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GÖDÖLLŐI 

város"!
MÚZEUM

Múzeumunkban 2O19-ben lezárult a Kubinyi Ágoston Program, azaz az állandó kiállítások 
felújításának programja. Eltekintve egy-két apró simítástól (falmatricák, néhány felirat), 
befejezettnek tekinthetjük az állandó kiállítások felújítását., ettől kezdve ezeken a területeken 
a kiállításépítés helyett az ismeretátadásra, a megőrzésre és a feldolgozásra kell helyeznünk 
a hangsúlyt. Kiállításokban innentől kezdve az időszaki kiállítóteér területén 
gondolkodhatunk.

A 2020. évre, a régebben megszokott rend szerint évi két időszaki kiállítást tervezünk, egyet a 
tavaszi, egyet az őszi időszakban.

A tavaszi időszaki kiállítás a gyermekek éa nosztalgiázó felnőttek örömére fog szolgálni, hiszen a 
debreceni Déri Múzeumból érkező Mesés Birodalom kiállítás a mostani 40-es korosztály 
gyermekkorának mesefiguráit eleveníti meg: Süsü, Pom-Pom és a többi kedves mesefigura 
jön el Gödöllőre. A kiállítás Debrecen, a bécsi Collegium l-lungaricum után nálunk lesz látható, 
máshol nem. Eredeti bábok, illusztrációk kerülnek kiállításra, és természetesen 
múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a kiállításhoz.

Mindeközben a muzeológusaink a 75. éve véget ért 2. világháborúról szóló emlékkiállításra 
készülnek. Szomorú esemény, de mindenképp szükséges megemlékezni a helyi áldozatokról, 
hősökről, hiszen a lokális emlékezet a közösség formáló ereje. Gödöllő 2. világháborús 
történéseiről szól majd az októberben nyíló időszaki kiállítás, melynek címe: Gödöllő hősei.

MESÉS BIRODALOM c. kiállítás
április 4 — szeptember vége 
kontakt: Weisz Bettina / Debrecen 
felelősök: Kovács Noémi, Kerényi B. Eszter 
szállítás: március 25.

GÖDÖLLŐ HŐSEI - 75 éve ért véget a 2. világháború
október — 2021. március

TRIANON 1OO kiállításhoz és vetélkedőhöz, melyet a Gödöllői Teleki Pál Egyesület szervez a 
gödöllői középiskolák számára csatlakozik a Gödöllői Városi Múzeum is a gyűjteményi anyagával, 
kapcsolattartó: dr. Czeglédi Noémi történész

GÖDÖLLŐ HŐSEI - 75 éve ért véget a 2. világháború (Gödöllői Múzeumi Füzetek 19.) 
NAGY SÁNDOR 150 emlékkonferencia anyagának sajtó alá rendezése
GYERMEK KIÁLLÍTÁSVEZETŐ az új állandó kiállításokhoz
AZ EN VAROSOM: telj es kiállításvezető a megújult állandó kiállításokhoz
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GYŰJTEMÉNYImunka

• Quito rendszerben a leltározás és a gyűjtemény digitalizálásának folytatása
® Folymatos közzététel a web-en (www.godolloimuzeum.hu)
• Műtárgydigitalizálás és revízió a törvényi megfelelés és a szabályzatok szerint folyamatosan 

zajlik az intézményben
• Raktári rend folyamatos fejlesztése, az óceániai anyag költöztetésének befelyezése a külső 

raktárba

• oktatás felsőfokú diákoknak (SZÍE, ELTE)
• múzeumpedagógiai foglalkozások
• szakmai tárlatvezetések igényszer int
• Kirándulások felfedezőknek 4-5. - Tematikus felfedezőtúrák (tavasszal és ősszel)
• közösségi szolgálat lehetősége (teremőri feladatok, hostess munkák, részvétel múzeumi 

műtárgyak digitalizálásában)
• részvétel a Múzeumok Világnapja, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja 

programokon

az állandó kiállítás még hiányzó részeinek befejezése: falmatricák stb

2 előadás az új állandó kiállítások népszerűsítésére
Február 12. ló óra (felnőtteknek): Antroni J: Kincses szigetek
Február 19.14 óra (iskolásoknak): Papp TibonA természetfotózás izgalmai

NAGY SÁNDOR 150 c. kiállításhoz kapcsolódóan EINISSZÁZS program
Március 9-i héten MAMA NÉZD program kismamáknak
Március 21. szakmai tárlatvezetés

NAGY SÁNDOR 150 bontás és műtárgyak visszaszállítása / március 22 után 
felelős: Oriné Nagy Cecília

MÁJUS
Május 18. Múzeumok világnapja
A múzeum nyitva lesz, és ingyenes.
ló. órakor: Körösfői-Kriesch Aladár halálának 1OO. évfordulója alkalmából előadás a művészről.

