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A Kuny Domokos Múzeum szakmai beszámolója a 2017-es Múzeumok Éjszakája
programról

Az idei Múzeumok Éjszakája két intézmény – a Kuny Domokos Múzeum és a TIT
Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum – közös szervezése volt. A program helyszíne
a Csillagvizsgáló épülete (előadások, kiállítás), valamint az épület körül elterülő kert
(kézműves foglalkozások, csillagvizsgálás) volt.
Az idei Múzeumok Éjszakájának két fő témát választottunk: barlangok és csillagok.
Előbbit két okból: június 25-e a Barlangok Világnapja, és mivel Tata városa bővelkedik
ezekben a természeti kincsekben, adott volt a lehetőség, hogy 24-én ezeket mutassuk be az
Érdeklődőknek, ráadásul a Csillagvizsgáló épülete egy 20. századi felszínen (!) lévő
mesterséges barlang (Porhanyóbánya) mellett helyezkedik el. A többi felszín alatti barlang
rejtett kincsnek számít mind a helyiek, mind az ide látogatók előtt, mivel a tatabányai
szénbányászat miatt lecsökkent karsztvízszint miatt régen szárazra került barlangok csak
kutatóknak, barlangászoknak voltak járhatók, a bányászat befejezésével egyre inkább
visszatérő karsztvíz ismét vízzel töltötte ki a járatokat, így se régen, se most nem látogathatók,
de fontos, hogy létezésükről minél többen tudjanak. Igyekeztünk a témát minél
változatosabban, több szempontból bemutatni, ezért különböző foglalkozású szakembereket
(barlangász, geológus, régész) hívtunk meg előadást tartani, valamint a Kuny Domokos
Múzeum természettudományi múzeumi gyűjteményéből, a tatai barlangokból anno a kutató
feltárások során begyűjtött leleteket – főként ásványkiválásokat, ősmaradványokat –
mutattunk be.
A sötétedés méltó hátteret szolgáltatott a témaváltáshoz, a szó a csillagokra terelődött először
egy előadás keretében, majd a szerencsés időjárásnak köszönhetően a csillagok megfigyelése
mellett a Szaturnusz bolygó is látható volt.
Egész este a barlangi témához kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal vártuk a
kisebbeket, illetve a vállalkozó kedvű nagyobbakat is: színezők, homokkép készítés, kőfestés,
barlangrajz festés, ősi nyakláncfűzés, kőbalta készítés. Ezen kívül a Csillagvizsgáló interaktív
kiállítása is az egész program ideje alatt megtekinthető volt.

A
program
reklámozásához
plakátot készíttettünk, mely elektronikus
formában
saját,
valamint
a
Csillagvizsgáló honlapjára is felkerült,
ezen kívül eljuttattuk intézményünk
összes kapcsolatának és partnerének (pl.
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület,
oktatási intézmények, Tatai TV stb.).
Online
hirdetésként
felkerült
a
Múzeumok
Éjszakájának
hivatalos
weboldalára, illetve a museum.hu oldalra
is. Nyomtatott plakátként a város számos
pontján kifüggesztettük, a kisebb méretű
szórólapokat pedig eljuttattuk iskolákba,
turisztikailag látogatott intézményekbe
(pl. Művelődési Ház, Tourinform Iroda).
Honlapunkon a program beharangozása:
http://kunymuzeum.hu/?s=m%C3%BAz
eumok+%C3%A9jszak%C3%A1ja&post
_type=post
Nyomdával készíttetett plakát

Honlapunkon a program utáni beszámoló:
http://kunymuzeum.hu/?s=ism%C3%A9t+%C3%A9jszak%C3%A1ztunk&post_type=post
Megvalósult program:
• 18.00 - 22.00 Múzeumpedagógiai (kézműves) foglalkozások a barlangok
témakörében: színezők, homokkép készítés, kőfestés, barlangrajz festés, ősi
nyakláncfűzés, kőbalta készítés
• 18.00 - 01.00 TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum interaktív
kiállításának megtekintése.
• 18.30 - 21.30 Előadások:
o 18.30-19.15 A tatai barlangok nyomában
Almády Zoltán (Megalodus Barlangkutató és Geológiai Szakcsoport
egykori vezetője, a tatai barlangok egyik kutató barlangásza)
o 19.15-20.00 Egy elfeledett ősi világ - a Porhanyóbánya titkai
Kürthy Dóra (Kuny Domokos Múzeum geológus-muzeológusa)
o 20.00-20.45 Régészek a legendák nyomában - A barlangok szerepének
változása az őskortól a középkorig
Kovács Bianka & Csiky Deminger Csilla (Kuny Domokos Múzeum
régésztechnikusai)

o 20.45-21.30 Kalandozás a csillagos égbolton
Nagy Sándor (TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum)
•

21.30 – 01.00 Legyél Te is csillagász! Teleszkópos megfigyelések az égbolton.

Célunk volt, hogy különböző érdeklődési körű, valamint különböző korosztályú
Érdeklődőket vonzzunk be a programra. A változatos szakmai előadások habár egy
alaptémáról, a barlangokról szóltak, de más-más szempontból: barlangászkodás világa, a
barlangok technikai elérhetősége, kialakulása. A Porhanyóbányában tett séta során egy ősi
világba volt lehetőség bepillantani, a kővé vált egykori növény- és állatvilág, valamint az
ősember hátrahagyott eszközei alapján. Majd bölcsész – régész mutatta be a barlangok
változó szerepét az idők folyamán. Ezek után, akit a földi tudományok nem vonzanak, az égi
tudományokba is belekóstolhatott a csillagászat tudománya és a csillagvizsgálás kapcsán.
Az előadók ismeretterjesztő előadásokat tartottak, amelyekben fellelhető volt a tudományos,
szakmai háttér, de egy nagyobb gyermek számára is érthetők, követhetők voltak. Azonban,
akiket a téma éppen nem fogott meg, azok vidáman foglalták el magukat a kézműveskedős
asztaloknál. Úgy érezzük, sikerült egy olyan – párhuzamosan több szálon futó – programot
összeállítanunk, amely minden korosztálynak kínált programlehetőséget, Mindenki
megtalálhatta a saját korának, illetve érdeklődési körének megfelelő előadást, játékot.
A rendezvény ismét egybe esett a három napos (június 23-25.) Víz, Zene, Virág
Fesztivállal, amely a Közép-dunántúli régiónak is az egyik legnagyobb, százezer főt
meghaladó látogatót fogadó eseménye, a tíz legnépszerűbb hazai családi fesztivál egyike,
helyszíne a Vár (Kuny Domokos Múzeum épülete) és környéke. A fesztivál területére csak
belépőjegy megváltásával lehet belépni. Mivel a Múzeumok Éjszakáját ingyenes programként
szerettük volna megvalósítani, ezért költöztettük ki a helyszínt a fesztivál területén kívülre, a
Csillagvizsgálóba. Ehhez képest 122 látogatót fogadtunk az este/éjszaka folyamán, amely a
Fesztivál esti programjai (számos hazai és nemzetközi előadó koncertje) mellett
eredményesnek számít
.
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