MTM BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMA
Egy csoport létszáma max. 25 fő
A Bakonyi Természettudományi Múzeum az ország egyetlen vidéki természettudományi múzeumaként alakult meg 1972-ben. Feladata a Bakony hegység élő- és
élettelen világának kutatása, természeti értékeinek feltárása. A több évtizedes kutatás és gyűjtés eredményeként összegyűlt tudás és gyűjteményi anyag tette lehetővé
a Bakony természeti értékeit bemutató kiállítás létrehozását, mely a zirci Ciszterci
Apátság épületében található és több egységből áll. (A Bakony természeti képe,
Jégkorszaki óriások a Bakonyban, A természet ékszerei, Dr. Bativai-Schüle Imre János trófeakiállítás)
Az állandó kiállítás főként diorámák segítségével mutatja be a Bakony változatos, sokszínű élővilágát, a vadászható vadakat, trófeákat, jégkorszaki óriásokat, köztük a 2006-ban egy útépítés során előkerült két mamut (Tonna és Mázsa) csontvázát. „A természet ékszerei – ásványok” c. kiállításban nem csak a Bakony, hanem az
egész Kárpát-medence területéről összegyűjtött csodálatos kristályokat szemlélhetjük meg. Dr. Bativai-Schüle Imre János trófeái között pedig hatalmas kamcsatkai
medvék, jávorszarvas és szibériai argali is látható. A madárvilágot bemutató teremben kiemelt jelentőségű az ún. „Vörös könyves” tárló, amelyben a kipusztulás által
fenyegetett madárfajok láthatók. A SarokGalériában mindig a természettel kapcsolatos időszaki kiállítás kap helyet, amely lehet képzőművészeti vagy fotókiállítás, de a
Bakony élővilágával, annak védelmével kapcsolatos témákat is bemutathatja. A lépcsőházban pedig a Pula határában található alginitbányából előkerült 4 millió éves
orrszarvú csontvázát lehet megcsodálni.
Kicsiknek és nagyoknak (a korosztályhoz igazított módon):
A Bakony sokszínű élővilága, a jégkorszak óriásai – Játékos szakvezetés a kiállításban, a kisebb korosztály számára is élvezetes módon. A hegység változatos élőhelyei rengeteg fajnak biztosítanak életlehetőséget, sok különleges, érdekes állat van
köztük.
Időutazást is teszünk, vissza az ősemberek, mamutok, barlangi medvék világába az
utolsó jégkorszak idején.
Milyen állatokra vadásztak őseink és mikre vadásznak a mai utódok?
Miért kell vigyáznunk a természetre, miért fontosak a kisebb-nagyobb élőlények?
Néhány tárgyat kézbe lehet venni (pl. ősmaradványok, mamut-fog stb.).
A program időtartalma: 1 óra

ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG
Bazilika Minor
Önt is várjuk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába! Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk művészettörténeti értékeket magában hordozó épület és freskócsodák világáért, ne hagyja ki a
Zirci Ciszterci Apátság csodaszép látnivalóinak megtekintését! Az apátsági templom
eredeti barokk freskócsodáinak világa, mely emberközeli ábrázolásaival felszabadult
liturgikus térbe helyezi a nézőt. A templombelső építészeti és képzőművészeti alkotásainak befogadását szerzetesi idegenvezetéssel, barokk orgonamuzsikával tudjuk
élménygazdaggá tenni a látogató számára.
A program időtartalma: fél óra
Arborétum
A ciszterci apátság műemléki környezetében, angolkert stílusban létesült park hazánk legmagasabb fekvésű fás gyűjteménye, 400 méter tengerszint feletti magasságban. Minden évszakban pompás látványt, kellemes felüdülés nyújt. Tavasszal a
halastó partján telepített dísznövények, évelőágyások üde látványa, nyáron a zöld
ezernyi árnyalata, a hársfák zsongító illata, a Cuha-patak csobogása, ősszel a melegbarna-sárga színpompa, télen az ágakat belepő hótakaró, zúzmara varázsolja
mintegy mesevilágba a látogatót. A 18 hektáron fekvő, angolkertnek is nevezett „fáskert” alapítása a 18. század második felére tehető, ahol gyönyörű természeti környezetben gyakorta találkozhatunk a Bakonyra jellemző bogár- és rovarvilág képviselőivel, ráadásképp még az is előfordulhat, hogy őzek, mókusok kísérik kerti sétánkat.
Igény esetén 1,5 órás szakvezetés keretén belül kalauzoljuk el Önöket arborétumunkban. Maximális csoportlétszám: 25 fő.
Országos Széchényi Könyvtár
Ciszterci Műemlékkönyvtár
A műemlékkönyvtár az apátsági épület második emeletén található. Az első könyveket a 18. században az új alapítást végző heinrichaui szerzetesek hozták magukkal.
Az állomány 1950-re 65.000 kötetre duzzadt, a ciszterci rend feloszlatását követően
a könyvtár állami tulajdonba került. Szerencsére a kezelésével a Nemzeti Könyvtárat
bízták meg, amely e feladatot máig ellátja, míg a tulajdonjog visszaszállt a ciszterciekre.
A könyvtár 70 ősnyomtatványt, több mit 300 antikvát tudhat magáénak, melyek közül
sok egyedülálló Magyarországon. Az állomány tematikailag elsősorban teológia, ám
találhatunk könyveket a legtöbb tudomány területéről.
A könyvár szakszerű idegenvezetéssel látogatható, melynek során a vendégek megismerkedhetnek a könyvtár és a rend történetével, valamint egy könyvkiállítást és az
európai hírű intarziás berendezésű nagyteremet is megtekinthetik.
A műemlékkönyvtár kedvelt terepe a tanulmányi kirándulásra érkező diákoknak, mert
bepillantást nyerhetnek a szerzetesek szellemi életébe, megismerkedhetnek régebbi
korok könyvkultúrájával.
A program időtartalma: fél óra

