörfesztivál közönségének egy
részét a sörgyártás történetéről szóló és a tatabányai sörözők hangulatát megidéző kiállítással, a régi
idők sörözéseit megidéző kocsmai játékokkal, sörkóstoló versennyel igyekezett a múzeumba vonzani.
A korabeli kocsmabelső számos résztvevőt ösztönzött fotózásra a kiállítás megnyitásáig, amikor az
AGORA Kávézó és Étterem eredeti céljainak megfelelően kezdte el használni. Telt házzal zajlott a
különböző sörök készítését bemutató, kóstolással egybekötött előadás, verseny is, ahol az első

három nyertes a kávéház ajándékcsomagját, az első (Németh László) pedig e mellé a múzeum 1 évre
szóló családi belépőjét nyerte.


Kisgyerekes családok

Az állandó kiállítás előterében kimondottan számukra építettünk ki egy foglalkoztató teret, ahol
elsősorban a kelta (kelta motívumokat ábrázoló fa kirakójátékok, kelta kézimalom használata,
mesesarok) és a római kori (kockajáték, fotózás rekonstruált lakásbelsőben – kérés szerint tunikában)
kiállítási egységekhez kapcsolódó játékos tevékenységre nyílt lehetőség. Az előre meghirdetett
vezetéseken túl többre is sor került (szinte folyamatosan vezettük az érkező baráti társaságokat,
családokat), ahol a gyerekek számára érthető, rövidebb „mesés” tájékoztatásra is lehetőség nyílt.


Baráti társaságok

Az időszaki kiállítás és a kapcsolódó játékok, tarokkoktatás, koncert és sörkóstoló verseny egyik
célcsoportja a közös programokat szervező baráti társaságok voltak. A programok tudatos
összeállítása – előadás-játék, megnyitó-koncert, előadás-sörkóstoló versennyel, játék-szakmai
vezetések az állandó kiállításban – is a kiállítások alapos megtekintését és a múzeum jobb
megismerését generálta, a baráti társaságok folyamatos tárlatvezetési igénye pedig elgondolásunk
helyességét igazolta.


Múzeumbaráti kör

A Tatabányai Múzeum kiterjedt támogatói és múzeumbarát körrel rendelkezik, akik nemcsak
rendezvényeink rendszeres látogatói, de megvalósításuk aktív segítői is. Most is támaszkodhattunk
rájuk mind az időszaki kiállítás megrendezésében, mind pedig a programsorozat megvalósításában
(tárgyak kölcsönzése, tarokkoktatás). Őszinte érdeklődéssel – s szintén nagy számban – vettek részt a
rendezvénysorozaton.

3. A FOGLALKOZÁSOK HELYE, IDŐPONTJA
2015. június 20., 18.00-1.00 Sakk, csocsó (helyszín: Tatabányai Múzeum földszinti, időszaki kiállítótér)
2015. június 20., 18.00-1.00 Darts, gyerekfoglalkoztató (helyszín: Tatabányai Múzeum földszinti,
állandó kiállítótér)
2015. június 20., 19.00-20.00 Crazy Daisy Jug Band koncert (helyszín: Tatabányai Múzeum földszinti,
időszaki kiállítótér)
2015. június 20., 20.00 Sör és perec – kiállításmegnyitó (helyszín: Tatabányai Múzeum földszinti,
időszaki kiállítótér)
2015. június 20., 21.00-22.00 Sörkóstoló verseny (helyszín: Tatabányai Múzeum földszinti, időszaki
kiállítótér)
2015. június 20., 22.00-1.00 Tarokk oktatás (helyszín: Tatabányai Múzeum emeleti, időszaki
kiállítótér)
2015. június 20., 22.00-23.00 BakaOperett koncert (helyszín: Tatabányai Múzeum földszinti, időszaki
kiállítótér)

2015. június 20., 23.00-1.00 A történelem ösvényén – tárlatvezetés a Metamorfózis c. állandó
kiállításban (helyszín: Tatabányai Múzeum, állandó kiállítótér)

4. A PROGRAMSOROZAT SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE
A Múzeumok Éjszakája alapvető célja felhívni a figyelmet a múzeumok kiállításaira, munkájára, s ezt
olyan, a múzeumokban nem vagy csak alkalmakként megvalósítható eszközökkel, programokkal
megvalósítani, melynek eredménye képen minél nagyobb tömeget tud egyszerre a múzeumba
vonzani, s ezáltal potenciális múzeumlátogatóvá tenni. Ennek a célnak érdekében állítottuk össze mi
is ingyenes programsorozatunkat, melynek alapját ugyan meghatározta egy erre az időpontra eső
városi nagyrendezvény – sörfesztivál –, de egyben egy jól körülhatárolható és nagy létszámú
célcsoportot is nyújtott.
A nagyrendezvényhez való csatlakozás ugyan külön szakmai és szervezési kihívást is jelentett, de a
rendezvénysorozatba bevont, vagy azt támogató szervezeteknek és a múzeum baráti körnek
köszönhetően sikerült mindent a tervezettnek megfelelően megvalósítani.
A teljes rendezvénysorozat „telt házzal” zajlott, az állandó kiállításainkon kívül az időszaki
kiállítóterek két szintjén folytak a programok. A rendezvényen összesen 220-250 fő vett részt, akik
nagy része hosszabb időt töltött el a múzeumban, kisebb részük a városi sörfesztivál
tranzitközönségéhez tartozott. A lebonyolításban, ügyeletben kulturális közmunkások és a
múzeumbaráti kör tagjai segítettek, önerőből ezt nem is tudtuk volna megoldani.
Minden program az időszaki vagy állandó kiállításhoz, az I. világháborús emlékévhez kötődött ugyan,
de mindegyik újszerű, szokatlan s így a figyelmet önmagára felhívó formában. A kiállítás egy részének
foglalkoztató térré alakításával tulajdonképpen egy élő kiállítást varázsoltunk a látogató elé, ami
egyben generálta is használatát. Régi játékokat próbálhattak ki, melyek egy része már az új állandó
kiállítás előterébe került, s így annak megtekintésére sarkallt. A kisgyerekes családok számára
elszeparált terület lehetővé tette a gyerekekkel történő elmélyültebb foglalkozást. A sörfogyasztás
iránt érdeklődők előadással egybekötött sörkóstoló versenyének fődíja 1 éves családi belépőjegy a
múzeumba. Könnyűzenei koncertet szerveztünk ugyan, de első világháborús katonadalok
feldolgozását hallhatta a közönség.

5. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

A Sör és perec c. kiállítás megnyitója előtti pillanatok

A Crazy Daisy Jug Band koncertje

A Crazy Daisy Jug Band koncertje

Kisné Cseh Julianna, a Sör és perec c. kiállítás kurátora köszönti a vendégeket

Zenére hangolva – a közönség érdeklődve hallgatja a zenei produkciókat

A BakaOperett koncertje

A BakaOperett koncertje

A szép számú közönségnek tetszettek a zenei produkciók

A BakaOperett koncertje

Kisné Cseh Julianna régész tárlatvezetése a Metamorfózis c. kiállításban

Kisné Cseh Julianna régész tárlatvezetése a Metamorfózis c. kiállításban

Kiss Vendel történész tárlatvezetése a Metamorfózis c. kiállításban

A megnyitó előtti percek

Az állandó kiállítás előterében kialakított gyerekfoglalkoztató részlete

Boczonádi János, az Agora Kávézó és Étterem ügyvezetője ismerteti a sörkóstoló verseny szabályait

Darts

