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A MEGTALÁLT IDŐ címmel a Damjanich János Múzeum virtuális kiállításának 

létrehozása 

 

A Damjanich János Múzeum kiemelt stratégiai céljai közt szerepel a közzététel a szakma és a 

nagyközönség számára is, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a gyűjtemény múzeumpedagógiai 

hasznosításra. 

A virtuális tárlat egyfajta keresztmetszete kíván lenni a különböző múzeumi szakágak 

szerzeményezési, gyűjteménygyarapítási törekvéseinek. A kiválogatott anyagban helyet kapnak 

a nagyberuházásokhoz kapcsolódó legfontosabb régészeti leletek éppúgy, mint a néprajzi, 

történeti és képzőművészeti gyűjtemény egyedi jellegű gyarapodásai, illetve a régi könyv 

gyűjtemény számára felajánlott darabok, valamint a könyvnyomtatás korai századaiból 

származó, a közelmúltban restaurált könyvritkaságok. 

Mivel a kiállítást oktatási segédanyagként is szeretnénk hasznosíthatóvá tenni, kiegészítésként a 

gyarapodás időkorlátja nélkül is válogattunk a gyűjteményből. 

A tárgyak sok esetben önállóan, kontextus nélkül állnak, természetesen a megfelelő kiegészítő 

információkkal láttuk el őket, hogy a látogató számára ’olvashatók’ legyenek. Hangsúlyozottan 

„böngészgetős” jellegű kiállítást szerettünk volna létrehozni, mindemellett tárgyak esztétikumuk 

révén azon látogatóiknak is élményt nyújt a virtuális tárlat, akik nem kívánnak mélyedni az 

olvasnivalókban. 

A kiállítás alapvetően nem a fizikai kiállítások reprodukciója – bár több tárgy is szerepel az 

állandó kiállításainkban –, több annál, hiszen a virtuális tér sokkal több információ átadására 

nyújtott lehetőséget. 

A kiállítás a Damjanich János Múzeum honlapján a Virtuális kiállítás menüpontból érhető el. 

https://www.djm.hu/digi_dami/virtualis_kiallitas  

Weboldalunk csak összesített statisztikával rendelkezik, ez alapján a havi átlag látogatószám 13 

087 látogatás. 

A kiállítás nyelve egyelőre magyar, a felhasználók nagy része magyar, de az angol nyelvű 

taralom is hamarosan elérhető lesz. 

Az ismeretátadási program 

 

A kiállításhoz kapcsolódó ismeretátadási program az alábbi tanulási kompetenciákat érinti: 

információk keresése, megfigyelés, belső képalkotás, vizuális elemzés, aktív tanulás. 

A különböző tudományterületekhez játékos feladatok készültek, melyek fejlesztik a digitális 

kompetenciát, a kreativitást, segítenek értelmezni a kutatók és a művészek teljesítményét. 

A hang- és videó anyagok a hon és népismeret tantárgy tanításához illetve a pályaorientációhoz 

kapcsolódnak szorosabban. A pedagógusok visszajelzése alapján jó alap a helytörténet 

https://www.djm.hu/digi_dami/virtualis_kiallitas


megismeréséhez. Egy mintaprojekt vázlat is a pedagógusok rendelkezésére áll, Tanulj tárgyakkal 

címmel. 

 

Linkek az ismeretátadási programhoz: 

Régészet: 

 https://wordwall.net/hu/resource/33784048/mib%c5%91l-k%c3%a9sz%c3%bcltek-a-t%c3%a1rgyak-

hogyan-k%c3%a9sz%c3%bcltek-mi-a-funkci%c3%b3juk 

 

https://view.genial.ly/61a4c446e71f0c0dfeba1e50/interactive-content-regesz-

puzzle?fbclid=IwAR3Uq0oohG0tI14H3dmTfDdF-6k9qNIfTA_zpTacSw_Ab17ke3YJAd9X1A0 

 

Néprajz:  

https://wordwall.net/hu/resource/7104712/mintakeres%c5%91  

https://www.youtube.com/watch?v=i4D3Z94V6tk&t=19s 

 

Történeti:  

https://www.youtube.com/watch?v=TZbERtiMp-U  

 

Művészettörténet: 

 https://wordwall.net/hu/resource/7497220/v%c3%a1laszd-ki-a-helyes-megfejt%c3%a9seket-keresd-a-

k%c3%a9pen-az-oda-nem  

 

Zoknikutya: 

https://www.youtube.com/channel/UCkQEe8Ptaw4I1eVpMjIEmAA/playlists 

 

https://wordwall.net/hu/resource/33784048/mib%c5%91l-k%c3%a9sz%c3%bcltek-a-t%c3%a1rgyak-hogyan-k%c3%a9sz%c3%bcltek-mi-a-funkci%c3%b3juk
https://wordwall.net/hu/resource/33784048/mib%c5%91l-k%c3%a9sz%c3%bcltek-a-t%c3%a1rgyak-hogyan-k%c3%a9sz%c3%bcltek-mi-a-funkci%c3%b3juk
https://view.genial.ly/61a4c446e71f0c0dfeba1e50/interactive-content-regesz-puzzle?fbclid=IwAR3Uq0oohG0tI14H3dmTfDdF-6k9qNIfTA_zpTacSw_Ab17ke3YJAd9X1A0
https://view.genial.ly/61a4c446e71f0c0dfeba1e50/interactive-content-regesz-puzzle?fbclid=IwAR3Uq0oohG0tI14H3dmTfDdF-6k9qNIfTA_zpTacSw_Ab17ke3YJAd9X1A0
https://wordwall.net/hu/resource/7104712/mintakeres%c5%91
https://www.youtube.com/watch?v=i4D3Z94V6tk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=TZbERtiMp-U
https://wordwall.net/hu/resource/7497220/v%c3%a1laszd-ki-a-helyes-megfejt%c3%a9seket-keresd-a-k%c3%a9pen-az-oda-nem
https://wordwall.net/hu/resource/7497220/v%c3%a1laszd-ki-a-helyes-megfejt%c3%a9seket-keresd-a-k%c3%a9pen-az-oda-nem
https://www.youtube.com/channel/UCkQEe8Ptaw4I1eVpMjIEmAA/playlists


 

 

 

 


