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1. A kiállítás célja
1.1. A 2008-as autópálya menti feltárás bemutatása
Több célunk is volt a kiállítás megrendezésével.
Elsődlegesen, az M6-os autópálya építése, illetve
földmunkái kapcsán 2008-ban előkerült gazdag
pleisztocén
korú
őslénytani
lelet-együttes
bemutatása, mely leletek feltárását a Pécsi
Tudomány Egyetem Földrajzi Intézetének
szakemberei és hallgatói, a Janus Pannonius
Múzeum munkatársai más hazai kutatók bevonásával közösen végezték. Nemcsak
a feltáró munkálatokat, de a kiállítás megvalósítását is mindkét intézmény
szívügyének tekintette. A kiállításon nemcsak a feltárt anyagot akartuk bemutatni,
hanem az őslénytani kutatások és feltárások módszerét, körülményeit is.

1.2. Válogatás korábbi feltárások anyagaiból – a helyi értékek bemutatása
A feltárás során előkerült ősmaradványok Baranyában eddig végzet
kutatások sorában egy újabb, és nem is végleges állomás, ezért szerettük
volna a Mecsek és Villányi-hegységből előkerült korábbi feltárt anyagokból
néhányat a látogatók elé tárni. Baranya megye, ezen belül is a Mecsek és
Villányi-hegység régóta kutatott és feltárt leletanyagokból mind a PTE
Földrajzi Intézetében, mind a JPM Természettörténeti Osztály komoly
gyűjteményeket őriz. A két gyűjteményből egyesített mintegy 300 darabos
kiállítási anyag már jó áttekintést ad a környék földtörténeti múltjáról
és az itt végzett kutatásokról. A kiállítás hangsúlyos célja volt, hogy a
„helyben”, tehát a Mecsekben és tágabb környékén előkerült egykori
élet (életnyomok) fosszíliákban megnyilvánuló bemutatása. A kiállítás
maga egy olyan ismeretterjesztési lehetőséget jelent, mint
figyelemfelkeltő attrakció, amely révén vázlatosan megismerheti a
látogató a lakóhelye környékének földtörténeti múltját, és annak egyes
szeleteit.
1.3. Ismeretterjesztés interaktív kiállítással és múzeumpedagógiai programokkal
Célunk volt, hogy a kiállításban minden korú látogató találjon valami érdekeset a
saját maga számára, amíg a szülők esetleg a tabló szövegeit böngészik addig az
óvodás vagy az általános iskolák alsó tagozatos gyerekeik is leköthessék magukat.
Ezt a célt a kiállítás interaktív elemeivel pl.: kihúzható gyűjteményi fiókok,
megérinthető/mozgatható műtárgyak/műtárgymásolatok, illetve a kiállítást kiegészítő
múzeumpedagógiai eszközök beépítésével kívántuk elérni.
Így megtekinthető egyedül családban vagy csoportosan is.
A tablók szövegeit is különböző korú és háttér ismeretanyaggal
rendelkező látogatóknak írtuk. Az érdekességeket, „kis színes”
információkat, melyet inkább a fiatalabb vagy fiatalos lelkületű
látogatóknak szántunk egy mindig ismétlődő „okos dínó” fej
választja el a szöveg többi részétől. A tabló alsó harmadában,
hogy a kisebbek könnyebben elolvashassák, és más színnel is
jelöltük ezt a területet.
A kiállítás statikus elemei mellett elhelyezett interaktív elemeket szintén
jeleztük, hogy az illető darabot meg lehet érinteni, vagy el lehet mozdítani.
Ahol ez lehetséges volt a vitrinek nyitottak voltak –
a legtöbb kövület eléggé nagydarab nem lehet kárt
tenni bennük. A nem látványos vagy ismétlődő
műtárgy példányokat helyeztünk el üvegezett és
kihúzható fiókokban, melyek a témaegységhez
szervesen illeszkednek. A témához tartozását
színezéssel vagy az oldalához építettük. Az
interaktív elemek alkalmazásával és a nyitott
vitrinekkel szakítani szerettünk volna azzal, hogy a
látogató csak nézelődjön a kiállításban.