Június 27. Múzeumok éjszakája

Múzeumok Őszi Fesztiválja
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(A foglalkozásokon drámapedagógiai elemeket használunk!)

Óvodásoknak
1. A Királyi Váróból indul a gőzös. Időutazás az 188o-as évekig Ferenc József 

és Erzsébet királyné fülkéiben. A foglalkozás alapja a Királyi vonatok mesekönyv.
2. Szüreti játék a régmúltból maradt szerszámokból, eszközökkel.
3. a Gödöllői dombság állat- és növényvilágát mutatja be játékos 

eszközökkel.
4. a környezeti nevelést állítja a középpontba a két új állandó kiállításon 

keresztül.A világítás története. Lámpák, mécsesek, gyertyák nézegetése, mese, színezés.
5. Lámpák, mécsesek, gyertyák nézegetése, mese, színezés.
6. Foglalkozás a Tündérkert 

mesekönyv alapján.
7. A hajdan volt gödöllői kismesterségek bemutatása játékos 

formában.
8. A régmúlt vásárlási szokásainak felelevenítése az állandó 

kiállítás szatócs boltjában.
9. Hogyan éltek a különböző társadalmi rétegekhez tartozó családok a 

Grassalkovichok korában, a 20. század elején és hogyan élnek ma?
10. Gödöllő nevezetességeinek megismerése játékos formában.
11. A megújult állandó cserkész kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 

foglalkozás.
12. A fodrászmúhely enteriőrhöz kapcsolódóan, megvizsgáljuk a különböző 

korok hajviseletét, és ehhez kapcsolódóan a különböző társadalmi rétegek életmódját.
13. ' A méhész tennivalói. A mézre épülő foglalkozások: mézeskalácsos, 

gyertya mártó.
14. Ismertető foglalkozás a gödöllői 

szecessziós művésztelepről, az 1904-ben indult szövőiskoláról, a gyapjú feldolgozásáról.
15. 4 alkalmas foglalkozássorozat.
16. ; 3 alkalmas foglalkozássorozat.
17. 4 alkalmas foglalkozássorozat

Alsó tagozatos kisiskolásoknak:
1. A gödöllői Királyi Váró története.
2. Szüreti játék a régmúltból maradt szerszámokból, eszközökkel.
3. A népművészet jelképrendszere alapfokon, stilizált állatok, növények 

felismerése műtárgyakon, szimbolikus jelentésük kitalálása.
4. Foglalkozás a Tündérkert 

mesekönyv alapján. (1 vagy 3 alkalmas foglalkozás)
5. Hogyan éltek a különböző társadalmi rétegekhez tartozó családok a 

Grassalkovichok korában, a 20. század elején és hogyan élnek ma?
6. . A fodrászműhely enteriőrhöz kapcsolódóan, megvizsgáljuk a különböző korok 

hajviseletét, és ehhez kapcsolódóan a különböző társadalmi rétegek életmódját.
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7. - .A hajdan volt gödöllői kismesterségek bemutatása játékos
formában.

8. Vásárlási szokások régen és ma.
9. Gödöllő nevezetességeinek megismerése játékos formában.
10. A megújult állandó cserkész kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 

foglalkozás

Felső tagozatosoknak és gimnáziumi csoportoknak
Történelem órákhoz:
l. - kiindulási alap a szatócsbolt az állandó kiállításban

(A tantervi anyagba integrálható az általános iskola 6. vagy 7- osztálya, középiskolák 1O. vagy
11. osztálya számára)

- kiindulási alap a kismesterségek kiállítási rész az 
állandó kiállításban.
(A tantervi anyagba integrálható az általános iskola ó. vagy 7. , közéspiskolák 12. osztálya 
számára)

foglalkozás a gödöllői Királyi Váróban.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 8. osztályában, a közésiskolák 12. 
osztályában.)

