MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMSOROZAT
FELSŐ TAGOZATOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS OSZTÁLYOK SZÁMÁRA
A
HERMAN OTTÓ MÚZEUM
KÖZPONTI ÉPÜLETÉBEN
(Miskolc, Görgey Artúr utca 28.)

Nyolcmillió éves erdőben jártam,
avagy a bükkábrányi mocsárciprusok története
Sikerrel zárult a Herman Ottó Múzeum „Nyolcmillió éves erdőben jártam, avagy a
bükkábrányi mocsárciprusok története” című múzeumpedagógiai programsorozata.
A rendezvény a Magyar Kultúra Napja alkalmából került meghirdetésre, ám a nagy
érdeklődésre való tekintettel a múzeum a részvételt előre egyeztetett pótnapokon azon
osztályok számára is biztosította, akik részvételi szándékukat a megadott időpontig (2011.
január 19-ig) jelezték.

A programsorozaton összesen 275 diák és 16 pedagógus kísérő vett részt az alábbi 11 oktatási
intézményből:
• Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola
• Diósgyőri Gimnázium
• Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
• II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
• Bársony János Általános Iskola
• 21. Sz. Általános Iskola
• Kandó Kálmán Szakközépiskola
• Győri Kapui Általános Iskola
• Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
• Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
• Földes Ferenc Gimnázium
A rendezvényen a következő programelemek várták az érdeklődőket:
-

Betekintés a konzerváló műhelybe
Vezetéssel egybekötve megtekinthető volt a bükkábrányi mocsárciprusok konzerváló
épülete.
A műhely egyetlen kibontott mocsárciprusa mellett a csoportokról fénykép készült,
amelyeket a múzeum honlapján letölthető formátumban közzétettünk.

-

Előadások diáknyelven
A programsorozat résztvevői számára a Herman Ottó Múzeum szakmuzeológusai tartottak
osztályonként egy előadást az alábbiak közül:
• Honti Szabolcs: Évmilliók a fa körül. Ciprusfélék élettere.
• Jáger Viktor: Az eltemetett erdő. Egy közel nyolcmillió éves erdő
fennmaradásának földtani feltételei.
• Bánfalvy Ferenc: Cukor a fában. Régi tárgyak megőrzése a jövőnek.
• Szolyák Péter: Borház a múzeum „alatt”. Megelőző feltárások a Pannon-tenger
Múzeum helyén.

-

Kézbe vehető leletek
Kézbe adtuk a bükkábrányi mocsárciprusok törmelékeit és a megkövesedett fonyi
leleteket!

-

Filmvetítés
Az érdeklődők számára rövidfilmet vetítettünk a bükkábrányi mocsárciprusokról.

-

A program részeként megtekinthető volt a bükkábrányi mocsárciprusok témakörében
rendezett időszaki kiállítás valamint a Herman Ottó Múzeum Képtára.

Köszönet illeti azokat a múzeumi munkatársakat, akik előadásaikkal, munkájukkal a
programsorozat megvalósításához folyamatosan hozzájárultak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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