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A Bezerédy Gy!z! terem korszer" múzeumi foglalkoztató térré alakítása, valamint
virtuális pontok kialakítása a pécsi Várostörténeti Múzeumban
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, 7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Sajtóközlemény

EU támogatásból korszer!sítik a Várostörténeti Múzeum
foglalkoztatóterét
Megújul az egykori tímárház szárítópadlásán található múzeumi foglalkoztatótér. A
közelmúltban elhunyt népszer! helytörténészr"l elnevezett Bezerédy Gy"z" terem új
küls"t, bútorokat, korszer! technikai és demonstrációs eszközöket kap. 2011-t"l
els"sorban az általános és középiskolás korosztály iskolán kívüli tanulását segít"
programok valósulnak meg, de a foglalkoztatótér az óvodás és a feln"tt korosztály
számára is új lehet"ségeket biztosít.
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1985-ben nyitotta meg a Várostörténeti
Múzeumot a Fels!malom utcában. Az id!sebbek által csak "Derfli"-ként emlegetett
épületkomplexumban valaha tímármanufaktúra, vendégfogadó, bálterem m"ködött, keleti
felén pedig Pécs legkorábban épült, ma is álló munkásbérháza helyezkedik el. A múzeum
munkatársai a jöv!ben szeretnék bemutatni ennek az egydülálló m"emlékegyüttesnek a
múltját, Pécs és Baranya történetében betöltött szerepét. Els! állomásként 37,5 millió forintos
beruházás keretében egy korszer" foglalkoztatóteret hoznak létre, amelyben laptopok,
interaktív tábla, földre teríthet! társasjátékok és viseletmásolatok segítségével ismertetik meg
az iskolásokat a Tettye-völgy manufaktúráinak világával, a tímármesterség technikai
fogásaival, illetve a történelem során Pécsre települt különböz! nemzetiség" és társadalmi
státuszú városlakók mindennapjaival. Az óvodásokat mesesarok és összerakható épületmakett
várja. A terem arra is alkalmassá válik, hogy benne filmvetítéseket, el!adásokat tartsanak. A
hallássérültek múzeumlátogatását indukciós hurok, és az egyik muzeológus személyében
jelnyelvet ismer! kommunikációs segít! teszi könnyebbé.
Közoktatási intézményekkel kötött együttm"ködési megállapodások garantálják, hogy a
2011-t!l induló új programkínálat megfeleljen az iskolák elvárásainak. A tematika
kidolgozásában pedagógusok segítik a muzeológusok munkáját. A múzeum a szakemberek
képzéséhez is gyakorló terepet biztosít. A Pécsi Tudományegyetem partnereként közös
múzeumpedagógiai kurzus indítását tervezik, amelynek keretében a hallgatók részt vehetnek a
számítógépeken futó segédanyagok kidolgozásában, illetve a programok megvalósítási
folyamatába bekapcsolódva tapasztalatokat szerezhetnek.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázatán nyert támogatásból az állandó
kiállítás is multimédiás kioszkokkal gazdagodik.
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