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Mesél a Balatoni Múzeum
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Kedves Pedagógus!
Keszthelyen található a megye legrégebbi - 1898-ban alapított - múzeuma, mely a legteljesebben mutatja be a Balaton történetét, a tó körül élt emberek világát, a halászat,
a hajózás és a fürdőélet emlékeit.
Intézményünk küldetése a Balaton történeti, néprajzi, régészeti, művészeti emlékeinek gyűjtése, megőrzése, feldolgozása és közkinccsé tétele mindenki számára, aki a
Balaton iránt érdeklődik. Múzeumunk jelenlegi kínálatának alapját az állandó kiállítások jelentik: az „Aranyhíd – Fejezetek a Balaton történetéből” című állandó kiállítás,
a Halápy János emlékszoba, a római és középkori kőtár és a balatoni halak akváriuma.
Folyamatosan gyarapodó gyűjteményünk a változatos bemutatási lehetőségek záloga,
melyet az évről-évre nagy számban megrendezett időszaki kiállítások is bizonyítanak.
Gyűjteményére alapozva múzeumunk az egyetlen olyan intézmény, amely a Balatont
komplex természeti és kultúrtörténeti szemszögből képes bemutatni. Foglalkozásaink
feldolgozzák a Balaton születését és benépesülését; a Balaton és környékének növényés állatvilágát; bronzkori-, római kori- és középkori erődítményeket a Balaton körül, a
balatoni halászat emlékeit; a fürdőkultúra, a turizmus és a hajózás történetét.
A Társadalmi Megújulás Operatív Programban a Balatoni Múzeum támogatást nyert a
nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatására, múzeumpedagógiai szolgáltatásának bővítésére, fejlesztésére. A projekt
keretében olyan értékes foglalkozássorozatok megtervezésére és próbatanítására került sor, amelyek szorosan illeszkednek a közoktatás tanítási folyamatához, továbbá
témájukban számos iskolai tantárgyhoz kapcsolódnak, óvodai fejlesztés esetében pedig segítik és kiegészítik az oktatási és nevelési célkitűzések megvalósítását.
Jelen ismertető füzet a TÁMOP-3.2.11/10-1/2010-0105 „Mesél a Balatoni Múzeum”
című projekt foglalkozássorozatainak rövid, korosztályonként tagolt ismertetésén túl,
bemutatja a múzeumi lehetőségeket: a személyi, infrastrukturális és tárgyi adottságokat. Tanácsot ad a múzeumlátogatás előkészítésére, folyamatára és feldolgozására, és
lehetőségeket vázol a részvétel pénzügyi megoldásaira. Az étkezés és szállás megszervezéséhez, a lehetséges kiegészítő programokhoz is tippeket kínál a füzet.
A foglalkozássorozatok bővebb tematikáinak, fotóillusztrációinak megismerése érdekében, kérjük, látogassa meg a www.balatonimuzeum.hu honlapunkat.
„A kiállítás rendkívül érdekes, színvonalas és sokoldalú volt. A gyerekeknek nagyon
tetszett, lekötötte figyelmüket. … A feladatok összetettek, inspirálóak voltak több
területhez, tantárgyhoz is kapcsolódtak. Bővítették a tanulók ismereteit, fejlesztették
különböző képességeiket.”
Pedagógus, Asbóth Sándor Térségi Középiskola és Kollégium, Keszthely
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„Mesél a Balatoni Múzeum” témájú foglalkozássorozataink
A múzeum munkatársaival együtt jelentős közösségi programokkal, rendezvényekkel
van jelen Keszthely kulturális életében. Lehetőséget nyújtunk a szabadidő hasznos
eltöltésére, de gyűjteményeink, kiállításaink fontos színterei az oktatásnak, ismeretszerzésnek is. Az állandó és időszaki kiállításokra épülő programok alapelve a gyermekközpontúság, a szemléletesség és a látványosság. Célunk, hogy a múzeum szolgáltatásai minden réteg és korosztály számára elérhetők, befogadhatók legyenek.
korosztály

tantárgyi kapcsolódás

programtípus

foglalkozássorozat címe (kódja)

időtartam

óvodás

környezetismeret

témanapok*

Környező világ megismerése
(Tn1)

3×120
perc

óvodás

életmód és életvitel

verseny**

Fürdőélet a Balatonon (Ve1)

2×120
perc

1-8. o.