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
1. Múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések, várostörténeti séta
1.1. Közös utazás az ismeretlenbe
Ismerkedés Reguly Antal munkásságával és a finnugor népekkel a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház „Utazás az ismeretlenbe” c. kiállításán.
A finnugor nyelvek rokonsága a kötelezően megtanulandó családfánál jóval több,
számos érdekes témát vet fel. Mire jók a nyelvek? Hogyan változnak? Hogyan ismerhetünk meg egy ismeretlen nyelvet? Hogyan írjunk le furcsa hangokat? Hogy
készül(het) egy térkép? A foglalkozás keretében Reguly Antal munkásságán keresztül vizsgáljuk meg e kérdéseket. Hangzóanyagok, játékok, megoldandó feladatok
teszik izgalmassá a kiállítás megismerését.
Időtartam: létszámtól függően 60-90 perc. Max. létszám: 30 fő. Ár: 700 Ft/fő, mely az
oktatást tartalmazza. Általános- és középiskolai, valamint felnőtt csoportoknak javasolt.
1.2. A bognár- és kádárműhely világa, avagy: ha egy gyalu mesélni tudna…
A foglalkozás során megmutatjuk, hogy milyen eszközöket és hogyan használtak a
bognármesterek a kocsikerék és a kádármesterek a hordó elkészítése során. E szép
munkafolyamatok kivitelezéséhez nagy szakértelemre és sokféle szerszámra volt
szükség. A foglalkozáson választ kapunk arra, miért volt nagy jelentősége a bognár
vagy kádár műhelyekben elkészült tárgyaknak régebben, hogy hogyan használták a
faragószéket, mi a furdancs, hogy néz ki a gyalupad „őse”.
A gyerekek memóriajáték képeinek segítségével indulnak felfedezni a tárgyakat a
raktárban. A tárgyak felügyelet mellett és kesztyűt húzva megfoghatóak, kézbe vehetőek. Időtartam: 45 perc. Max. létszám: 12 fő. Általános- és középiskolai csoportoknak javasolt foglalkozás. Ára: 700 Ft/fő, amely tartalmazza a múzeumi belépőjegy
árát is.
1.3.