2. A kiállítás leírása
A kiállítás két teremben helyezkedik el egy kicsiben és a nagy kiállító térben, a kettőt a pénztár választja el,
ahová a látogató a főbejáraton érkezik meg. A nagy teremben találhatók a kiállítás fő témáját bemutató
Mecsekből és környékéről eddig előkerült ősmaradványok felvonultatása földtörténeti korok sorrendjében és
a fontosabb palentológiai fogalmak (pl.: Mi a fosszília? Mi a földtani tréképek színkódja? stb.)
magyarázatai.
A kis teremben
található Mecsek
és
környéke
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szempontú
kutatástörténete
valamint az M6os
autópálya
Kozármislény
mellett
végzett
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bemutatása a feltárást rekonstruáló installációval és interaktív elemekkel.
2.1. A kiállítás elemei
A kiállítást vándoroltathatónak terveztük, ezért könnyű könnyen mozgatható, csomagolható és szállítható
installációs elemekből épül fel, melyet az adott új térnek megfelelően tudunk felépíteni.
Az installációt színes infógrafikával nyomtatott műanyagtablók (220 cm magasak), interaktív és egy-két
nagyobb látvány elem, valamint nagy csonttartó posztamensek és üveges vitrinek alkotják, valamint a
kutatásokat bemutató kinagyított fotók és egy monitor alkotják.
A közel 300 db műtárgy főként a JPM Természettörténeti Osztály gyűjteményeiből, illetve a PTE Földrajzi
Intézmény valamint magángyűjtők gyűjteményiből. Köszönettel tartozunk Mangult Isvánnak és a Cserkúti
Önkormányzati Hivatalnak, hogy kölcsönözték a kiállítás időtartamára néhány gyűjteményi darabjukat. A
vándorkiállításban nem minden mostani kiállításban bemutatott műtárgy szerepel.
2.2. A kiállítás javasolt bejárási útvonala
A látogatónak javasolt bejárási útvonal a pénztártól jobbra a nagy terem felé, de kezdheti a kis teremmel is
kedve szerint. Ha a javasolt útvonalat követi először a címfalon fontosabb őslénytani feltárások helyeit
ismerheti meg egy színkódokkal jelölt térképen.

Mellette a fontosabb tudományos alapfogalmakat – földtörténeti korok, színkódok, fosszílizáció folyamata –
magyarázó tablók és interaktív elemek találhatók.

Ezután földtörténeti korok szerint haladhatunk tovább első kiállítási egységben az ó- és középidő fontosabb,
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Komlosaurus lábnyomait,
ahol az eredeti mellett
könyvszerűen nyíló két
másolat is látható, hogy
érzékeljük, hogyan helyezkedik el a palában.
Az ó- és a középidő után az újidő tárlóhoz érkezik a
látogató. Az üveges tárlóban a kisebb méretű tengeri
állatok, továbbá a már ebben a korban megjelent
emlősök csontmaradványai láthatók. A kisebb
méretű,
de
nagy
tömegben
begyűjtött
maradványokat korok szerint rendeztük el.

Itt látvány elem az óriás cápa
álkapcsa
közel
eredeti
nagyságban. Interkatív elemek
csigák és kagylók, emlőscsontmaradványok gyűjteményes
bemutatója fiókos elrendezésben,
illetve a Mecsek oldalmetszete, színes fémlapjára a mágnes-lapokból kivágott maradványok helyezhetünk el
aszerint, hogy milyen földtörténeti korból/rétegből került elő.
A kiállítás legnagyobb érdeklődést kiváltó része a jégkorszak és annak közelében élt állatok maradványai.
Főként a nagy testű emlősállatoké. Itt található a leggazdagabb leletanyag és méretében a legnagyobb
csontmaradványok. Igyekeztünk ebből minél többet elhelyezni, úgyhogy a látgató esetleg meg is
tapinthassa. A gyűjteményi értékek tekintetében is itt találhatóak a ma már tudománytörténeti értékkel is
bíró „pécsi mamut” csontjaiból még néhány, melyet még Rhimer László tárt fel 1928-1935 között. Egy
combcsontot állítva helyeztünk el egy csonttartóban, hogy hozzá is mérhessük magunkat.

