
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMAJÁNLÓ
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr
állandó kiállításaihoz



1. BORSOS MIKLÓS ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS ÉS ARCHÍVUM
Apor V. püspök tere 2.

“Nálatok laknak-e állatok?”
A gyerekek állatokat ábrázoló műveket keresnek a múzeumban. A madár, ló, bika szobránál
versekkel is megidézik ezeket az állatokat, majd agyagszobrot készítenek róluk.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok számára

Vonaljátékok
A grafikai alapelemek, a pont, vonal, folt játékos megismerése után Vonalországról hall-
gatnak mesét a gyerekek, majd monotípiát készítenek a szereplőkről.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: általános iskola alsó tagozata számára

„Pegazus szárnyán” – tárlatvezetés múzeumpedagógiai foglalkoztató füzettel
A tanulók színes foglalkoztató füzettel járják körbe a kiállítást. Rajzolnak, színeznek, kér-
désekre válaszolnak a füzet oldalain, s közben sok ismerettel gazdagodnak.
A foglalkozás időtartama: 60-90 perc
Korosztály: általános iskola alsó tagozata számára
Alkotótevékenységet nem tartalmaz a program.

Érem-történetek
A tanulók Borsos Miklós plakettjeivel és érmeivel, valamint a műfajok technikai és tematikai
jellemzőivel ismerkednek meg. A foglalkozás végén minden kisgyermek megtervezi és gip-
szöntéssel elkészíti saját plakettjét.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: általános iskola alsó tagozata számára

Mesés mitológia
Ismerkedés a görög mitológia népszerű alakjaival, mesés történeteivel. A történetek sze-
replőit Borsos Miklós szobrai között megtalálhatják a gyerekek, majd agyagszobrot min-
táznak legkedvesebb mitológiai szereplőjükről.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: általános iskola alsó tagozata számára

A múzsák és Pegazus
Ismerkedés a görög mitológia népszerű alakjaival, híres történeteivel Borsos Miklós művein
keresztül. A tanulók agyagszobrot vagy fémdomborművet mintázhatnak legkedvesebb mi-
tológiai szereplőjükről.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: általános iskola felső tagozat számára
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„A márvány bűvöletében” – tárlatvezetés múzeumpedagógiai foglalkoztató füzettel
A tanulók színes foglalkoztató füzettel járják körbe a kiállítást. Rajzolnak, színeznek, kér-
désekre válaszolnak a füzet oldalain, s közben sok ismerettel gazdagodnak.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: általános iskola felső tagozata és a 9-10. évfolyam számára
Alkotótevékenységet nem tartalmaz a program.

Bejelentkezés: 
Turzai Erika, tel: 20/532-2644, turzai.erika@romer.hu
Simoncsics Lilla, tel.: 20/506-0408, simoncsics.lilla@romer.hu

A foglalkozások díja:
óvodai csoportok számára: 150 Ft/fő anyagköltség, a belépés ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, óvónők, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.

2. KOVÁCS MARGIT ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS, KRESZTA-HÁZ
Apáca u.1.

Mese a múzeumban
A kiállításban szereplő kerámiákat népmesei szituációban ismerhetik meg a gyerekek,
majd agyagszobrokat vagy domborműveket készítenek a mese szereplőiről.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és az alsó tagozat számára

“Korong Matyi álma”
A résztvevők megismerkednek az agyagművességgel, a keramikusművész munkaeszköze-
ivel, majd ők maguk is fazekassá válhatnak, kis kerámiatálat készíthetnek.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és általános iskola alsó tagozata számára

Huszárok a múzeumban
Háry János története elevenedik meg Kovács Margit kedves kerámia figuráiban. A főhős
zenei, irodalmi, képzőművészeti ábrázolásának megismerése után minden tanuló elkészíti
papírból saját Háry - figuráját.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: általános iskola alsó tagozata számára