életmód,
kultúrtörténet

verseny:
tanulmányi
kirándulás

Fürdőélet a Balatonon (Ve2)

2×180
perc

5-8. o.

történelem,
helytörténet

témanapok:
tanulmányi
kirándulás

Várak a Balaton körül (Tn2)

3×180
perc

5-8. o.

hon- és népismeret

havi szakkör***

Balaton népei (HaSz1)

5×120
perc

9-12. o.

történelem,
helytörténet,
pályaválasztás

tehetségRégész leszek! (Tg1)
gondozás****,
fakultáció

10x45
perc

9-12. o.

történelem, életmód

verseny:
tanulmányi
kirándulás

2×180
perc

Fürdőélet a Balatonon (Ve3)

Múzeumpedagógiai foglalkozássorozatok magyarázata
* Témanap, témahét: élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott témában.
** Verseny, vetélkedő: egy-egy témakörben megrendezésre kerülő, nem rendszeres, ismeretterjesztésre is alkalmas program, amelynek végén a legjobb eredményt elérők díjazásban részesülnek.
*** Szakkör: alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények délutáni, nem rendszeres elfoglaltsága.
****Tehetséggondozás: személyre szabott képzési lehetőség egy-egy területen kiemelkedő képességgel rendelkező diák(ok) számára.

A foglalkozássorozatokra előzetes időpont-egyeztetéssel fogadjuk az iskolás és óvodás csoportokat.
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óvodásoknak

Foglalkozások óvodásoknak
Környező világ megismerése (Tn1)
A foglalkozások központi témája a Balaton, a tó környezeti adottságai: élővilága, állatvilága, természetvédelme. Kiindulópontját a Balatoni Múzeum állandó kiállításának
természettudományi termei jelentik, mely köré drámapedagógiai és kreatív kézműves
programok épülnek fel.
Részvételi díj: 3 450 Ft / fő / 3 alkalom
Fürdőélet a Balatonon (Ve1)
A verseny kreatív-kézműves, mozgásos és drámapedagógiai tevékenységein keresztül
a gyerekek felfedezhetik a Balaton-környék múltját, ezen belül az új- és legújabb kori
nagy átalakulást, a fürdőélet és a szabadidős tevékenységek formáit.
Részvételi díj: 1 900 Ft / fő / 2 alkalom

alsó
tagozatosoknak

Foglalkozások alsó tagozatosoknak
Fürdőélet a Balatonon (Ve2)
A verseny során a tanulók felismerik, értelmezik és összehasonlítják a környezet, a
települések és az emberi tevékenységek, viselkedésformák változásait. Történeteket
ismernek meg és értékelnek saját vagy családi tapasztalataik alapján. Tárgyakat és
képeket raknak időrendi sorrendbe, rajzokat készítenek, csoportosan szerepelnek és
improvizálnak, valamint táncos, énekes jeleneteket adnak elő.
Részvételi díj: 3 100 Ft / fő / 2 alkalom

felső tagozatosoknak

Foglalkozások felső tagozatosoknak
Várak a Balaton körül (Tn2)
A témanap során a Balaton környéki várakkal ismerkednek meg a tanulók a korai őskori földváraktól kezdve a középkori kővárakig bezárólag. A foglalkozások a múzeum
állandó kiállításában kezdődnek, majd külső helyszínen folytatódnak (őskori földvár:
Zalaszántó-Tátika, római erőd: Keszthely-Fenékpuszta, középkori vár: Rezi-vár vagy
Szigliget-vár). A foglalkozás során megismerkedünk az adott korszak tágabb történeti környezetével, a korszakra jellemző
haditechnikával. A külső helyszíneken lehetőség nyílik a térképen és terepen való
tájékozódás alapjainak elsajátítására, kirándulásra, számháborúra. Az elsajátított
ismeretet feladatlapok segítségével ellenőrizzük.
Részvételi díj: 5 250 Ft / fő / 3 alkalom
273
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Balaton népei (HaSz1)
A foglalkozások a régészeti-történeti korokon keresztül mutatják be az emberi életmód
történetét, a gazdálkodási forma és az életmód kapcsolatát. A foglalkozás célja, hogy a
tanulók megismerkedjenek, elsősorban a Balatoni Múzeum gyűjtőterületén előforduló díszítőművészettel, és a Múzeum erre vonatkozó tárgyi gyűjteményének legszebb
darabjaival. Tudatosítják a munka fontosságát, a munkavégzést, mint az ember egész
személyiségét fejlesztő folyamatot.
Részvételi díj: 11 500 Ft / fő / 5 alkalom