4, i '■ . A foglalkozás a boldog békeévek társadalomtörténetéhez vagy
a Budapest világvárossá válása témához kapcsolható.
(A tantervi anyagba integrálható az általános iskolák 7. osztályában és a középiskolák 11. 
osztályában)

A megújult állandó cserkész kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozás.

Magyar irodalom órákhoz:
L - a Léda villa, Léda-emlékek a múzeum kiállításában drámapedagógiai elemekkel.

(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 8. évfolyamában, a középiskolák 11-12. 
évfolyamában.)

- Kádár Kata, Júlia, szép leány, Budai Ilona. Foglalkozás a gödöllői 
szecessziós művésztelep kiállításon drámapedagógiai elemekkel.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák ó-7. évfolyamában.)

Művészettörténet órákhoz:
1. Séta a múzeum barokk terméből kiindulva, és a város köztéri barokk

szobrainak, épületeinek megtekintése.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák ó. évfolyamában, a középiskolák 1O. 
osztályában.)

A gödöllői művésztelepen élő alkotók munkásságának, 
életmódjának, a szecesszió stílusjegyeinek bemutatása.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 7-8. évfolyamában.) 

Fotótörténeti érdekességek a múzeum gyűjteményében lévő műtárgy 
fényképezőgépeken keresztül.
(Általános iskolák 8. osztálya számára médiaismeret és művészettörténet órákhoz.)
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A múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a kollégák szívesen tartanak tárlatvezetéseket felnőtt 
csoportoknak, valamint kérésre, megkeresésre ismeretterjesztő előadásokat.
Többször érkezik minden évben kérés a gödöllői nyugdíjas kluboktól előadásra.

Tisztelettel:

Gödöllő, 2020. január 23.
Kerényiné Bakonyi Eszter 

igazgató



GÖDÖLLŐI

VÁROSI
MÚZEUM

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: +36 28 421-997, +36 20 2Ó9-2OO7

Fax: +36 28 422-003

E-mail: info@godolloimuzeum.hu

Honlap: godolloimuzeum.hu

Múzeumunkban 2O19-ben lezárult a Kubinyi Ágoston Program, azaz az állandó kiállítások 
felújításának programja. Eltekintve egy-két apró simítástól (falmatricák, néhány felirat), 
befejezettnek tekinthetjük az állandó kiállítások felújítását., ettől kezdve ezeken a területeken 
a kiállításépítés helyett az ismeretátadásra, a megőrzésre és a feldolgozásra kell helyeznünk 
a hangsúlyt. Kiállításokban innentől kezdve az időszaki kiállítóteér területén 
gondolkodhatunk.

A 2020. évre, a régebben megszokott rend szerint évi két időszaki kiállítást tervezünk, egyet a 
tavaszi, egyet az őszi időszakban.

A tavaszi időszaki kiállítás a gyermekek éa nosztalgiázó felnőttek örömére fog szolgálni, hiszen a 
debreceni Déri Múzeumból érkező Mesés Birodalom kiállítás a mostani 40-es korosztály 
gyermekkorának mesefiguráit eleveníti meg: Süsü, Pom-Pom és a többi kedves mesefigura 
jön el Gödöllőre. A kiállítás Debrecen, a bécsi Collegium Hungaricum után nálunk lesz látható, 
máshol nem. Eredeti bábok, illusztrációk kerülnek kiállításra, és természetesen 
múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak a kiállításhoz.

Mindeközben a muzeológusaink a 75. éve véget ért 2. világháborúról szóló emlékkiállításra 
készülnek. Szomorú esemény, de mindenképp szükséges megemlékezni a helyi áldozatokról, 
hősökről, hiszen a lokális emlékezet a közösség formáló ereje. Gödöllő 2. világháborús 
történéseiről szól majd az októberben nyíló időszaki kiállítás, melynek címe: Gödöllő hősei.

L1TU DOMÁN¥OS_TEVÉKEN¥SÉG
111. KIÁLLÍTÁSOK
MESÉS BIRODALOM c. kiállítás
április 4 — szeptember vége 
kontakt: Weisz Bettina / Debrecen 
felelősök: Kovács Noémi, Kerényi B. Eszter 
szállítás: március 25.