Családi körben
A családi élet pillanatait megörökítő alkotásokról beszélgetve a tanulók megfigyelhetik,
milyen művészi eszközökkel fejezi ki a keramikus a szereplők érzelmeit. A foglalkozás má-
sodik felében domborművet készítenek a gyerekek saját családjukról.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: általános iskola alsó tagozata számára
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„Kerámia-történetek”- tárlatvezetés múzeumpedagógiai foglalkoztató füzettel
A résztvevők megismerkedhetnek a fazekasmesterséggel, a népi világgal, népszokásokkal
és biblikus történetekkel az alsó és felső tagozat számára külön-külön összeállított foglal-
koztató füzet feladatai és Kovács Margit művei segítségével.
A foglalkozás időtartama: 60-90 perc
Korosztály: általános iskola alsó és felső tagozata számára
Alkotótevékenységet nem tartalmaz a program.

Bejelentkezés: 
Turzai Erika, tel: 20/532-2644, turzai.erika@romer.hu
Simoncsics Lilla, tel.: 20/506-0408, simoncsics.lilla@romer.hu

A foglalkozások díja:
óvodai csoportok számára: 150 Ft/fő anyagköltség, a belépés ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, óvónők, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.

3. RADNAI-GYŰJTEMÉNY, ESTERHÁZY-PALOTA
Király u. 17.

1. Kirándulás Szivárványországba
Tanulságos történetet hallgatnak a gyerekek a Szitakötőről, a színekről és a Napról, majd
megismerik Egry József Szivárvány c. alkotását. Befejezésül megfestik Szivárványország
házait, lakóit.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és az általános iskola alsó tagozata számára

2. Színek és évszakok
A gyerekek játékosan, versek segítségével ismerkednek meg a színek és az évszakok tulaj-
donságaival. Nagy István, Egry József és Szőnyi István festményeinek színvilágáról beszél-
getnek, majd évszaknaptárt festenek.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és az általános iskola alsó tagozata számára

3. Egry József a Balaton festője
Feladatlapos tárlatvezetés során ismerkednek meg a tanulók Egry József műveivel, majd
pasztellképet készítenek a művész stílusában.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: az általános iskola alsó és felső tagozata számára

4. A művész és modellje
A portré, az emberi alak ábrázolásának lehetőségei Szőnyi István művei alapján. A foglal-
kozás során ismerkednek meg a tanulók Szőnyi alkotásaival, képein ábrázolt kedves mo-
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delljeivel, majd portrét festenek.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: az általános iskola alsó és felső tagozata számára

Bejelentkezés: 
Turzai Erika, tel: 20/532-2644, turzai.erika@romer.hu
Simoncsics Lilla, tel.: 20/506-0408, simoncsics.lilla@romer.hu

A foglalkozások díja:
óvodai csoportok számára: 150 Ft/fő anyagköltség, a belépés ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, óvónők, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.

4. VÁCZY PÉTER GYŰJTEMÉNY, MAGYAR ISPITA
Nefelejcs köz 3.

1. A kabinetszekrény meséje
Egy különleges szekrényt ismerhetnek meg a résztvevők, megfejthetik a titkát. Meghallgatják
a szekrény meséjét, majd dobozszínházat készítenek a történet alapján.
Helyszín: Váczy Péter Gyűjtemény 
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és az általános iskola alsó tagozata számára

2. Játék Mátyás király udvarában
Mátyás királyról hallgatnak a gyerekek mesét, megismerkednek udvartartásával, palotájával.
Kiválasztják a kiállítótérben azokat a tárgyakat (bútor, használati tárgy, dísztárgy), melyek
Mátyás udvarában is előfordulhattak. Illusztrációt készítenek Mátyás meséjéhez.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: az általános iskola alsó tagozata számára

3. Fantáziaállatok
Olyan ókori, középkori, reneszánsz és barokk alkotásokat ismerhetnek meg a tanulók, me-
lyek különleges, kitalált állatfigurákat ábrázolnak. Meghallgatják a  figurához tartozó mi-
tológiai, néprajzi történetet is, majd agyagból vagy fémdomborításos képen mintázzák
meg saját fantáziaállatukat.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: az általános iskola alsó tagozata, és az 5-6. évfolyam számára