Gyűjteményünkben e korszakból főként különböző emlősfogakat találunk, ezekhez elkészíttetettük az
állatok rajzát. Külön választottuk az ormányosok fogmaradványait ezekből már a jégkorszak előtti időkből is
találhatunk a gyűjteményünkben. A mamut fogai majdnem egy teljes fogváltási sort be tudunk mutatni. A
témaegység látvány eleme az óriásszarvas koponyatöredéke, melyet rekonstruált agancsával egészítettünk ki
és közel olyan magasan helyeztünk el, mint az lehetett a valaha az élő állaton is.
A kiállítást játék sarok zárja a terme másik oldalán pedig a falon, Mecsek környékén végzett, zömében az
M6-os autópálya melletti, feltárásokat dokumentáló képeket helyeztünk el.

A fali képsorozta és egy kövületek mai építészeti felhasználását bemutató tárló kapcsolja össze a két teremet
és vezet át a kis teremhez és egyben annak a témájához.

3. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és azok értékelése
3.1. Múzeumpedagógia célkitűzések és rendelkezésre álló eszközök
Szélesebb célközönség részére állítottunk össze változatos programokat. Családi- és fesztiválprogramok
mellett diákpályázat is indítottunk a tanév ideje alatt. A nyári nyitva tartás időtartama alatt pedig
táborozóknak kínáltunk vonzó programot, illetve a saját, immár hagyományos tekinthető nyári táborunk
tematikája idén a kövületismeret-őslénytan témakört helyezte középpontba.
Pályázati forrásunk nem volt a múzeumpedagógia eszközökre, igyekeztünk a kiállítást már kezdettől gyerekbarát módon kialakítani, ezt a célt szolgálta az "őslénytani homokozó” és a leletekről készült mágneses
lapok, melyek a megfelelő korszak színskálájába helyezhetők a Mecsek keresztmetszeti ábráján.
Későbbiekben saját forrásból gazdagítottuk a múzeumpedagógiai eszköztárat, így készültek el az
„időtekercs”, a jégkorszaki óriáskirakó és egyéb menetközben népszerűvé vált segédeszközök. Törekedtünk
arra, hogy minél több érinthető tárgy: simogatható csont, emelhető fedelű kövület-makett, kihúzható
„kincses” fiók szerepeljen a kiállításban.
Tapasztalataink szerint szerencsés volt a kiállítás témaválasztása, mivel az őslények világa köztudottan
népszerű az ifjúság körében. Némi ellentmondásba ütköztünk akkor, mikor egyes, fiatalabb korosztályt
tanító pedagógusok tartottak a téma komolyságától – őket meg kellett győzni arról, hogy kicsik számára is
tudjuk „emészthető módon” tálalni ezt a témakört, mint ahogy ez később be is igazolódott. Sajnos a
nagyobbak, akik számára különösen hasznosak lettek volna a nálunk szerzet ismeretek, a szokott iskolai
időbeosztás-problémák miatt jóval kisebb számban tudtak részt venni foglalkozásainkon.

3.2. Foglalkozástípusok iskolás csoportok számára
3.2.1. Az őslénykutató hátizsákja – foglalkozás alsótagozatos általános iskolásoknak
A foglalkozás kezdetén a kiállító terembe egy "fáradt" őslénykutató érkezik, akinek nehéz hátizsákját a
gyerekek
közreműködésével
kipakoljuk,
és
megvizsgáljuk,
milyen
rejtélyes
tárgyakat
(eszközöket, és frissen talált leleteket) hord magával.
Miután

