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A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tudományos fellegvárában, 

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban egyedülálló tudományos munka folyik. 

Szervezeti egységei /Hadtörténelmi Térképtár, Hadtörténelmi Levéltár, Hadtörténeti 

Könyvtár, Hadtörténeti Intézet, Hadtörténeti Múzeum, Hadisírgondozó Iroda/ a maguk 

külön szakterületén járulnak hozzá a kutatáshoz, bemutatáshoz, az eredmények 

közkinccsé tételéhez. 

  

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Múzeumok Őszi Fesztiválján új 

komplex múzeumi, hadtörténeti és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal irányítja rá a 

figyelmet az Intézményben található kincsekre és különleges értékekre. 

 

  Az óvodás, általános- és középiskolás korosztály számára a múzeumpedagógia 

segítségével hozzuk testközelbe a hadtudományt és hadtörténelmet. A hangsúlyt az 

élményre és az interaktivitásra helyezzük. Olyan múzeumpedagógiai programokat 

szervezünk, amelyek a gyermekek számára feldolgozhatóvá, könnyen emészthetővé 

teszik ezt a tudományos diszciplínát. Így kötetlen formában nyílik lehetőség az 

ismeretszerzésre, amelynek tapasztalatai az iskolákban is hasznosíthatók.  

 

Ezt elősegítendő, a pedagógusok és múzeumpedagógusok számára négy 

előadásból és gyakorlati foglalkozásból álló sorozatot szervezünk. Minden alkalommal 

feldolgozzuk múzeumpedagógiai szempontból egy-egy kiállításunkat is. Munkánk 

hátterében a történelmi tudat fejlesztése és a hazafias szemlélet erősítése áll. Célunk, 

hogy Intézményünk egyre hangsúlyozottabb szerepet vállaljon – eddigi eredményeinek 

figyelembevételével –, a magyar kulturális és tudományos életben.  

 

Az általunk tervezett hadtörténeti és múzeumpedagógiai foglalkozások keretében 

gyermek- és családi programokat, kézműves-foglalkozásokat, fegyvertörténeti szakmai 

foglalkozásokat, harci bemutatókat, vetélkedőket, a kiállításokhoz kapcsolódó 

szakfoglalkozásokat és hagyományőrző rendezvényeket valósítunk meg. Ennek első 

lépése ebben az évben a Múzeumok Majálisa volt. A következő nagyobb eseményre 

pedig a Múzeumok Éjszakáján valamint a „Nagy Háború” befejezésének és 

Intézményünk megalapításának 90. évfordulóján kerül sor. Ezekkel a rendezvényekkel is 

kapcsolódunk a Múzeumok Őszi Fesztiváljához a következő programtervezettel. 

  

 

 

 

 

 



A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Múzeumok Őszi 

Fesztiváljának programjai 
 

2008. 10. 04 – 2008. 11. 08 - ig 

 

 

 

Országos múzeumpedagógiai továbbképzés /Reneszánsz ember a 21. 

században/: 

 

Négy alkalomból álló képzési sorozat általános és középiskolás tanárok és 

múzeumpedagógusok részére. Az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, praktikus 

tanácsokat nyújtó képzésre előzetes jelentkezés /2008. 09. 20-ig/ szükséges. 

 

 - október 07.  14:00-17:00 Múzeumpedagógia a hadtörténelemben  

    /előadássorozat/ I. 

   Hadtörténelem a megújuló pedagógiában 

 - október 20.  14:00-17:00  Múzeumpedagógia a hadtörténelemben 

    /előadássorozat/ II. 

  Múzeumpedagógiai foglalkozás előkészítése 

 - október 27.  14:00-18:00  Múzeumpedagógia a hadtörténelemben  

    /előadássorozat/ III. 

    Hadtörténeti múzeumpedagógia 

 - november 7. 14:00-17:00  Múzeumpedagógia a hadtörténelemben  

    /előadássorozat/ IV. 

A múzeumpedagógiai fogl. tapasztalatai, 

felhasználása a pedagógia gyakorlatában 

 

 

 

Szakmai, módszertani bemutatók /hideg- és lőfegyverek, páncélok/: 

/Múzeumi a’ la cart/ 

 

Az emberek többsége számára nagy misztikum a fegyver, a páncél, a vért. Ezeket 

a különleges alkalmakat azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a fegyverek, páncélok, 

vértek fejlődéstörténete, harci alkalmazásuk és azok módszertana iránt. Megtudhatják, az 

idők során milyen változásokon mentek keresztül a védőeszközök, van-e létjogosultságuk 

s milyen fejlődés várható a közeli és távoli jövőben. A tárgyak többsége kézbe vehető, 

fel- és kipróbálható. 

A múzeum gyűjteményéből különlegesen értékes eszközök kerülnek bemutatásra. 

Célcsoport minden érdeklődő. A bemutatókra 3 alkalommal kerül sor a következő 

témákban: 

 - október 16.   14:30-16:00   Hidegfegyverek 

 - október 21.  14:30-16:00   Lőfegyverek 

 - október 28.  14:30-16:00   Védőeszközök 

 

/A bemutató foglalkozások díja: gyermekek számára 350 Ft, felnőttek számára 700 Ft./  

/Ezeken a programokon 12 év feletti látogatóinkat fogadjuk/ 

 

 



Kézműves foglalkozások, makettezés /Játszani is engedd/: 

 

Papírmakettek készítése szakavatott múzeumpedagógusok irányításával. 

Elsősorban családok és gyermekcsoportok, baráti társaságok jelentkezését várjuk. Első 

alkalommal harc- és gépjárművek, második alkalommal repülőeszközök, míg az utolsó 

időpontban hadihajók készítése lesz programunkban. 

 - október 04. 10.00 – 13.00   Harc- és gépjárművek 

- október 11. 10.00 – 13.00   Repülőeszközök 

 - október 18.     10.00 – 13.00   Hadihajók 

 

/A kézműves foglalkozások díja: gyermekek számára 350 Ft, felnőttek számára 700 Ft./ 

 

 

 

HM HIM kulisszatitkai /Pincétől a padlásig/: 

 

Kiscsoportos vezetések az Intézmény féltett kincsei között. (Könyvtári, levéltári 

és térképtári bemutatók vezetése.) A látogatók ennek keretében megismerkednek,  átfogó 

képet kapnak intézményünk szakmai és közművelődési munkájáról. Programjaink között 

egy könyvtári, egy levéltári és egy térképtári látogatás szerepel, ahol a kulisszatitkokba 

pillanthatnak be az érdeklődők. 

Térképtár- október 20. hétfő 10.00 –11.00; 11.00 –12.00; 14.00 –15.00; 15.00 –16.00 

Levéltár - október 27. hétfő 10.00 –11.00; 14.00 –15.00; 

Könyvtár- november 5. szerda 10.00 –11.00; 13.00 –14.00; 

 

 

 

Múzeumi szakmai nap /Múzeumi tanösvény/: 

 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum megalapításának valamint az első 

világháború befejezésének 90. évfordulója alkalmából megnyíló kiállításunkhoz 

kapcsolódó program. Tárlatvezetések, szakmai bemutatók más múzeumok munkatársai és 

hozzátartozói részére.  

 

 

 

 

Feladatlapos tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások: 

  

Részletes múzeumi óra és múzeumpedagógiai kinálatunkról tájékozódjanak a 

Múzeumi óra – Múzeumpedagógia menüpont alatt. /Időpont: folyamatosan a fesztivál 

egész ideje alatt./ 

 

 

 

 

 

 

 

 