4. Ókori tárgyak bűvöletében
Feladatlapos tárlatvezetés során ismerkednek meg a tanulók a gyűjtemény ókori tárgyaival.
A műtárgyak részletes elemzése után mécsestartót vagy cserépkatonát készítenek agyagból.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: az általános iskola felső tagozata számára
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5. Tárgyak históriája
Feladatlapos tárlatvezetés során a tanulók reneszánsz bútorokat, képeket és szobrokat,
majolika tálakat és velencei üvegpoharakat ismerhetnek meg. A foglalkozás második
felében fémdomborításos képet készítenek reneszánsz motívumok felhasználásával.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: az általános iskola felső tagozata számára

6. Barokk káprázat
Feladatlapos tárlatvezetés során a tanulók barokk bútorokat, képeket és szobrokat, porcelán
és üveg tárgyakat  ismerhetnek meg. A foglalkozás második felében grafikai nyomatot ké-
szítenek barokk  diszítőelemek felhasználásával.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: az általános iskola felső tagozata számára

Bejelentkezés: 
Turzai Erika, tel: 20/532-2644, turzai.erika@romer.hu
Simoncsics Lilla, tel.: 20/506-0408, simoncsics.lilla@romer.hu

A foglalkozások díja:
óvodai csoportok számára: 150 Ft/fő anyagköltség, a belépés ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, óvónők, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.

5.CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS, FRUHMANN-HÁZ
Kiss János u.9.

Tüzecske meséje
A Cserépkályha múzeum foglalkozása óvodásoknak. A foglalkozás során a gyerekek meg-
ismerkednek a tűz és tűzhely szerepével, a kályhák fejlődésével, a fazekas és kályhás mes-
terséggel. A programhoz agyagozó kézműves tevékenység is kérhető.
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc

Mesélő régiségek
A kiállítás egyik szekrényéből előkerülő tárgyak sokat mesélnek a régészeti ásatásokról, a
régi emberek életmódjáról. A Cserépkályha-történeti kiállítás új foglalkozása során a kézbe
vehető régiségek segítenek megismerkedni a múzeum világával.
Korcsoport: 1-4 osztály
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc
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Az otthon melege c. foglalkozás alsó tagozat részére
A foglalkozás során a gyerekek megismerkednek a tűz és tűzhely szerepével, a tüzelő anya-
gok sokféleségével, a kályhák fejlődésével, a fazekas és kályhás mesterséggel. A programhoz
agyagozó kézműves tevékenység is kérhető.
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc

Műtárgymesék
Mi olvasható ki egy-egy műtárgyból? A kiállítás egyik szekrényéből előkerülő tárgyak sokat
mesélnek a múltról, régészeti ásatásról, életmódról, történelemről. Minden ma használt
tárgyunknak történelme van, a világító eszközöktől az időmérőkig. A Cserépkályha-történeti
kiállítás új foglalkozása megismertet a múzeum szakágaival, a régészet, néprajz, helytörténet
és művészettörténet tárgyi emlékein keresztül. 
Korcsoport: 5-8 osztályos gyerekek részére 
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc

Az otthon melege c. foglalkozás felső tagozat részére
A foglalkozás során a diákok megismerkednek a tűz és tűzhely szerepével, a tüzelő anyagok
sokféleségével, a kályhák fejlődésével, a fazekas és kályhás mesterséggel. A céhek világa
és az ipartársulati idők szakmatörténeti betekintést nyújtatnak. A programhoz agyagozó
kézműves tevékenység is kérhető.
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc

Az otthon melege c. foglalkozás középiskolásoknak
A cserépkályhák, a mesterség tárgyi világán keresztül megismerhetővé válik egy nagy múltú
szakma, mely a stílustörténetre, a művészetekre és energiahordozókra is kiterjedő ismere-
teket közvetít.
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc

Bejelentkezés: 
Varga Attiláné, tel.: 30/304-6635, varga.veronika@romer.hu

A múzeumi órák díja:
óvodai csoportok számára: ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: ingyenes
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 350 Ft/fő

A foglalkozások díja manuális tevékenységgel:
óvodai csoportok számára: 150 Ft/fő, a belépés ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, óvónők, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.
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6. PATKÓ IMRE GYŰJTEMÉNY, VASTUSKÓS-HÁZ
Széchenyi tér 4.

