
 

KUMBARALAR MÜZEDE… 

Ankara Oyuncak Müzesi ile Müze Kumbaram Yeni Bir Sergiyle Oyuncak ve Kumbaraları Bir Kez 

Daha Buluşturuyor. 

18 Mayıs Uluslararası Müze Günü’nde Ankara Oyuncak Müzesi’nde 16:00’da Açılacak Olan Sergi 18 

Haziran 2022 Tarihine Kadar Devam Edecek. 

18 Mayıs’ta kutlanan “Uluslararası Müzeler Günü” için Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) her yıl bir 

tema belirlemekte. 2022 yılı temasının “Müzelerin Gücü” olarak belirlenmesi, geçmişte de ortak 

sergiler düzenleyen Ankara Oyuncak Müzesi ve Müze Kumbaramın birlikte hazırladıkları “Kumbaralar 

Müzede” isimli sergisinin de çıkış noktası. Kumbaralar Müzede Sergisi’nde Müze Kumbaramın geniş 

koleksiyonundan seçilen oyuncak ve oyun temalı kumbaralara Ankara Üniversitesi Beşevler 

Kampüsü’nde bulunan Ankara Oyuncak Müzesi ev sahipliği yapacak. Sergide kumbaralar, Oyuncak 

Müzesinin mevcut teşhirinden, 1990 – 2015 yılları arasında bir araya getirilen zengin koleksiyonundan 

örnekleri kapsayan; geleneksel oyuncaklar yanı sıra yerli ve yabancı sanayi tipi oyuncaklarla oluşturulan 

kurgu eşliğinde yer almakta. 

Ankara Oyuncak Müzesinin, hızlı değişim süreci içinde kaybolma tehdidi altında bulunan 

oyuncakları korumak, oyuncak aracılığıyla sanayi, kültür, eğitim, çocukluk ve oyun tarihi alanlarında 

sürekli ve geçici sergiler düzenleme işlevleriyle Müze Kumbaramın hızlı değişim süreci içerisinde oluşan 

tehditlere karşı kumbarayı kullanarak kültürleri korumak, yaşatmak, anlatmak; kültür tarihi, eğitim 

tarihi, çocukluk tarihi alanlarında araştırmalar ve kumbara aracılığıyla çocuklarla ve yetişkinlerle müze, 

sanat, tarih gibi disiplinlerarası uçsuz bucaksız alanlarda eğitimler yapma misyonları bir sergi de daha 

buluştu. 

Bu iki müze BirKültür Girişim Platformunun da katılımıyla 2021 yılında 5 Nisan-21 Mayıs 

tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde “Kumbaramdaki Oyuncaklar 

Oyun Bahçemde” isimli sergide çağdaş sanat eserlerinin eşliğinde yine oyuncak ve kumbaralardan 

oluşan bir seçkiyle ziyaretçileri buluşturmuştu. Bu sergide yer alan kumbaralar Müze Kumbaram’da  

“Kumbaramdakiler” adıyla sergilenmeye devam etmişti. Şimdi bu üçüncü sergide kumbaralar ve 

oyuncaklar Ankara Oyuncak Müzesi’nin ev sahipliğinde ziyaret edilebilecek. 



Oyuncak Müzesinin randevulu rutin öğrenci gruplarının da katılımcı olabileceği Kumbaralar 

Müzede Sergisi ve bağlantılı çalışmalar, çevrim içi etkinlikler ve canlı yayınlarla da bütünleşen bir içeriğe 

sahip. Sergiye dair eğitim ve etkinliklere sanal platformlardan katılım mümkün olabileceği gibi yüz yüze 

organizasyonlar da zaman zaman müze duvarlarının dışına taşabilecek. 

  

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde sergi 16:00’da açılacak ve “Müzede Uzun Gece” 

sloganıyla saat 22:00’ye kadar ziyaret edilebilecek. 

Ankara Oyuncak Müzesi Salı’dan Cuma’ya hafta içi günlerde, 09.00-17:00 saatleri arasında 

ziyaret edilebilmekte. 

  

Sergi Geliştiriciler: 

 Doç. Dr. Ceren Güneröz (Ankara Oyuncak Müzesi) 
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