felső tagozatosoknak

Fürdőélet a Balatonon (Ve2)
A verseny során a tanulók felismerik, értelmezik és összehasonlítják a környezet, a
települések és az emberi tevékenységek, viselkedésformák változásait. Történeteket
ismernek meg és értékelnek saját, vagy családi tapasztalataik alapján. Tárgyakat és
képeket raknak időrendi sorrendbe, rajzokat készítenek, csoportosan szerepelnek és
improvizálnak, valamint táncos-énekes jeleneteket adnak elő.
Részvételi díj: 3 100 Ft / fő / 2 alkalom

Foglalkozások középiskolásoknak

Fürdőélet a Balatonon (Ve3)
A verseny résztvevői tudásukat, kreativitásukat, ügyességüket használva bővíthetik ismereteiket társadalomismeret, történelem, művelődéstörténet, lakóhelyismeret és helytörténet témakörökben. Cél, hogy a verseny
során a diákok megismerjék tágabb lakóhelyük, a Balaton-környék múltját, ezen belül az új- és legújabb kori
nagy átalakulást, a fürdőélet és a szabadidős tevékenységek formáit. A hon- és népismeret mellett énképük és
önismeretük is gazdagodik, a verseny során tudásukat,
kreativitásukat nemcsak használják, de fejlesztik is.
Részvételi díj: 3 100 Ft / fő / 2 alkalom
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középiskolásoknak

Régész leszek! (Tg1)
A foglalkozássorozat célja a történelemi tanulmányokban jeleskedő középiskolás diákok tehetséggondozása, érdeklődésük felkeltése a régészet tudománya iránt. Különösen ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a történelem, a múzeumi szakterületek, a
kulturális örökség, a régi korok emberének élete iránt és rendelkeznek természettudományos érdeklődéssel is.
Részvételi díj: 11 000 Ft / fő / 10 alkalom

Munkatársaink
A Balatoni Múzeum oktatási csoportjában múzeumpedagógus, régész, történész, néprajzos muzeológus munkatársak, múzeumi népművelő és könyvtáros, múzeumpedagógia szakos hallgatók dolgoznak. Elméleti felkészültségük sokrétűségét, közoktatási,
felsőoktatási és felnőttképzési munkatapasztalataikat a múzeum képzési választékának gyakorlatában hasznosítják.
Foglalkozásvezetőink
Berdán Zsuzsanna, néprajzkutató, filozófus
Haász Gabriella, történész-muzeológus
Havasi Bálint, régész, történelem tanár, térinformatikus, múzeumigazgató
Jordán György, restaurátor
Németh Péter, környezetmérnök, múzeumpedagógus
P. Barna Judit, régész-muzeológus
„Tetszett a múzeumi foglalkozás, sok újdonságot hallottam. Mély nyomot hagyott bennem
a régi fürdőruha-divat, a sok hanganyag és a plakátok. A csoportok együttműködése,
egymás segítése is tetszett”
17 éves tanuló, Keszthely