1. XX. századi magyar és nyugat-európai képzőművészeti alkotások
Patkó Imre újságíró, művészettörténész gyűjteménye az ország egyik kiemelkedő fontosságú
művészeti kollekciója. A rendkívül gazdag, több mint 1000 műtárgyat magába foglaló gyűj-
temény túlnyomó részét a képzőművészeti alkotások teszik ki. Ezek között fontos helyet
foglalnak el a festmények, illetve az egyedi és sokszorosított grafikák. 
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc (elméleti múzeumi óra)
A foglalkozás időtartama alkotótevékenységgel: 90-120 perc
Korosztály: általános iskola felső tagozat, középiskolai csoportok és főiskolások/egyete-
misták részére

A múzeumi órához manuális tevékenység is kérhető: lavírozott tusrajz/grafikai nyomatok
készítése (monotípia, papírdúcról nyomat, papírmetszetről nyomat készítése) / linóleum-
metszet készítése

2. XVI-XX. századi távol-keleti, afrikai, óceániai, néprajzi és iparművészeti gyűjtemény
A Vastuskós-ház tetőterében a gyűjteményt csak töredékében bemutató távol-keleti anyag
nagy része kultikus szertartások és a mindennapi élet kellékei. A ma is használatos régi és
új tárgyak között néhány ritkaság is előfordul. Így a XVIII. századi tibeti imazászló, kínai
mérleg, bronz edények, a XVIII. századi selyembrokát Mandarin-négyzet. 
A törzsi művészet tárgyai –követve az egyes régiók földrajzi- etnikai határait –Afrika, Ausztrália és
Óceánia népeinek hagyományos tárgyformáló és díszítőművészetének keresztmetszetét adják. 
A kiállítást érintőképernyős információs pultok egészítik ki.

A foglalkozás időtartama: 45-60 perc (elméleti múzeumi óra)
Korosztály: általános iskola alsó és felső tagozata középiskolai csoportok és főiskolások /
egyetemisták részére

Bejelentkezés: 
Varga Attiláné, tel.: 30/304-6635, varga.veronika@romer.hu

A múzeumi órák díja:
bérlettel rendelkező intézmények számára: ingyenes
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 350 Ft/fő

A foglalkozások díja manuális tevékenységgel:
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.
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7. VÁRKAZAMATA - KŐTÁR
Bécsi kapu tér 5. 

Nyitva tartás: 2016. április-október 
A tanév további részében az áprilisi nyitásig előzetes bejelentkezéssel és az időjárás

függvényében látogatható.

1. A reneszánsz kori vár és a törökök elleni küzdelem 
A győri vár Sforza-félbástyájában lévő kőtárban a török időkben épült vár történetét, a vár-
kapuk kőemlékeit, a fehérvári kapu épen maradt szárnyát is megismerhetik a diákok. A
foglalkozás kitér egy török történetíró beszámolójára, és a várat visszavevő hősök bemu-
tatására.
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Korosztály: általános iskola alsó és felső tagozat és középiskolás csoportok számára

2. Arrabona sírkövei 
A várkazamatában kiállított római kőemlékek, Arrabona katonai táborának világát tárják
elénk. Fogadalmi oltárköveket, római mérföldköveket, kőszarkofágokat ismerhetnek meg
a diákok. 
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Korosztály: általános iskola felső tagozata és középiskolás csoportok számára

Bejelentkezés: 
Varga Attiláné, tel.: 30/304-6635, varga.veronika@romer.hu

A múzeumi órák díja:
bérlettel rendelkező intézmények számára: ingyenes
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 350 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.

