Szakmai beszámoló

Egy boldog nyár - gyermekek és kalandok a Balatonnál címmel időszaki kiállítás
megvalósítása
Pályázati azonosító:3506/2093
Pályázó :
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. / 8230 Balatonfüred, Honvéd utca 2-4.
Megvalósítás helyszíne :
Városi Helytörténeti Gyűjtemény / 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 3.

Forgatókönyv:
dr. Praznovszky Mihály
Tóth Györgyi

Az irodalom mindig is szívesen idézte meg a gyermekek mese és élményvilágában
a Balatont. Idejártak Mackó úrék, majd jött Brumi is a barátaival, hogy Róka Rudiról
már ne is szóljunk. Itt

vívtak nagy csatákat Lampérth Géza hősei, miként ide

költöztek a cserkésztáborok, villantak fel tábortüzek lángjai és a közös esti éneklés
óráit sem lehetet elfelejteni. A déli part sekély, kényelmes

vize, az északi part

izgalmasabb mélysége egyaránt vonzó volt. Majd jöttek az úttörők egy új mozgalmi
éneksorral, de a nyáresti táborozások, számháborúk és vízi ütközetek változatlan
gyermeki élmények maradtak. A huszadik század végére minden megváltozott. A
balatoni nyár gyermekirodalmában már új hősök jelennek meg, akik mintha a
tündéres meséket hoznák vissza. Hiszen a Balaton partján minden a mesékből
táplálkozott, ha a szülő leült gyermek mellé és kinyitotta

a lélek és emlék

mesekönyvét: a Balaton keletkezése, óriások harca, tündérek és boszorkányok
küzdelmei, a víz alatti mesevilág titkai, a Balaton felvidék sárkányai – nincs még egy
ehhez hasonló varázslatos táj sehol a világban. A kiállításon ezt próbáljuk a kis
helyhez alkalmazkodóan megidézni, hogy az idősebbek érezzék gyermekkoruk
hangulatát az 50 filléres fagyival és a Bambival, a maiak pedig éljék át egy teljesen
megváltozott világ nyári balatoni örömeit. Mert ugyan a modernizáció mindenre kihat,
de a nyári balatoni gyermeki élmény megőrzi örök varázslatát.
Az új kiállítás a már meglévő állandó kiállításhoz csatlakozik, azt folytatja. A
gyermekek kalandjait a Balatonon, azaz a nyári üdülés romantikáját mutatja be.
Rendelkezésünkre két terem állt, az állandó kiállítás szintjén. A kiállításon interaktív
eszközök szerepelnek, amelyeket a gyermekek maguk is használnak. A kiállításról
kilépve a látogatók, a gyermekek a gyűjtemény fölszinti tereiben folytathatják az aktív
játékot ahol régi gyermekjátékokkal ismerkedhetnek meg.

A kiállítással célcsoportja a gyermekes családok. Az időpont megjelölésénél
igyekeztünk figyelembe venni, hogy Balatonfüred turisztikai központ. A hosszabb
nyitva tartás lehetővé teszi, hogy később az oktatási intézmények is csoportosan
tudják látogatni a kiállítást. A kiállításhoz kapcsolódóan gyerek foglalkozások is
zajlottak.

A

programhoz

kapcsolódva

elkészültek

a

kiállításvezető

lapok/

feladatlapok.
A kiállítás vándoroltatható installációja is elkészült. A kiállítás az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a Lipták Gábor Városi
Könyvtár és a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. által létrejött együttmükődés

keretében látható Zánka, Balatonakali, Örvényes, Paloznak stb. településeken. Az
eredetileg betervezett helyszínek és a vándoroltatás üteme módosult.

A NKA

Közgyűjtemények Kollégiuma az Egy boldog nyár - gyermekek és kalandok a
Balatonnál címmel időszaki kiállítás megvalósítására 800.000 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg. A kiállítás teljes költségvetésének ez az összeg egy
részét fedezte.
A kiállítóhelyen nem különül el az időszaki és az állandó kiállítás, így nincsen külön
belépőjegy a kiállításra. Az elmúlt időszakban közel 1470 fő látogatta meg a
kiállításunkat . Ebből fizetős látogató 1170 fő, jegyek eladásából befolyt összeg (az
intézményi kombinált jegyek arányosított részével) 673.300 Ft.

A kiállítás részletes ismertetése
Tündérek, medvék – és a gyerekek
Az első teremben ízelítőt adunk a balatoni ifjúsági irodalmából. Játékos formában
párosítani kell a könyvcímlapokat a hozzájuk tartozó illusztrációkkal. A válogatás jól
illusztrálja, hogy az egyes korszakokban hogyan jelenítették meg a Balatont s a
gyermekeket. Olvasósarok áll a látogatók rendelkezésére, itt kézbe is vehetik és
beleolvashatnak az irodalmi alkotásokba. Kisebb gyerekek Róka Rudi Balatoni
kalandjával ismerkedhetnek meg vetített formában. Itt kapott helyet egy ügyességi
játék, az installációból kilógó három kötélre kell a minta alapján csomót kötni. A
kiállítás bevezetője angol nyelvű fordításban is olvasható.
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A második terembe képek, játékos feladatok, irodalmi idézetek , vitrinekben
elhelyezett játékok segítenek megidézni az elmúlt száz év gyermekvilágát.
Itt kapott helyet többek között:
 párosító játék A képeslapok forgathatók. Rajtuk megírt üzenetek, mellettük
évszámok: párosítani kell, mikor írhatták ezt a gyerekek szüleiknek, társaiknak
az elmúlt száz évben?
 szétszedhető elemekből kell összerakni négy híres balatoni hajó fotóját.
Irodalmi idézet olvasható minden hajóhoz kapcsolódóan.
 keresztrejtvény
 balatoni filmhíradó részletek, amelyeken gyermekek nyári üdülésének képei
láthatók

 egy egész falat beborító összeállítás fényképeken mutatja be a balatoni
nyarakat 1905-től 2015-ig.

Vándoroltatható kiállítás képei