Felszereltségünk
A múzeumpedagógiai terem kiscsoportos foglalkozások megtartására alkalmas, mosható burkolattal és bútorokkal. Vizesblokkal és egyéb technikai felszereléssel rendelkezik. Emellett rendelkezésre állnak az intézmény közösségi terei: az állandó és időszaki kiállítások termei, a könyvtárhelyiség, a kert, valamint az aula. A foglalkoztató
helyiség befogadóképessége: max. 25 fő.
Fogyatékkal élő látogatók számára teljes fizikai és részleges infokommunikációs akadálymentesítés biztosított. Személyemelők és lift biztosítják a fizikai akadálymentes közlekedést a múzeumépületben. Vakvezető sáv, Braille-feliratos információk és
térkép segítik a látássérültek múzeumi tartózkodását. A múzeum honlapja (www.
balatonimuzeum.hu) rendelkezik akadálymentes oldalakkal. Indukciós hurok segítségével a hallókészülékkel érkező látogatók is tájékoztatást kapnak
Rendelkezésre álló eszközök:
Technikai eszközök: projektor, 6 PC, videó, hangosítás, DVD, digitális tábla.
Egyéb segédeszközök: műtárgymásolatok, foglalkoztató füzetek, viseletrekonstrukciók, jelmezek, alapanyagok.
Kényelmi felszereltség:
Csomagmegőrző, ruhatár, pihenő, orvosi rendelő a közelben, vendéglő a közelben, hordozható székek, ülőpárnák.
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A látogatás folyamata
A látogatás előtt
Köszönjük, hogy a Balatoni Múzeumot választja látogatása helyszínéül! Szervezése során kérjük, tekintse át a honlapunkon (www.balatonimuzeum.hu) található általános
információkat. A diákok felkészítésekor kérjük, térjen ki a múzeumlátogatási alapvető
viselkedési szabályok ismertetésére is.
A Balatoni Múzeumban
Segítségre van szüksége? Kérdezze a múzeum munkatársait: a múzeumpedagógusokat,
a teremőröket, illetve fáradjon a bejáratnál található információs pulthoz.
A látogatás után
Kérjük, használja a múzeum honlapján szereplő anyagokat, amelyeket azért készítettünk, hogy az utólagos feldolgozást segítsék.
„A múzeumi foglalkozások témái érdekesek, ötletesek, felkeltették a tanulók érdeklődését.
Motiváltságuk nem csak a foglalkozáson tartott ki, azt követően az iskolában is szívesen
meséltek élményeikről társaiknak, illetve tanórákon kapcsolták a megfelelő tananyagrészhez. Sok új ismeretre tettek szert közvetlen környezetükről. … A foglalkozásvezetők
felkészültsége, előadásmódja példaértékű, a kiállítások színvonalasak. A gyerekek érdeklődését, lelkesedését folyamatosan sikerült ébren tartani”
Pedagógus, Eötvös Károly Óvoda, Általános Iskola és AMI, Keszthely

További kínálatunk
Múzeumi Bolt
A kiadványokat és a múzeumi ajándékokat a múzeumi bolt kínálja.
Programok
Múzeumunk rendszeresen szervez olyan programokat, melyeken múzeumi szakemberek,
kiállítási kurátorok előadásában ismerheti meg látnivalóinkat. E szakvezetések és szakmai
előadások időpontját múzeumunk honlapján (www.balatonimuzeum.hu) tesszük közzé.
Számos rendezvényünkön nyílik lehetőség arra, hogy a múzeumi kulisszák mögé is betekintést nyerhessen. Ilyen többek között a Kulturális Örökségi Hétvége országos programja,
a Múzeumok Éjszakája, vagy a Múzeumok Őszi Fesztiválja.
Jelentkezzen be pedagógusoknak szóló nyílt napunkra! Szeretettel várjuk!
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Szervezés
A foglalkozásokon való részvétel komoly szervezési feladatot ró a pedagógusra. Ehhez
nyújt segítséget a Balatoni Múzeum közelében található megbízható és diákcsoportokat befogadni képes szállás és étkezési javaslatunk. A múzeumlátogatással párhuzamosan számos kiegészítő program is színesítheti keszthelyi tartózkodásukat.
Szálláslehetőség diákcsoport számára
Számos szálláslehetőség áll a diákcsoportok rendelkezésére. A múzeum környékén két
középiskolai kollégium, elsősorban iskolaéven kívül fogadja a diákcsoportokat:
Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 8360 Keszthely, Gagarin
u. 2-4. Telefon: (+36) 83/ 510-559, 311-596, www.kmszk.sulinet.hu
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiuma Keszthely, Mártírok útja 1., Tel.: (+36) 83/515-300, www.kvszk.sulinet.hu
Étkezés/Menük
A múzeumtól 10 pernyi sétára található az Asbóth Sándor Térségi Középiskola menzája, vagy a Juventus Étterem (8360 Keszthely, Mártírok út 1., Telefon: (+36) 312 986
www.etterem.hu/2053), ahol kedvezményes áron juthatnak teljes körű ellátáshoz. A
Lakoma Étterem (8360 Keszthely, Balaton u. 9., Telefon: (+36) 83/ 319 400, (+36) 30/
9579 915, info@lakomaetterem.hu, www.lakomaetterem.hu) kisebb csoportok befogadására képes, minden nap kétféle menüt kínál betérő vendégeinek.
Kiegészítő program
Kifejezetten ajánljuk a Festetics-kastély megtekintését (www.helikonkastely.hu), a KisBalaton madárvilágának megfigyelését (www.bfnp.hu), vagy a fenékpusztai (Valcum)
római kori erődítmény romjainak felfedezését.
Felkészülési lista
Résztvevőim száma