8. ZSINAGÓGA – VASILESCU-GYŰJTEMÉNY
Kossuth Lajos út 5.

1. Rózsaablak
A foglalkozás során a Zsinagóga épületével ismerkedhetnek a résztvevők, majd színes
„ólomüveg” ablakot terveznek a rózsaablakot mintázó keretbe.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és az általános iskola alsó tagozata számára

2. A historizmus bűvöletében
A séta során a résztvevők megismerkedhetnek a Zsinagóga építéstörténetével.
A foglalkozáshoz alkotó tevékenység is kérhető.
A program időtartama: 50-90 perc
Korosztály: általános iskola felső tagozat, középiskolai csoportok számára
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3. A Vasilescu-gyűjtemény
A tárlatvezetés során bemutatjuk Országh Lili és többek között az Európai Iskola képviselőinek,
Anna Margit, Korniss Dezső, Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér és Martyn Ferenc munkásságát.
A foglalkozáshoz alkotó tevékenység is kérhető.
A program időtartama: 50-90 perc
Korosztály: általános iskola felső tagozat, középiskolai csoportok számára

Bejelentkezés: 
Turzai Erika, tel: 20/532-2644, turzai.erika@romer.hu
Simoncsics Lilla, tel.: 20/506-0408, simoncsics.lilla@romer.hu

A múzeumi órák díja:
bérlettel rendelkező intézmények számára: ingyenes
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 350 Ft/fő

A foglalkozások díja mauális tevékenységgel:
óvodai csoportok számára: 150 Ft/fő anyagköltség, a belépés ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, óvónők, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.

9. ÜNNEPI AJÁNLATUNK

1. Angyalok a művészetekben és a hétköznapokban
Angyalfigurákkal ismerkednek meg a gyerekek a gyűjteményben, beszélgetnek a “valódi”,
hétköznapi angyalokról, majd elkészítik saját angyalfigurájukat.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és általános iskola alsó tagozata számára
Helyszín: Kovács Margit Állandó Kiállítás (Apáca u.1.) vagy Váczy Péter Gyűjtemény (Nefelejcs köz 3.)

2. Betlehemes
A gyönyörű kerámia betlehem megismerése után beszélgetünk a betlehemezésről és a
népi pásztorjátékokról. Majd közös betlehemet készítünk agyagból.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és általános iskola alsó tagozat számára
Helyszín: Kovács Margit Kiállítás (Apáca u.1.)

3. Tavasz
Mi történik tavasszal a természetben? Milyen szokások kapcsolódnak ehhez az időszakhoz?
Megtudhatjuk Kovács Margit gyönyörű kerámiái segítségével. A program során tavaszi gyűrt
képet is készíthetnek a résztvevők.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és általános iskola alsó tagozata számára
Helyszín: Kovács Margit Állandó Kiállítás (Apáca u.1.)
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4. Húsvétváró
A Tavasz művészi ábrázolásait keressük meg a Borsos Miklós Állandó Kiállítás szobrászati
alkotásain. Beszélgetünk az évszak mellett a húsvéti népszokásokról is. A foglalkozás végén
a résztvevők többféle alkotótevékenység közül választhatnak (gipszöntvény, agyag tojás-
tartó, kerámia nyúl, vagy vegyes technikák).
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és általános iskola alsó tagozat számára
Helyszín: Borsos Miklós Állandó Kiállítás (Apor V. püspök tere 2.)

Bejelentkezés: 
Turzai Erika, tel: 20/532-2644, turzai.erika@romer.hu
Simoncsics Lilla, tel.: 20/506-0408, simoncsics.lilla@romer.hu

A foglalkozások díja:
óvodai csoportok számára: 150 Ft/fő anyagköltség, a belépés ingyenes
bérlettel rendelkező intézmények számára: 150 Ft/fő
bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 500 Ft/fő
A csoportokat kísérő pedagógusok, óvónők, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.

