Múzeumpedagógiai fejlesztés Rudabányán
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti
Múzeumban
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság pályázatot nyújtott be 2010 februárjában „A Borsod-AbaújZemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum múzeumpedagógiai fejlesztése” címmel. ( TIOP-1.2.2-09/1-2010-0024 azonosítószámú), mely pozitív elbírálásban részesült.
Ennek köszönhetően a rudabányai tagintézményünkben múzeumpedagógiai oktatótér és virtuális informatikai pont került
kialakításra. A pályázaton elnyert összegből 10.075.183 Ft-ból bútorok, modern számítástechnikai eszközök (számítógép,
projektor, érintőképernyő, webkamera stb.), különös tekintettel a fogyatékkal élőkre elsősorban a vakok és gyengén látók számára pedig speciális számítógép és szoftver kerültek beszerzésre. A fejlesztés az Európai Unió Szociális Alapjának és Magyar Köztársaság költségvetésének társfinanszírozásával valósult meg. A kivitelezésre 2010. szeptember 13. és 2010. október 25. között került sor.
A pályázati támogatásnak köszönhetően bővül a múzeumpedagógiai programok kínálata rendhagyó múzeumi órákkal és tematikus foglalkozásokkal:
Múzeumi órák
A múzeum története. A bányászat fejlődése. A résztvevők megismerhetik a bányászati muzeológia kialakulását és fejlődését, a rudabányai múzeum történetét és az állandó kiállításokat, illetve a bányászati technika fejlődését a kezdetektől napjainkig.
Gvadányi József élete és munkássága Rendhagyó irodalomóra keretén belül megismerkedhetnek a rudabányai születésű, és
családja révén a helyi bányászathoz is kötődő Gvadányi József költő életével és munkásságával.
A rudabányai református templom Rendhagyó művészettörténet-óra keretében megismerkedhetnek a középkori bányaváros egyetlen helyben megmaradt emlékével, a műemlék ref. templommal, előzetes egyeztetés után az óra megtartására a templomban is sor kerülhet.
Tematikus foglalkozások
A bányavilágítás fejlődése. Az állandó kiállításhoz kapcsolódó tematikus foglalkozáson megismerkedhetnek a bányavilágítás
fejlődésével az őskortól egészen napjainkig. A foglalkozás kiegészülhet egy római vagy középkori cserépmécses agyagból vagy
gipszből történő megformázásával.
Az ásványok és őslények világa. Az állandó ásvány- és őslény-kiállítás megtekintése során átfogó képet kapnak a résztvevők
a hazai, és különösen a rudabányai ásványokról, ősmaradványokról. A foglalkozás igény és lehetőség szerint kiegészülhet ásványgyűjtéssel vagy ásványok, ősmaradványok mikroszkópos vizsgálatával.
A Rudapithecus hungaricus. Rudabánya világhírű őslénytani leleteinek bemutatása vetítettképes előadás keretében. A foglalkozás kiegészülhet az őslénytani kiállítás megtekintésével, (Rudapithecus-leletek másolatai láthatók itt), illetve az őslénytani
lelőhelyre történő kirándulással. Kivételes esetben, előzetes egyeztetés alapján néhány eredeti lelet bemutatására is lehetőség
nyílhat dr. Kordos László professzor, kutatásvezető közreműködésével.