néhány

érdekes

dolgot

mesélünk

az
ősl
ény
kut
ató
álta
l
felt
árt
lelőhelyekről, megmutatjuk az "ősmaradványt dobozt",
melyet kinyitva jól látható, hogy a meszes héjú állatok
lenyomata esetében egy negatív és egy pozitív lenyomat is
megőrződhet. Ezután átsétálunk a foglalkoztatóba, ahol agyaglenyomatot készítünk recens kagylók és csigák
házairól, és kiöntjük gipsszel.
A kézművesség után tovább játszunk a kiállító-teremben, míg szilárdul
a gipsz: letekerjük a végtelennek tűnő időszalagot. A tekerés közben
sok mindenről szó esik: látjuk, hogy milyen hosszú a sötét rózsaszín
szakasz, mely az állati élet nélküli rész, a földtörténeti óidőig tart. Alig
várjuk, hogy a szürke szakaszhoz érjünk, mely az óidő - pedig a
Mecsekben még ebből az időszakból is alig található lelet, de
megmutatjuk, hogy az óidő vezérkövülete a Trilobita volt. A
középidőt, mint "dinó-korszakot" a legtöbb gyerek ismeri - maguktól
sorolják, hogy triász, jura, kréta - legfeljebb a sorrendet kell
helyesbíteni. Itt mutatjuk meg az ammoniteszt, mint vezérkövületet. A Harmadkorból a Mecsek
vonatkozásában az "őscápás" bádeni miocént emeljük ki. A jégkorszakról külön játék szól, de a pleisztocén
és a holocén szakasz rövidségére felhívjuk a figyelmet, és ezen belül az emberi történelem hajszálnyi
idejére.
Ezután, a Jégkorszak-szekcióban mindenki kap egy
jégkorszaki vagy más ősállatos kitűzőt. Képek alapján
mesélünk az állatok érdekes tulajdonságairól, sokszor
kérdezve a gyerekeket. Az állatok magassága alapján egy
jégkorszaki tornasort állítunk össze, majd megtapsolunk
mindenkit, aki részese a tornasornak. A jégkorszak
elmúltával átmegyünk a foglalkoztatóba, és megnézzük,
megszülettek-e az ősmaradványok. Iskolás csoportok
számára a foglalkozás kiegészíthető még a dinólépésszámláló, és a „Ki kivel élt együtt?” játékokkal is.

Eredmények, tapasztalatok: a csoport aktivitásától függ, hogy melyik feladat bizonyult sikeresebbnek.
legnépszerűbbnek az őslénykutató hátizsákjának „kirámolása” és az ősmaradvány-készítés bizonyult. Az
„időtekercs” szintén interaktív, de az éppen nem közreműködőktől nagyobb türelmet igénylő feladat. Az
alsós pedagógusok részéről volt a legkeresettebb a foglalkozás, alsósok vettek legnagyobb számban részt.
Foglalkozások száma: 2016.05.01-től 07.31-éig 22 foglalkozás, 435 fő
3.2.2. Hogyan váljunk ősmaradvánnyá? – foglalkozás felsőtagozatos általános iskolások számára
Felső tagozatosokkal a fentiek közül az időtekercs és az őslénykutató hátizsákja jászható. A kövületképződés folyamatát a „Hogyan váljunk ősmaradvánnyá?” játék keretében érzékeltetjük: a résztvevők által
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játék célja, hogy a
„terepen” csak az ősmaradványok maradjanak (akik kevesen vannak), a többiek nyomtalanul eltűnnek,
érzékeltetve, mennyivel kicsi esély van az ősmaradvánnyá válásra a környezeti tényezők függvényében.
Eredmények, tapasztalatok: sajnáljuk, hogy az alsósokhoz képest az iskolai időbeosztás problémai miatt
kevesebb a felsős csoport, mivel a kőzetek-kövületek téma földrajzi tanulmányaik révén számukra
könnyebben feldolgozható lenne.
Foglalkozások száma: 2016.05.01-től 07.31-éig 3 foglalkozás, 79 fő
3.2.3. Szenzációs őslény-leletek Baranyában! – foglalkozás gimnazisták számára
Kooperatív tevékenységre építő foglalkozást hirdettünk - két alkalommal - 9-12 évfolyamosok számára. A
foglalkozás Dr. Varga Gábor geográfus partnerünk, a kiállítás szakmai lektorának rövid tárlatvezetésével