Évfolyamom, létszám, névsor

Kiválasztott foglalkozások

Kiválasztott foglalkozás neve, kódja, időpontok,
nevelési-pedagógiai tervbe és naptárba foglalás

Felnőtt kísérők száma

Létszám, névsor

Utazás

Bérelt busz, tömegközlekedés, időpontok egyeztetése

Étkezés

Vendéglátóhely neve és címe,
időpont és menü egyeztetése

Szállás

Szálláshely neve és címe, időpont és foglalási módok
egyeztetése

Finanszírozási megoldás

Ld. Következő oldalon
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A múzeumpedagógiai együttműködés lépései
Megkeresem a múzeum
honlapján a programajánlatot, áttekintem
a képeket és a leírásokat.

Kiválasztom a programot és beillesztem a pedagógiai tervembe. A
múzeumi módszertani ajánlásokat
beépítem.

Érdeklődöm a
múzeumnál az
időpontokról, a
finanszírozásról
és a szakmai
javaslatokról.

Kiértékelem az éves
együttműködést, megtervezem a következő
éves programot.

Finanszírozási forrást keresek
a programon való részvételre: Pl.
TÁMOP-3.2.13., TÁMOP-3.2.1.;
települési, ill. megyei önkormányzati pályázatok (oktatási, kulturális
bizottság), egyedi pályázati alapok.
Szülői befizetések, osztálykirándulás pénz, iskolai alapítvány, iskolai
jutalom kirándulás

Telefonon vagy
e-mailben
árajánlatot kérek a programról.

Tapasztalt múzeumi
partnereimmel együttműködve hibátlanul
elvégzem a programhoz
szükséges
adminisztrációt.

Véglegesítem a programot.
Pályázatot készítek. Együttműködési
megállapodást kötök.

Az ajánlatot
ellenőrzöm és
csatolom a pályázathoz, illetve
felhasználom a
finanszírozásnak
megfelelően.

A múzeumban megismerteket
feldolgozzuk a tanítási óra keretében.

Átélem a múzeumi tanulás
folyamatát. Foglalkoztató anyagokat kapunk, demonstrációs eszközöket használunk, múzeumi környezetben élményszerűen tanulunk.

Támogatott
pályázat után
leszerződöm a
foglalkozásokat.
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Mire alkalmas a múzeumpedagógia?
A kutatások alapján a múzeumpedagógiai foglalkozások teljes mértékben segítik a tantárgyakhoz kapcsolódó megértést, támogatják a diákokat az iskolai tananyaghoz kapcsolódó tanulásukban, továbbá erősítik kulturális megértésüket. Közoktatási partnereink véleménye szerint a foglalkozások nagy mértékben növelik a tanulási motivációt,
a tanulásba vetett bizalmat, elősegítik a diákok készségfejlődését.
„Nagyon szép és látványos volt a kiállítás, érthető információkat közölt számomra és
most már több ismeretem van a Balatonról és környékéről. A forgatható hajókormány
nagyon érdekes volt, amin körbenézhettünk az egész Balatonon!”
16 éves tanuló, Keszthely