Kincsek a padláson – Felfedezőút a Múzeum helytörténeti-néprajzi, grafikai
és fotógyűjteményében
A padlástéri séta során a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház tanulmányi raktárával ismertetjük meg az érdeklődőket. A vezetés során bemutatjuk a
múzeum gyűjteményeit, megismerkedünk a digitális katalógus előnyeivel a múzeumi
műtárgyak megismerésében, bepillantást kapunk egy-egy tárgy „életrajzába”, kiderül
mi a különbség a múzeumi kiállítás és a múzeumi látványraktár között. Ára: 700
Ft/fő, amely tartalmazza a múzeumi belépőjegy árát is.
1.4. Várostörténeti séta Zircen
A kiránduláson részt vevő diákokat a település legrégebbi történelmi emlékénél fogadjuk, ahol lehetőség van arra, hogy a buszból biztonságosan leszálljanak. Az egykori királyi kúria romjaitól indulva kényelmes tempóban járjuk be a várost. A rövid séta érinti Zirc városának jellegzetes épületeit és történelmi eseményeit – királyi kúria,
Bagolyvár, az apátság mellett elhaladva a középkori oszlopfő, Dubniczay-ház. A
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházba érve foglalkoztató füzet kitöltésével zárjuk a sétát.
Séta ideje a foglalkozással együtt: kb. 90 perc. Ára: 700/fő, amely tartalmazza a foglalkoztató füzet árát. Max. létszám: 30 fő.

A séta után lehetőség nyílik a múzeum megtekintésére, kézműves foglalkozásra.
Ezután a csoportot elkísérjük a Zirci Ciszterci Apátság nyugati bejáratához, ahonnan
tetszés szerint meglátogathatják a Látogatóközpontot, az apátsági templomot, a Bakonyi Természettudományi Múzeumot vagy a Ciszterci Műemlékkönyvtárat.
2. Kézműves foglalkozások
Gyertya-, bőrtárgy-, mézeskalács-készítés, nemezelés, szövés
A kézműves foglalkozásokon végzett feladatok a résztvevők életkorától és előzetes
ismereteitől függően változnak. A gyertyakészítés során műlépből sodort, díszített,
valamint olvasztott viaszból mártott gyertyák készülnek. A bőrműves foglalkozáson
színes bőrszálakból fonunk karkötőt. A mézeskalács faragott mintás ütőfával készül.
Nemezelni labdát, karkötőt, képet szoktunk. A szövőfoglalkozáson szádfával és körmöcskével készítünk szalagokat, figurákat. Végeredményként mindenki saját készítésű tárgyakkal távozik.
Időtartam: életkortól függően 45-60 perc. Max. létszám egy foglalkozáson: 10 fő. Ár:
700 Ft/fő, mely tartalmazza az oktatást, az alapanyagokat és az eszközök használatát. Óvodai, általános- és középiskolai, valamint felnőtt csoportoknak javasolt.

Az iskolás csoportok ingyen jöhetnek Zircre is vasúttal, ha meglátogatják az
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumát!

Vasúti kedvezmény
A Kormány 1160/2002. (IX. 26.) Korm. határozata alapján a Magyar Természettudományi Múzeumot az általános iskolák, a szakiskolák, a szakmunkásképző iskolák,
gimnáziumok és szakközépiskolák nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulói csoportosan, díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathatják. Letölthető fogadónyilatkozat, a következő oldalon talál:
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/informaciok/fogadonyilatkozat_MTM_20130416.doc

Szeretnénk megkönnyíteni a hosszadalmas utánajárások és regisztrációk fáradalmait, ezért az itt letölthető fogadónyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével Ön könynyen elintézheti csoportja látogatását és ingyenes utaztatását intézményünkbe.
Kérjük, hogy a fogadónyilatkozatot az 5. pontig kitöltve Word formátumban, elektronikusan küldje el az foldvarine.erika@nhmus.hu e-mail címre!
A fogadónyilatkozat csak a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma pecsétjével ellátva érvényes. A fogadónyilatkozat nem biztosít soron kívüli bejutást a múzeum kiállításaira.
A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a „Bejelentés” nyomtatvány alapján. Az iskola a meghatározott napra érvényes, a fogadó intézmény által
lepecsételt, aláírt (postai vagy elektronikus úton megküldött) fogadónyilatkozatot köteles a „Bejelentés”-hez csatolni. A Bejelentés című nyomtatvány melléklete az utazáson résztvevő diákok névsora és diákigazolványának adatai. Ennek nyomtatványa
a következő oldalról tölthető le:
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/informaciok/diaknevsor_vasuti_kedvezmenyhez.doc

A Bejelentés című nyomtatvány letölthető a MÁV-START honlapjáról vagy a szolgáltatásértékesítő munkatársaktól kérhető.
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/csoportos_es_charter_bejelento_lap_160317.pdf

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az utazási igényt a fogadónyilatkozaton szereplő
napot megelőzően 7 munkanappal korábban be kell jelenteni a MÁV-START Zrt. részére.
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/informaciok/fogadonyilatkozat_M
TM_20130416.doc