kezdődött. Az osztályokat ezt követően szakértői csoportokra bontottuk, elképzelve egy-egy terepi
helyszínelést az ősmaradvány-lelőhelyeken. Az őslénykutatói csoportok feladata a kapott cikkek alapján
(címszavas, képes) konferencia-poszter összeállítása. Az újságírói csoportok megadott sajtóműfaj szerint
írnak ismeretterjesztő vagy „szenzációhajhász” bulvárcikket legjelentősebb helyi ősmaradvány-kincseink
megtalálásáról. A csoportok a foglalkozás elején kiadott feladat és képanyag szerint, a kiállításban többféle
leletek után „nyomozva”néznek utána az ősmaradvány fajok jellemzőinek, egykori élőhelyét jellemzi, és
utánanéz az általa képviselt földtörténeti kornak.
Eredmények és tapasztalatok: 9. évfolyamos diákok jelentkeztek be két osztállyal Pécs gyakorló
gimnáziumából – a tapasztalat szerint ennél a korosztálynál a rövid, egyszerűsített tárlatvezetés az
eredményesebb. A csoportos kreatív feladatot nagyon élvezték, a pedagógusok pedig pozitívan értékelték,
hogy a tantárgyköziség szempontjai is érvényesülnek a feladatmegoldás során.
Foglalkozások száma: 2016.05.01-től 07.31-éig 2 foglalkozás, 62 fő
3.3. Családi rendezvények a kiállítás tematikájához kapcsolódóan
3.3.1. Múzeumok Majálisa Pécsett, 2016. május 14.
A múzeumok majálisa keretében vegyes, 6-12 éves korosztály számára tartottuk meg az Őslénykutató
hátizsákja című foglalkozást, mely az első bemutató-alkalom volt a témakörben.

Tapasztalatok: a gyerekek jól reagáltak az interaktív feladatokra, a szülők pedig értékelték, hogy számukra
is lehetőség adódott a tanulásra a program során.
Résztvevők: 30 felnőtt, 21 gyermek
3.3.2. Nagycsaládosok Napja a Múzeumban, 2016. május 21.
A Nagycsaládos Egyesület számára, vegyes korosztálynak tartottuk meg az őslénykutató hátizsákja című
foglalkozást. Tapasztalatok: a korosztályról nem voltak előzetes információink, így a kisebbeknek szóló
programcsomaggal készültünk – ez a nagyokat nem kötötte le kellőképpen.
Résztvevők: 4 felnőtt, 29 gyermek
3.3.3. Múzeumok Éjszakája, 2016. június 25.
A programsor kiállításunkhoz kapcsolódó elemei
Nyitóprogram: „Ősvilágok nyomában a Mecsekben”
rajzpályázat díjkiosztása.
Ősvilági kincskeresés – családi csoportokban, feladatlap
alapján két számkódos lakattal ellátott ládát kellett
kinyitni a megfejtőknek.
Több alkalommal: Ami a kiállításból kimaradt –
ősmaradvány-leletek felfedezése a múzeum raktárában,