Készség- és képességfejlesztés
A felmérések azt mutatják, hogy a múzeumi oktatás nagy szerepet játszik a tanulási
folyamat, gyakorlás során módosítható készségek, valamint a személyre jellemző, aligalig változtatható képességek fejlesztésében. A foglalkozások során erősödik a tanulók
figyelme, tovább képesek koncentrálni; eredményesebbek lesznek a csapatmunkában
és fejlődik önkifejezésük is.
Kulcskompetenciák fejlesztése
A foglalkozássorozatok hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Ezek közül külön kiemelhető az anyanyelvi kommunikáció, a tanulás elsajátítása, a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák, továbbá kulturális tudatosság és kifejezőkészség.
Illeszkedés a nemzeti köznevelési törvény kívánalmaihoz
A múzeumpedagógiai foglalkozások elősegítik, hogy a résztvevők korszerű tudással
rendelkező, s önálló magyar gondolkodásra képes emberekké
váljanak, akik elkötelezettek a nemzeti közösség alapvető értékei iránt. Tartalmukban megjelenik a művészet, a családi életre
nevelés, valamint a hon- és népismeret.
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„Minden általános iskolai tanulónak a tanulási folyamatába be kellene illeszteni legalább
egy egyhetes múzeumpedagógiai programot. A program lényege a személyes tapasztalatszerzés, a megtapasztalás lehetőségének biztosítása lenne. Tantervben kéne rögzíteni a
múzeumi órák, napok számát. Élmény volt a programban részt venni!”
Pedagógus, Általános Iskola, Darány

Felhasznált irodalom:
Az új köznevelési törvény tervezete (2011)
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/ek)
243/2003. (xii. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
Közszolgáltatási portfólió: Múzeumpedagógia. Confluent Kft. Budapest, 2011. (www.confluent.hu)
Múzeumpedagógiai felmérés 2011. Confluent Kft. Budapest, 2011. (www.confluent.hu)
Múzeumpedagógiai pályázati modell. Confluent Kft. Budapest, 2010. (www.confluent.hu)
Inspiration, Identity. Learning: The value of museums. Evaluation of the dcms/dfes Strategic
Commissioning 2003-2004 National/Regional Museum Education Partnerships. uk, 2004.
Kotler, n.g. • Kotler, P. • Kotler, W.I.: Museum Marketing & Strategy. John Wiley&Sons, Inc.
Hoboken, New Jersey, 2008.
Rentschler, R. • Hede, A.-M.: Museum Marketing. Competing in the Global Marketplace. Linacre House,
Jordan Hill, Oxford, 2007.
Szatmári Z. (főszerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémiai Kézikönyvek. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2009.
© Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Balatoni Múzeum
Készítette: Confluent Kft.
Grafikák és grafikai terv: Szüdi János
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TÁMOP-3.2.11/10-1/2010-0105 „Mesél a Balatoni Múzeum”
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
Balatoni Múzeum
8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
Nyitva tartás:
i. 01.–iv. 30.
v. 01.–x. 31.
xi. 01.–xii. 31.

keddtől szombatig 9:00–17:00, vasárnap, hétfő szünnap
keddtől vasárnapig 10:00–18:00, hétfő szűnnap
keddtől szombatig 10:00–17:00, vasárnap, hétfő szünnap

Megközelítés:
Tömegközlekedéssel:
A keszthelyi vasútállomástól és a buszpályaudvartól a Mártírok útján kb. 5
perc gyalog.

Busszal, személygépkocsival és kerékpárral:
A múzeum épülete körül a parkolás ingyenes.
Akadálymentes parkolóhely áll a látogatók rendelkezésére.
A múzeumépület mellett halad a Nyugat-Balatont
behálózó kerékpárútvonal. Kerékpárral érkezők
számára kerékpár-tárolók vehetők igénybe.

Időpont foglalása, elérhetőség:
e-mail:
telefon:
fax:
online:

info@balatonimuzeum.hu
06-83/312-351
06-83/511-335
www.balatonimuzeum.hu

12

