THORMA JÁNOS MÚZEUM
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. Pf.: 35.
77/422-864 muzeum@halas.hu

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Közgyűjtemények Kollégiuma
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
1388 Budapest, Pf.: 82.

Pályázati azonosító: 204106/02141

Pályázati beszámoló
A Thorma János Múzeum 400.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti
Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumától, az Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi járás
képeslapjai 1898-2016 című kiállítás megrendezésre, kiadványra és pedagógiai program
megvalósítására.
1. A kiállítás hasznosulásának értékelése
Az Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi járás képeslapjai 1898-2016 című kiállítás megnyitójára
2016. december 14-én került sor. A kiállítást Fülöp Róbert, Kiskunhalas város polgármestere nyitotta
meg. A kiállítás rendezője – Szakál Aurél néprajzos, történész, múzeumigazgató – tárlatvezetést tartott
a kiállításban.
Látogatószám
A kiállítást 1722 fő látogató (fizető és ingyenes) nézte meg.
Sajtóanyag
Halasi Tükör 2016. november 3. XXX. évf. 44. szám, 6. oldal
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http://halasmedia.hu/rovatok/kultura/uedvoezlet-kiskunhalasrol
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http://halasmedia.hu/rovatok/kultura/kepeslap-album-halasrol
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A kiállítás tényleges bevételei (jegybevétel, kiadványokból származó bevételek)
Jegybevétel összesen 130.100 Ft volt. Kiadványértékesítésből származó bevétel 998.000 Ft.
A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása
A kiállításmegnyitóval egy időben került sor Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi járás
képeslapjai 1898-2016 című könyv bemutatójára is. A kötetet dr. Kis Endre Károly képeslap gyűjtő
mutatta be.
A kiállítás a tompai Művelődési Ház és Könyvtárban is bemutatásra került, melynek megnyitója 2017.
július 1-jén volt.
Kiállításról készült fotódokumentáció
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2. A kiállításról készült részletes ismertető
A kiállításról készült részletes ismertetőt (leírás és képek) a múzeum honlapján közöltük. Megtekinthető
a
http://thormajanosmuzeum.hu/index.php?link_id=82&article=385&title=%C3%9Cdv%C3%B6zlet_K
iskunhalasr%C3%B3l internetes címen.
3. Pedagógiai program rövid ismertetése, a célkitűzések megvalósításának értékelése a
célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontja, helye és a résztvevők száma,
fotódokumentáció (10 felvétel)
Az Üdvözlet Kiskunhalasról időszaki kiállítás képanyagához kapcsolódó feladatlap kitöltése után
különböző, a kiállításhoz kapcsolódó játékokat kínáltunk a gyerekeknek. Játszhattak régi képeslapokat
ábrázoló kirakóval és memória játékkal. A memória játék során lehetőség nyílt a régi és a mostani
utcaképek összehasonlítására. Rendelkezésre állt továbbá két interaktív tábla is, amelyek a város
központjának madártávlatból készült látképét ábrázolták. A gyerekeknek ezen kellett helyére tenniük az
épületekről készült régi képekkel ellátott mágneseket. A foglalkozáson részt vevőket régi képeslap
alapján készült színezővel jutalmaztuk.
Célcsoportunk a 8-12 éves korosztály volt. A foglalkozások helyszíne a Thorma János Múzeum.
Összesen 14 foglalkozást tartottuk az alábbi időpontokban, helyi és vidéki iskolák 432 tanulója részére:
2017. február 11. (18 fő); 2017. február 21. (50 fő); 2017. február 23. (14 fő); 2017. február 24. (27 fő);
2017. február 24. (25 fő) 2017. március 1. (23 fő); 2017. március 2. (33 fő); 2017. március 3. (14 fő);
2017. március 7. (43 fő); március 21. (23 fő); 2017. április 4. (20 fő); 2017. 19. (23 fő) 2017 május4.
(23 fő); 2017. május 10. (96 fő)
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A foglalkozásokon a diákok mélyebb ismeretket szereztek a város és a környező települések régi
épületeinek, utcaképeinek, eseményeinek múltjáról és jelenéről. A kiállított képeslapokon keresztül
személyes kapcsolatba kerültek a város múltjával. A feladatlap kitöltésével az volt a célunk, hogy a
kiállítás anyagának alaposabb tanulmányozására ösztönözzük a tanulókat. A feladatlap ellenőrzése
közös munkával történt.
A memória kártyával az volt a célunk, hogy a gyerekek még egyszer megnézzék a fontosabb épületekről
készült régi képeket. A játék egyéb szemléltetésre is alkalmas volt, ugyanis készült modern kép a
játékban bemutatott minden épületekről, hasonló perspektívából. Ebben az esetben a gyerekek meg
tudták figyelni a városkép változásait.
Az interaktív tábla egyfelöl a gyerekek tájékozódási képességét fejlesztette, másfelől jól rávilágított az
általuk ismert épületeken és azok környezetében végbement változásokra.
A puzzle amellett, hogy jó szórakozást nyújtott, az épületek részleteinek alaposabb megfigyelésére
irányította a gyerekek figyelmét.
Tapasztalataink szerint a diákok jókedvűen végezték el a játékos feladatokat, érdeklődőek voltak és
élményekkel, új ismeretekkel gazdagodva mentek haza múzeumunkból.
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4. Igazolás a szakmai beszámoló feltöltéséről a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra
(képernyőkép a feltöltés tényéről)
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A szakmai beszámoló részeként postai úton megküldjük az elkészült kiadvány egy példányát.
Támogatásukat ezúton is nagyon köszönjük.
Kiskunhalas, 2017. július 14.

Tisztelettel:

Szakál Aurél
múzeumigazgató
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