Kisbenedek Tibor muzeológussal; ősmaradvány-készítő kézművesség
Ősvilági ételbemutató, a Magyarország legízletesebb vendégváró úti céljának választott MECSEK
ZÖLDÚT csapatával.
Ó, hát ez ilyen egyszerű? Dr. Hoffmann Gyula habilitált egyetemi docens rendhagyó tárlatvezetése a
Kövekbe rejtett múlt kiállításban.
Előadások: "Kőkori paleolit gasztronómia" avagy mit evett, milyen növényeket gyűjtögetett a kőkori ember
Európában – Dénes Andrea muzeológus, gasztro-blogger előadása
Az élővilág nagy kihalásai és a kozmikus katasztrófák - Gyenizse Péter, csillagász előadása
Tapasztalatok, értékelés: az est programsorának több mint a felét tették ki a kiállítás témaköréhez tartozó
előadások és foglalkozások, melyek a legnépszerűbbnek bizonyultak.
Résztvevők száma: ~ 350-400 (136 helyben, a többi más helyszínen vásárolt belépőt) fő
3.4. Pályázat
3.4.1. „Ősvilágok nyomában a Mecsekben” rajzpályázat
Három korosztály számára, rajz – és kisplasztika kategóriában
hirdettük az alkotói pályázatot, melyre közel kétszáz alkotás érkezett
be. A kamara-kiállítással egybekötött díjkiosztót a Múzeumok
Éjszakája keretében tartottuk, a teljes kiállításnak a Pécsi Kulturális
Központ adott otthont augusztus hónapban.
Résztvevők száma: ~ 200 pályamű érkezett
3.5. Nyári táborok
3.5.1. A JPM Természetbúvár tábora, avagy a kiállítás témakörének feldolgozása múzeumi témahét
keretében, 2016. június 20-24.
Júniusban, a tanév vége után zajlott le a JPM aktív terepi
programokban bővelkedő Természetbúvár Tábora. „A Kövekbe
rejtett múlt” kiállításunk szellemében a környéken talált
kövületekkel, a Kárpát-medence dinoszauruszaival, és a jégkorszaki
élővilággal ismerkedtünk. Triász, jura és miocén időszakból való
kövületeteket találtunk, vizsgáltunk és gyűjtöttünk a közeli
lelőhelyeken. A múzeumban a kiállításhoz kapcsolódó foglalkozáson
(Az őslénykutató hátizsákja) vehettek részt a tábori gyerekek, sőt
tanulmányozhatták a raktárban rejtőzködő kövületeket is. Hoffmann
Gyula tanár úrral (PTE Biológiai Intézet) beszélgettünk az állatok törzsfejlődésen alapuló rendszeréről,
vetítéses program keretében ismertettük meg a fiatalokat a Kárpát-medence dinoszauruszaival, majd ennek
nyomán Képzőművészeti Osztályunk múzeumpedagógusával csoportos alkotást, „dinóink” életterét
megjelenítő órásfestményt készítettünk. Minden napra jutott terepi program: az Orfű közelében található
Herman Ottó-tónál madarásztunk és kövületeket gyűjtöttünk - de Bőszénfán és a Pécsi Állatkertben
népszerűnek bizonyult a recens (jelenkori) fauna tanulmányozása is.
Utolsó nap lehetőségünk adódott ellátogatni egy "aktív" feltárásra - a
villányi triász gerincesek
lelőhelyén Ősi Attila
neves paleontológussal, a
bakonyi dinoszauruszlelőhely felfedezőjével
találkozhattunk,
aki
frissen
előkerült
hüllőcsontokat mutatott nekünk. Az érdeklődő és tettre kész
résztvevők "dolgozhattak" is a feltáráson, majd geológus

közreműködőnkkel a Templom-hegyi geológiai feltárás ammonitesz-lenyomatait és egyéb érdekességeit is
megcsodáltuk.
Résztvevők száma: 25 fő
3.5.2. Egyéb, nyári táborok számára tartott múzeumpedagógiai foglalkozások (Őslénykutató
hátizsákja + kövület-készítés)
JPM TerMűhely (természet-művészeti) tábora számára - 2016. július 12. Résztvevők száma: 14 fő
Pécs MJV Önkormányzati Napközi csoportjai számára tartott foglalkozások- 2016. július 20-21. Résztvevők
száma: 7 csoportban összesen 150 fő
3.6. Kiemelt tárlatvezetések
3.6.1. Pedagógus Nap Ősvilági módra, 2016. június 2.
A program keretében a tanároknak tárlatvezetést tartott Dr. Varga Gábor geográfus, majd képes ízelítőt
nyújtottunk a korábban megtartott múzeumpedagógiai foglakozásokból. Befejezésül ősvilági ételkóstolón
vehettek részt, és minden tanár kapott egy növendék páfrányfenyőt (mint élő kövületet) ajándékba.
Résztvevők: 14 fő pedagógus Tapasztalatok: a kiállítást előzetesen ismertető pedagógus-rendezvényekre
nálunk kevés igény van, az érdeklődő pedagógusok többsége szoros időbeosztása miatt már eleve csoporttal
jelentkezik a kiállításra.
3.6.2. Tárlatvezetés a Tájak-Korok-Múzeumok helyi szervezetének tagjai számára
2016. június 8., résztvevők száma: 34 fő
3.7. Saját forrásból készített múzeumpedagógiai eszközök
Mivel a kiállításra felhasználható keretek nem tették lehetővé a tervezett múzeumpedagógia eszközök
beszerzését és elkészíttetését, más megoldást kerestünk ezekre. Nem akartunk lemondani a változatos
eszközkészletről, ezért olcsó, és újrahasznosított megoldásokat igyekeztünk keresni – természetesen részben
az eredetitől eltérő, még gazdaságosabb ötletek alapján.
Csoportos foglalkozások céljára: Idő-tekercset készítettünk különböző színű széles hevederdarabok
összevarrása révén – ennek letekerése során volt érzékelhető a földtörténeti idő távlatában az állati élet
megjelenésének kései volta.
Őslénykutató hátizsákja – egy régi hátizsákot töltöttünk meg az őslénytani feltárások során használt
egyszerű eszközökkel és néhány becsomagolt, „fogdosható” lelettel.
3.8. Egyéni látogatói használatra
Korábbi kiállítás óriás kockakirakóját
újramatricáztattuk, a kiállítás jégkorszaki
illusztrációinak
felhasználásával.
Nagyméretű pecsételőt készíttettünk,
saját
műhelyvezetőnk
grafikáinak
felhasználásával. Szintén e grafikák
falhasználásával
satírozó-táblákat
marattunk, újrahasznosított fatáblákra.