GÖDÖLLŐ HŐSEI - 75 éve ért véget a 2. világháború 
október — 2021. március

TRIANON 1OO kiállítású oz és vetélkedőhöz, melyet a Gödöllői Teleki Pál Egyesület szervez a 
gödöllői középiskolák számára csatlakozik a Gödöllői Városi Múzeum is a gyűjteményi anyagával, 
kapcsolattartó: dr. Czeglédi Noémi történész

LO.KÍADVÁNW
GÖDÖLLŐ HŐSEI - 75 éve ért véget a 2. világháború (Gödöllői Múzeumi Füzetek 19.)
NAGY SÁNDOR 150 emlékkonferencia anyagának sajtó alá rendezése
GYERMEK KIÁLLÍTÁSVEZETŐ az új állandó kiállításokhoz
AZ EN VAROSOM: telj es kiállításvezető a megújult állandó kiállításokhoz
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GYŰJTEMÉNYI MUNKA
• Quito rendszerben a leltározás és a gyűjtemény digitalizálásának folytatása
• Folymatos közzététel a web-en ( )www.godolloimuzeum.hu
• Műtárgydigitalizálás és revízió a törvényi megfelelés és a szabályzatok szerint folyamatosan 

zajlik az intézményben
• Raktári rend folyamatos fejlesztése, az óceániai anyag költöztetésének befelyezése a külső 

raktárba

• oktatás felsőfokú diákoknak (SZIE, ELTE)
• múzeumpedagógiai foglalkozások
• szakmai tárlatvezetések igény szerint
• Kirándulások felfedezőknek 4-5. - Tematikus felfedezőtúrák (tavasszal és ősszel)
• közösségi szolgálat lehetősége (teremőri feladatok, hostess munkák, részvétel múzeumi 

műtárgyak digitalizálásában)
• részvétel a Múzeumok Világnapja, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja 

programokon

az állandó kiállítás még hiányzó részeinek befejezése: falmatricák stb

2 előadás az új állandó kiállítások népszerűsítésére
Február 12.16 óra (felnőtteknek): Antroni J: Kincses szigetek
Február 19.14 óra (iskolásoknak): Papp TibonA természetfotózás izgalmai

NAGY SÁNDOR 150 c. kiállításhoz kapcsolódóan FINISSZÁZS program
Március 9-i héten MAMA NÉZD program kismamáknak
Március 21. szakmai tárlatvezetés

NAGY SÁNDOR 150 bontás és műtárgyak visszaszállítása / március 22 után 
felelős: Oriné Nagy Cecília

Május 18. Múzeumok világnapja
A múzeum nyitva lesz, és ingyenes.
ló. órákon Körösfői-Kriesch Aladár halálának 1OO. évfordulója alkalmából előadás a művészről.

Június 27. Múzeumok éjszakája

SZEPTEMBER-NOVEMBER
//

Múzeumok Őszi Fesztiválja
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(A foglalkozásokon drámapedagógiai elemeket használunk!)

Óvodásoknak

2.
3.

A Királyi Váróból indul a gőzös. Időutazás az 188o-as évekig Ferenc József 
és Erzsébet királyné fülkéiben. A foglalkozás alapja a Királyi vonatok mesekönyv.

Szüreti játék a régmúltból maradt szerszámokból, eszközökkel.
a Gödöllői dombság állat- és növényvilágát mutatja be játékos

eszközökkel.
4-

5. 
ó.

a körmyezeti nevelést állítja a középpontba a két új állandó kiállításon 
keresztül.A világítás története. Lámpák, mécsesek, gyertyák nézegetése, mese, színezés. 
A , : s - Lámpák, mécsesek, gyertyák nézegetése, mese, színezés.

Foglalkozás a Tündérkert
mesekönyv alapján.

7. A hajdan volt gödöllői kismesterségek bemutatása játékos 
formában.

8. A régmúlt vásárlási szokásainak felelevenítése az állandó 
kiállítás szatócs boltjában.

9. • m . Hogyan éltek a különböző társadalmi rétegekhez tartozó családok a
Grassalkovichok korában, a 20. század elején és hogyan élnek ma?

