
A Balatoni Múzeum szakmai beszámolója a NKA 204106/02195 azonosítószámú pályázathoz 

„A denevérek színes világa” időszaki kiállítás megvalósítása és kapcsolódó katalógus kiadása 

 

A kiállítás hasznosulásának értékelése 

„A denevérek színes világa” c. időszaki kiállítás 2018. 03. 24-én nyitott tárlat, amely hosszú idő 

után a Balatoni Múzeum önálló nagy volumenű természettudomány témájú kiállítása. A nevezett 

kiállítást a megnyitó idejétől 5081 fő tekintette meg 2018. június 14-ig. A kiállítást látogatók és a 

tárlathoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat igénybevevők által fizetett díjakból a 

bevétel 1.321.612 Ft. Mivel a kiállítás terezett nyitvatartási ideje augusztus 20-ig van, így a 

látogatószám eléri a 10 000 főt.  

A tárlathoz 22db múzeumpedagógia foglalkozást tartott a múzeum június 14-ig és 1db családi 

napot. 

Fotók a kiállításról: 

     

 

  



  

  

  



  

  

Sajtómegjelenések: 

A kiállításról még az építés fázisában többször tudósított a Keszthely Televízió: 

http://www.tvkeszthely.hu/hirek/8511/ujrahasznositott-anyagokbol-keszul-kiallitas-/ 

http://www.tvkeszthely.hu/hirek/8630/koporso-kellett-a-muzeumhoz/ 

A kiállítás megnyitó előtt 2018. március 22-én összeállítást készített a kiállításról a Helikon Rádió. 

A kiállítás megnyitójáról tájékoztatott a ZAOL hírportál: https://www.zaol.hu/kultura/helyi-

kultura/deneverek-leptek-el-keszthelyi-balatoni-muzeumot-2309655/ 

http://www.tvkeszthely.hu/hirek/8511/ujrahasznositott-anyagokbol-keszul-kiallitas-/
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/8630/koporso-kellett-a-muzeumhoz/
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/deneverek-leptek-el-keszthelyi-balatoni-muzeumot-2309655/
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/deneverek-leptek-el-keszthelyi-balatoni-muzeumot-2309655/


Az elektronikus változat Zalai Hírlapban is megjelent nyomtatott formában 2018. március 26-án 

A Keszthely Televízió: http://www.tvkeszthely.hu/hirek/8648/a_deneverek_szines_vilaga/ 

A Keszthely Televízió Szignatúra műsora: 

http://www.tvkeszthely.hu/index.php?mod=ma_d&md_id=1370 

A kiállításról tudósított a Szuperinfó is:  

http://www.szuperinfo.hu/keszthely/denevervilag-a-balatoni-muzeumban/3848233 

 

A kiállításról készült részletes ismertető 

https://balatonimuzeum.hu/rolunk/beszamolok/item/1159-nka-204106-02195-palyazat-beszamoloja 

linkről elérhető. 

 

A kiállításhoz kapcsolódó pedagógiai program: 

A múzeumi foglalkozásokra 5 éves kórtól várjuk a gyermekeket. A kiállítás olyan témát dolgoz fel, 

amely vagy alig ismert, vagy tévesen értelmezett. Ezért a preparátumokkal, exteriőrökkel digitális 

anyagokkal bemutatott téma egy erős szakmai háttérrel megmutatja a tényeket és ellentétet állít fel a 

természetes valóság és az ember alkotta hiedelemvilág között. Az óvodásoknak, kisiskolásoknak 

múzeumi óra keretében, a korosztálynak megfelelő szinten kerülnek átadásra a denevérekkel 

kapcsolatos információk. A foglalkozást „segíti” a kiállítást is végig kísérő játékos denevér figura. 

Amely a foglalkozást vezető közvetítésével meséli el életét. A foglalkozás második felében 

kartonpapírból, ruhaanyagból, bőrből a gyerekek szakember irányításával elkészítik. Nagyon fontos 

hozadéka lehet a foglalkozásnak, hogy nem csak szellemi útravalót kapnak a gyerekek, hanem a 

saját készítésű tárgyat is haza vihetnek szüleiknek. A sokszínű kiállítás, a játékos figura, a mese, a 

játék, az alkotó tevékenység segíti, hogy a gyermek megismerje, megkedvelje ezt az élőlényt. Az 

élményeit pedig tovább adja a felnőtteknek, akik bizonyéra elgondolkodnak a témán. 

Felsősök  és középiskolások 

A diákok a foglalkozás keretében először csoportmunkában dolgozzák fel a kiállítást egy ún. kutató 

lap segítségével. A program második felében a múzeumpedagógus irányításával a kutatólapokat 

elemzik, megbeszélik a felmerült kérdéseket, észrevételeket. Zárásként a diákok játékos vetélkedőn 

http://www.tvkeszthely.hu/hirek/8648/a_deneverek_szines_vilaga/
http://www.tvkeszthely.hu/index.php?mod=ma_d&md_id=1370
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mérik össze tudásukat a denevér faj-, hangfelismerésben. A téma feldolgozása igényelhető két 

programmal, amely során az első részben a denevér, mint élőlény kerül feldolgozásra, a másodig 

foglalkozáson pedig a populáris kultúrában megjelenő denevér téma kerül terítékre. Mikroszkóppal 

a denevér szőr és az emberi haj közötti különbséget is megismerik. 

március 26. 63 fő 

március 27. 71fő 

április 06. 16 fő 

április 13. 19 fő 

április 14. 89 fő családi nap 

április 16. 17 fő 

április 17. 14 fő 

április 23. 20 fő 

május 14. 20fő 

május 22. 19fő 

május 29. 18fő 

május 30. 23fő 

május 31. 26fő 

június 04. 20fő 

június 13. 20fő 

A foglalkozásokon elsősorban óvodások és kisiskolások vettek részt. A gyerekeket nagyon 

érdekelte a téma, és mivel annak bemutatása számukra közérthetően, színesen történt, azt nagyon 

élvezték. Kiemelném a családi napot, amellyel a cél az volt, hogy a gyerekeken keresztül szólítsuk 

meg a felnőtt korosztályt és vigyük közelebb hozzájuk a kiállítás témáját. A tapasztalat az, hogy 

célunkat elértük. Több gyermek lelkesedése vezetett oda, hogy meggyőzve tanítónőjét, az osztály is 

megnézte a kiállítást. 



  

  

  



 


