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RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

EFOP-4.1.9-16–2017-00035 „ÚJ INTERAKTÍV OKTATÓTEREK A GYŐRI BORSOS MIKLÓS ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁSBAN”  

Európai Uniós forrásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztés következtében új, interaktív 
oktató-tapasztalati tereket vehetnek birtokba a látogatók a Borsos Miklós Állandó Kiállításban. A 
2018. június 1. – 2020. május 31. között megvalósuló projekt keretében két foglalkoztatótér került 
kialakításra az épület alagsorában, továbbá múzeumpedagógiai archívum és új múzeumpedagógiai 
előkészítő tér létesült a szakmai munka elősegítésére. A projekt összköltsége 28,29 millió Ft.  

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a történelmi műemlékek megőrzése és a 
látogatóknak történő bemutatása mellett a kulcskompetenciák erősítését célzó és az egész életen át 
tartó tanulást elősegítő programok szervezését is feladatának tartja. A Borsos Miklós Állandó Kiállítás 
és az épület termeiben működő Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér kortárs művészeti tárlatai 
nagy számban vonzzák az érdeklődő diák- és felnőttcsoportokat. A projekt keretében a múzeum 
olyan további, az ismeretközvetítést szolgáló tereket hozott létre, amelyek megteremtik ezen 
programok megvalósításának és kiterjesztésének infrastrukturális feltételeit.  

A projekt keretében sor került új interaktív oktató-tapasztalati tér kialakítására az állandó 
kiállításban. A térbe kerülő IKT-pont, archív filmek vetítésére alkalmas eszköz, infografikák és 
tapintható, aktivizáló eszközök, hangtechnikával ellátott bútorzat segítségével a diákcsoportok, a 
felnőttek, a nyugdíjasok saját tapasztalat útján, élményszerűen szerezhetnek ismereteket Borsos 
Miklós szobrászművész életéről, munkásságáról. Az alagsorban a terek felújítása révén két külön 
csoport egyidejű fogadására alkalmas oktató-foglalkoztató tér született meg, korszerű bútorzattal, 
oktatóberendezésekkel. Kialakításra került egy kerámia-előkészítő helyiség is az agyagmunkát 
megvalósító foglalkozásokhoz. A múzeumpedagógiai programok technikai előkészítését, továbbá a 
szakmai tevékenység produktumainak rendszerezését, digitalizálását és az ismeretközvetítő-oktató 
tevékenység kutathatóvá válását biztosítja az újonnan kialakításra került előkészítő tér és 
múzeumpedagógiai archívum, illetve azok korszerű technikai felszerelése.  

A projekt 5 éves fenntartási időszakában az újonnan kialakított terek, berendezések használata 
lehetővé teszi az informális és nem formális múzeumi programkínálat tartalmi, minőségi és 
mennyiségi kibővítését, szélesebb célközönség elérését, a kiállítóterek jobb kihasználtságát és a 
múzeumpedagógiai szakmai tevékenység magasabb színvonalú ellátását. 


