Szakmai beszámoló a NKA 204106/02309 azonosítószámú Pápai
pillanatok című kiállítás megrendezése, valamint hozzá kapcsolódó
kiadvány és pedagógiai program pályázatról
A kiállítás hasznosulásának értékelése
A kiállítás elsődleges célja volt egy olyan kis méretű, könnyen szállítható helytörténeti-régészeti
kiállítás összeállítása, melynek anyaga helyi leleteket mutat be, a rájuk épülő múzeumpedagógiai órák,
előadások pedig beilleszthetőek az iskolai tantervbe. A kiállítás létrejöttével a múzeum közösségi
régészeti programját kapcsoltuk össze a múzeumpedagógiai kínálat bővítésével. A kiállításba került
tárgyak mind a múzeum által szervezett közösségi régészeti alkalmakon, települések határában zajlott
terepbejárásokon kerültek elő, megtalálóik a múzeum fémkeresős önkéntesei. Nevük a kiállításon
feltüntetésre került a tárgy mellett. A kiállítás első helyszíne a könyvtár újonnan felújított közösségi
foglalkoztató tere volt, mely a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető. A frekventált helyszín és
ingyenes belépési lehetőség több látogató számára teszi elérhetővé a kiállítást. A helyszín alkalmas volt
iskolai csoportok fogadására is, előadások illetve múzeumpedagógiai foglalkozások tartására.
A kiállítás 2019. május 7-én nyílt meg, jelenleg is áll még, további helyszínre költözése tervezett. Eddig
megközelítőleg 980 látogató tekintette meg, a kiállítás ingyenesen tekinthető meg. A megnyitót
ismeretterjesztő előadással kapcsoltuk egybe, melyen a kiállított leleteket ismertettük és előkerülésük
folyamatát is bemutattuk. A megnyitó alkalmával lehetőség volt két kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozás kipróbálására is az érdeklődőknek.
Sajtómegjelenések:
https://www.youtube.com/watch?v=nA0n50djZLY&list=PL7EF56D02C16324FC
https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=19588
https://www.youtube.com/watch?v=hKePBEIkzKY 39:19

Kiállítás részletes ismertetése
Pápai pillanatok – római leletek a pápai járás területéről című időszaki kiállítás Pápa és környéke római
múltjába enged betekintést néhány tárgy segítségével. A kiállításban fontos szerepet kap az
értelmezés, mely segít az elsősorban általános illetve középiskolás célközönségnek, hogy a bemutatott
tárgyak funkcióját, jelentőségét megértse. A kiállításba az elmúlt évek során, közösségi régészeti
alkalmainkon előkerült jellegzetesebb tárgyakat választottunk ki. Az üveg vitrinekben, textillel bevont
fa elemeken jelenik meg 3 tárgy, melyek régészeti terepbejárásokon kerültek elő, fémkeresős
önkéntesek segítségével. Munkájuk köszönete képen fontosnak tartottuk megemlíteni nevüket a
tárgyfeliratokon. A harmadik, ásatáson előkerült tárgy szintén egy önkéntes közreműködésével került
elő. A római női fülbevaló római női fejet utánzó plexi segítségével kerül bemutatásra.
A kisméretű római mázas kerámiatöredék, terra sigillata darab segítségével elkészült a darab teljes
rekonstrukciója, mely alatt az elkészítésére használt formatál, illetve a formatál elkészítésére használt
pecsétlők is bemutatásra kerülnek. Ezek segítségével a római luxuskerámia teljes gyártási folyamata
bemutatható.
A kiállítást roll-up tablók kísérik, melyeken a tárgyakhoz kapcsolódó témakörök jelennek meg, illetve
egy-egy tágabb, ezeket is magába foglaló témakör. Az első tablón a közösségi régészet illetve az érintett
korszak, a római kor kerül bemutatásra. A további témákban rövid ismertetésre kerül a tárgyakhoz
kapcsolódóan a római luxuskerámiák – római kereskedelem, római ékszerek – római nők a
társadalomban, római zárak – római házak, a lararium avagy háziszentély –római vallás. A roll-up-ok a
későbbi foglalkozások, rendezvények során önállóan is használható lesznek. A kiállított tárgyakhoz
kapcsolódó kutatásokat, a tárgyak részleteit, illetve rekonstrukciókat bemutató további képanyag a
kiállításon belül elhelyezett digitális képkereten megtekinthető.
A kiállítást vezető egészíti ki, mely a látogatók számára hazavihető.

Pedagógiai program ismertetése
A kiállítás egyik elsődleges, nem titkolt célja volt, hogy olyan kiállítást hozzunk létre, melynek anyaga
könnyen beilleszthető az iskolai oktatásba. Ehhez egyrészt az iskolákba kivihető, „bőröndmúzeum”
jellegű órákat terveztünk, másrészt a kiállítási helyszínen, saját alkotást is létrehozó foglalkozásokat. A
foglalkozások külön is kérhetők az iskolák számára, azonban kihelyezett óraként is beilleszthetők.
Legjobban az általános iskolás 3. osztályos korosztály tudta az irodalom tanterv régészeti
bevezetőórába, illetve az általános iskola 5. osztály illetve a kisgimnázium 8. osztálya illetve gimnázium
9. osztálya római életmódtörténet órához beilleszteni tanmenetükbe. Az órák illetve foglalkozások
élményszerű tanulást biztosítanak a résztvevő diákoknak.
Foglalkozási
helyszín

Időbeosztás

Életkor

Könyvtár

90 perc

10-14 év

Tematika,
tevékenység

Munkamódszer

Szemléltetés,
szükséges
eszközök

Élet a római Szemléltetés,
korban
frontális
ékszerdrót,
45 perc
6-9 év
A római nők
előadás, egyéni fogók, színes
és
csoportos gyöngyök,
munka
fémlapok
Iskolák
45 perc
Élet a római frontális
roll-up,
korban
előadás,
projektor,
(bőröndmúzeum) mozaikmódszer, laptop
csoportmunka
„Élet a római korban – A római nők” foglalkozásra a beszámoló benyújtásáig 4 alkalommal került sor
2019. május 7., 9 (2x) illetve 16-án, valamint június 6-án, ennek során a résztvevők a római kori női

ékszerekkel ismerkedtek, és el is készítették egy római női fülbevaló egyszerűsített változatát
ékkövekből. Az első két alkalommal a római kori ékszerkészítés egyéb módszereivel, így a kiállított
fülbevalón megfigyelhető trébeléssel és poncolással is ismerkedtek, elkészítették saját medáljukat,
ezen módszerek alkalmazásával. Az alkalmakon osztályok vettek részt 22-30 fős létszámmal.
„Élet a római korban-bőröndmúzeum” foglalkozásunk már a kiállítás megnyílása előtt is beindult az
iskolákban. 2019. április 11., 16., május 9., 14., június 6-án került sor rá. Az alkalmakon 28, 31, 17 illetve
26 fős osztályok vettek részt.
A nyári szünet miatt a foglalkozások szünetelnek, illetve iskolai kiránduló csoportok számára
elérhetőek, szeptemberi iskolakezdéssel tovább folytatódnak. A kiállításban szereplő műtárgymásolat
és formatál rekonstrukció a kiállítás végeztével szintén felhasználható a római kerámiákhoz kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

.