10. VETÉLKEDŐ

Detektívek kerestetnek
Vajon melyek egy jó detektív legfontosabb tulajdonságai? A több feladatból álló csapat-
versenyben a gyerekeknek apró részletekből kell a festményeket összerakni, az alkotások
adataira emlékezni és megfejteni a keresztrejtvényt minél rövidebb idő alatt. A foglalkozás
legnagyobb értéke, hogy a gyerekek játék közben számos remekművel ismerkednek meg.
Választható helyszínek: Borsos Miklós Állandó Kiállítás; Kovács Margit Állandó Kiállítás,
Váczy Péter Gyűjtemény

Bejelentkezés: 
Turzai Erika, tel: 20/532-2644, turzai.erika@romer.hu
Simoncsics Lilla, tel.: 20/506-0408, simoncsics.lilla@romer.hu

A foglalkozások díja:
bérletes intézmény számára díjmentes
bérlettel nem rendelkező intézmény számára 500 Ft/fő.
A csoportokat kísérő pedagógusok, tanárok számára a belépés, a program díjtalan.
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A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM 
ÉPÜLETEI, KIÁLLÍTÓHELYEI:

Esterházy-palota: Radnai-gyűjtemény (9021 Győr, Király u.17.)

Apátúr-ház: régészeti, helytörténeti, néprajzi kiállítás, Madách-gyűjtemény, 
Petz-gyűjtemény, Abád-Hauser gyűjtemény (9022 Győr, Széchenyi tér 5.) 
A kiállítások az épület felújítása miatt jelenleg nem látogathatóak.

A helytörténeti témaköröket rendhagyó, iskolai helyszínen megvalósított foglalko-
zások keretében dolgozzuk fel. A foglalkozásokról az UTAZÓ MÚZEUM programcso-
magot bemutató füzetben tájékozódhatnak az érdeklődők.

Kreszta-ház: Kovács Margit Állandó Kiállítás (9021 Győr, Apáca utca 1.)

Püspöki udvarbíróház: Borsos Miklós Állandó Kiállítás és Archívum; Csikóca 
Művészeti Műhely és Kiállítótér (Gyermekmúzeum) (9021 Győr, Apor Vilmos Püspök tere 2.)

Vastuskós-ház: Patkó Imre Gyűjtemény (9021 Győr, Széchenyi tér 4.)

Magyar Ispita: Váczy Péter Gyűjtemény (9022 Győr, Nefelejcs köz 3.) 

Fruhmann-ház: Cserépkályha-történeti Kiállítás (9022 Győr, Kiss János u. 9.)

Zsinagóga: Vasilescu-gyűjtemény (9025 Győr, Kossuth Lajos út 5.)

Várkazamata – Kőtár (9021 Győr, Bécsi kapu tér 5.)

Napóleon-ház: Grafikai Műhely és időszaki kiállítótér (9021 Győr, Király u.4.)

Rómer-terem: Időszaki kiállítótér (9022 Győr, Teleki László u.21.)

Nyitva tartás
Naponta 10.00–18.00 óra között
Szünnap: hétfő
Kivétel a Zsinagóga, mely szerdától vasárnapig naponta 10.00–18.00 óra között tart nyitva.

A múzeumpedagógiai programok iskolai tanévben, kedd-péntek (a Zsinagóga esetén
szerda-péntek) naponta 10-16.00 óra között kérhetők. A bejelentkezéseket a program
megvalósítása előtt legalább egy héttel várjuk e-mailben vagy telefonon. 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Intézményvezető: Grászli Bernadett művészettörténész
Közönségkapcsolati osztályvezető: Ráth Katalin
Múzeumpedagógiai csoportvezető: Turzai Erika Anna

Felelős kiadó: Grászli Bernadett múzeumigazgató
Központi tel.: 96/322-695
www.romer.hu