4. Kiállítás hasznosulása és a tapasztalatok
4.1. Kiállítás rendezéssel kapcsolatos tapasztalatok
Kiállítás megnyitását a NKA hozzájárulásával elhalasztottuk, így április 22.-én nyitottuk meg. Mivel
vándorkiállításként legközelebb csak 2017. februárjában tudja fogadni a Kaposvári Rippl Rónai Múzeum,
ezért úgy döntöttünk, hogy az őszi iskolai és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kezdetéig a kiállítást nyitva
tartjuk. Egy-egy időszakos kiállítás híre csak viszonylag terjed el a város és a megye iskoláiban. A
kiállításunkkal kapcsolatban pedig egy félreértést kellett eloszlatni, hogy túl tudományos túlságosan nehéz a
kisebbeknek. A nyári időszakban több családi is látogatta szóbeli kérdésre mindenkinek tetszett és így
reméljük, hogy ősszel még tudunk Pécsről és a megye iskoláiból csoportos vagy egyéni látogatókat is
fogadni. Előzetesen már több tanár is jelezte, hogy nyertek pályázatot múzeumlátogatásra és a mi
kiállításunkat jelölte meg.
A kiállatás megvalósításához kapott támogatás az eredeti költségtervhez képest szűkebb volt, ezért
szponzorációval próbáltuk kiegészíteni a forrásokat. A térségben a versenyszféra jelentős cégei számára
küldtünk leveleket, tárgyaltunk a PR-szakemberekkel. Mindez az előkészítés során rengeteg energiát vett el,
ugyanakkor kevés eredménnyel járt. Sajnos a tudományos ismeretterjesztésnek e formáját nem találták
megfelelő reklám-hordózónak, egyedül az autópálya-koncessziótól kaptunk nagyon jelképes anyagi
támogatást.
Figyelemreméltó jelenség és fontos motiváló-erő volt számunkra ugyanakkor, hogy a tudományterület
jelentős hazai képviselői ügyünk mellé álltak, és jogdíjakról, egyéb juttatásokról lemondva támogatták
kiállításunkat, többek között a leleltek szakszerű konzerválásával és a hiányzó fényképes anyagok, grafikák
lehető leggyorsabb rendelkezésre bocsájtásával. Civil szervezet, polgármester és magángyűjtő egyaránt
szerepel azoknak a listáján, akik "természetbeni" támogatást nyújtottak kiállításunkhoz. A tudományos
illusztrációkat is kedvező feltételekkel jutottunk hozzá, köszönet a grafikusoknak érte!
4.2. Látogatószám, bevételek
hónap

látogató
k

április 22-től
május
június
július
augusztus 25-ig

188
364
620
480
289

összes
látogatók

1941
2517

foglalkozások
száma/résztvev
ői
0
8|145
12|281
7|150
0

jegybevétel
Ft

kiadványok+fotó
Ft

programok
bevétele Ft

12.750
39.950
18.950
55.000
53.050

0
13.140
11.450
11.080
9.000

0
48.250
333.550
52.500
0

576

179.700
bevétel

44.670
658.670

434.300

4.3. Megjelenés a médiában
Pécsett sok kulturális rendezvény van, így a média figyelmét viszonylag nehéz felhívni a múzeumi
rendezvényekre. Azért még így is elég szépen megjelentek a kiállításról és azt kísérő eseményekről hírek, de
igazából az internetet és a tanárokkal ápolt személyes kapcsolatokat tudjuk felhasználni programjaink
hírverésére.
TV
Pannon TV (12' 48") http://pannonkronika.hu/videogaleria/hirado-73805; Pécs TV
Internetes újságok:
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/muzeumok-ejszakaja-sok-erdekesseggel-670890
http://www.bama.hu/baranya/kultura/fesztivaldomping-kanikulaval-671476