10. Gödöllő nevezetességeinek megismerése játékos formában.
11. A megújult állandó cserkész kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 

foglalkozás.
12. A fodrászmúhely enteriőrhöz kapcsolódóan, megvizsgáljuk a különböző 

korok hajviseletét, és ehhez kapcsolódóan a különböző társadalmi rétegek életmódját.
13. i .. ■ A méhész tennivalói. A mézre épülő foglalkozások: mézeskalácsos,

gyertyamártó.
14. Ismertető foglalkozás a gödöllői 

szecessziós művésztelepről, az 1904-ben indult szövőiskoláról, a gyapjú feldolgozásáról.
15. 4 alkalmas foglalkozássorozat.
ló. : 1 ' * ■■ 3 alkalmas foglalkozássorozat.
17. 4 alkalmas foglalkozássorozat

Alsó tagozatos kisiskolásoknak;
1. A gödöllői Királyi Váró története.
2. Szüreti játék a régmúltból maradt szerszámokból, eszközökkel.
3. A népművészet jelképrendszere alapfokon, stilizált állatok, növények 

felismerése műtárgyakon, szimbolikus jelentésük kitalálása.
4. . Foglalkozás a Tündérkert 

mesekönyv alapján. (1 vagy 3 alkalmas foglalkozás)
5. Hogyan éltek a különböző társadalmi rétegekhez tartozó családok a 

Grassalkovichok korában, a 20. század elején és hogyan élnek ma?
ó. . A fodrászműhely enteriőrhöz kapcsolódóan, megvizsgáljuk a különböző korok

hajviseletét, és ehhez kapcsolódóan a különböző társadalmi rétegek életmódját.
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7. . A hajdan volt gödöllői kismesterségek bemutatása játékos 
formában.

8. . Vásárlási szokások régen és ma.
9. Gödöllő nevezetességeinek megismerése játékos formában.
10. A megújult állandó cserkész kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 

foglalkozás

Felső tagozatosoknak és gimnáziumi csoportoknak
Történelem órákhoz:

1 - kiindulási alap a szatócsbolt az állandó kiállításban
(A tantervi anyagba integrálható az általános iskola 6. vagy 7. osztálya, középiskolák 1O. vagy
11. osztálya számára)

i" ' - - kiindulási alap a kismesterségek kiállítási rész az
állandó kiállításban.
(A tantervi anyagba integrálható az általános iskola ó. vagy 7- , közéspiskolák 12. osztálya 
számára)

: foglalkozás a gödöllői Királyi Váróban.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 8. osztályában, a közésiskolák 12. 
osztályában.)

4. . A foglalkozás a boldog békeévek társadalomtörténetéhez vagy
a Budapest világvárossá válása témához kapcsolható.
(A tantervi anyagba integrálható az általános iskolák 7. osztályában és a középiskolák 11. 
osztályában)

A megújult állandó cserkész kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozás.

Magyar irodalom órákhoz:
L - a Léda villa, Léda-emlékek a múzeum kiállításában drámapedagógiai elemekkel.

(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 8. évfolyamában, a középiskolák 11-12. 
évfolyamában.)

- Kádár Kata, Júlia, szép leány, Budai Ilona. Foglalkozás a gödöllői 
szecessziós művésztelep kiállításon drámapedagógiai elemekkel.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 6-7. évfolyamában.)

Művészettörténet órákhoz;
1. Séta a múzeum barokk terméből kiindulva, és a város köztéri barokk

szobrainak, épületeinek megtekintése.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 6. évfolyamában, a középiskolák 1O. 
osztályában.)

A gödöllői művésztelepen élő alkotók munkásságának, 
életmódjának, a szecesszió stílusjegyeinek bemutatása.
(A tantervi anyagba integrálható általános iskolák 7-8. évfolyamában.) 

Fotótörténeti érdekességek a múzeum gyűjteményében lévő műtárgy 
fényképezőgépeken keresztül.
(Általános iskolák 8. osztálya számára médiaismeret és művészettörténet órákhoz.)
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A múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a kollégák szívesen tartanak tárlatvezetéseket felnőtt 
csoportoknak, valamint kérésre, megkeresésre ismeretterjesztő előadásokat.
Többször érkezik minden évben kérés a gödöllői nyugdíjas kluboktól előadásra.

Tisztelettel:

Gödöllő, 2020. január 23.
Kerény'iné Bakonyi Eszter 

igazgató