http://www.bama.hu/baranya/kultura/barlangtura-a-fold-felett-671543
http://www.pecsiujsag.hu/helyi-hireink/oslenymustra-pentektol-a-janus-pannonius-muzeumban
http://www.pecsi-hirhatar.hu/hirek/kovekbe-rejtett-mult
http://www.newsy.hu/hir-kovekbe-rejtett-mult-878560.html
http://www.bama.hu/programajanlo/program/kiallitas/36092
http://hellobaranya.hu/?from_date=&end_date=&city_id=&category_id=10&noengine=true
http://www.iranypecs.hu/hu/esemeny/kovekbe-rejtett-mult--osmaradvanyok-a-mecsekben-eskornyeken.html
Internetes egyéb megjelenés
773 alkalommal „Kövekbe rejtett múlt – ősmaradványok Mecsek és környékén” címre keresve
44.500 alkalommal „Kövekbe rejtett múlt” címre keresve
Napilapok: Dunántúli Napló (2016. 04. 28.)
Rádiók: Kossuth Rádió MR1; Lánchíd Rádió
4.4. A kiállítás hasznosulása
A kiállítás eddigi látogatószáma közel 2500 az általunk tervezettnek alatta marad viszont a kiállítással
kapcsolatos bevételek vártat meghaladták közel 660.000 Ft (belépőjegyek: teljes árú 500 Ft kedvezményes
250 Ft). A bevételeket elsősorban a kiállítás kísérő programoknak köszönhetjük.
Csoportos látogatóknál az általános iskolák felső tagozatos és középiskolák diákjaira számítottunk, aki közül
a reméltnél kevesebben jöttek el. Hogy ennek milyen okai lehetnek nem egyszerű megválaszolni, mert azok
a diákok vagy egyéni látogatók, családok stb., viszont akik eddig látták a kiállítást mindenki jó érzéssel
távozott és a visszajelzések szerint tetszett, ajánlani fogja. Így talán inkább a tanárok időbeli elfoglaltsága
lehet az ok a diákok elmaradásának.
A másik lehetséges ok, hogy a kiállítás hírének eljuttatása célközönséghez lassú és kevés felületen történik,
így a megnyitás után csak lassan indul el. Nyáron a táborozás után már csak a turisták látogatására
számíthatunk.
Ezek alapján még az őszi időszakban számítunk látogatókra és iskolai csoportokra is.
4.4.1. Egyéb hasznosulás
Sikerült kiépíteni a Pécsi Tudományegyetemmel egy kölcsönösen hasznos kapcsolatot. A
Tudományegyetem munkatársai találtak egy újabb lehetőséget, ahol tudományos eredményeiket
népszerűsíthetik. A múzeum pedig szakmai lektorokat tanácsadókat kapott a kiállításhoz és a
gyűjteményeink feldolgozásához is. Vélhetőleg ez a kapcsolat a kiállítás befejezése után is működni fog a
jövőben.
A kiállítást vándoroltathatónak építettük a szomszédos megyei jogú városi múzeumoktól van befogadó
nyilatkozatunk. A vándorkiállítás első helyszíne Kaposvár lesz, 2017. februárban nyílik ott a kiállítás.
Megismertetjük ezekben a megyékben az itteni múzeumokat esetleg a jövőre nézve innen is várhatók
látogatók.
A kiállítás egyes elemeit vándorkiállítás után beépítjük állandó kiállítás részeként. A kiállítás megépítése
kapcsán sikerült elérnünk néhány múzeumpedagógiai eszköz elkészíttetését, melyeket a későbbiek során is
fel tudunk használni.
Pécs, 2016. augusztus 25.
Kisbenedek Tibor
muzeológus s.k.

