BESZÁMOLÓ
A Múzeumok Éjszakája rendezvényről
a Gödöllői Városi Múzeumban
Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi
összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum,
Gödöllői Királyi Kastély Kht., Ferenczy Múzeum – Magyar Régészetei Látványraktár és
Múzeumpedagógiai Foglalkoztató) vagy galériák (Levendula Galéria stb.), hanem a könyvtárak
(Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Kosáry Domokos Egyetemi Könyvtár),
a Művészetek Háza, a Fréderic Chopen Zeneiskola is bekapcsolódik a rendezvényekbe, de
ezeken kívül még számos civil kezdeményezés is színesíti a programokat és tölti meg élettel
Gödöllő főterét és a kellemes udvarokat, tereket, parkokat.
A városban 2014-ben 13 helyszínen zajlottak a rendezvények és több ezer látogatót vonzottak.
A Gödöllői Városi Múzeum két helyszínnel vett részt a Múzemok Éjszakája eseményén.

I. Gödöllői Városi Múzeum
Felnőtteknek
Felnőtt látogatóinknak a múzeumban Dr. Vörös Boldizsár történész tartott előadást az első
világháborús gyermekjátékokról, majd Majsai László pszichopedagógus napjaink háborús
számítógépes gyerekjátékainak veszélyeire hívta fel a figyelmet. Ezután muzeológusi
tárlatvezetés volt az „Adj király katonát!" - Gödöllőiek az első világháborúban című időszaki
kiállításunkban.
Gyerekeknek
Gyermek látogatóink az udvaron és a múzeumpedagógiai teremben stratégiai és logikai
játékokkal foglalhatták le magukat, és ezek megoldásával szerezhették meg a városi
pecsétgyűjtő füzetbe a múzeumi pecsétet. Ezen kívül az ügyesebbek kitüntetést (ld. a
mellékelt képek) is kaptak. Azoknak az egészen kicsiny látogatóknak, akik még nem tudtak
ezeket részt venni, a grafikusunk által készített színezőket kínáltuk elfoglaltságként, amíg a
szülők végignézték a kiállításokat.
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Stratégia és logika

II. Királyi Váró
A Királyi Váróban este 7 órától a Jazz-tárlat keretében élő zene várta a látogatókat: először
a Neumann Balázs trió majd Bozsik Gyöngyvér, Dezső Piroska és Nuszbaum
Ferenc szórakoztatta a közönséget.

II. Mindkét intézményünk minden programja ingyenes volt.
III. A Múzeumok Éjszakájának látogatószám adatai:
Gödöllői Városi Múzeum: 1376 fő, ebből 500 külföldi.
Királyi Váró 600 fő, ebből 20 külföldi.
A 9 helyszínen zajló gyerekprogramokban, amelyeken pecséteket lehetett gyűjteni és még
aznap a város Főtéren felálított pavilonjában ajándékra lehetett váltani mintegy 700 gyerek
vett részt.
A programok részletes foródokumentációja a Gödöllői Városi Múzeum honlapján található.
http://godolloimuzeum.hu/nagy-sikerrel-zarult-a-muzeumok-ejszakaja
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Sorbanállás az ajándékokért

A gyerekprogram grafikái: szórólap, plakát, pecsételőfüzet Hódi Rezső grafikusművész keze
munkáját dicsérik: ő tervezte őket tavaly és idén is. Hódi Rezső két mesekönyvet is illusztrált
már a Gödöllői Városi Múzeum részére: Angyali kalandozás a barokk Gödöllőn, és Tündérkert
címmel ismeretterjesztő kiadványokat. Azért is fontos múzeumok éjszakáján is az egységes,
szép illusztráció a gyerekeknek, hogy ezáltal is felhívjuk a városunk értékeire a figyelmüket, és
a szépre, ízlésesre neveljük őket. A gyerekek mellett a kamaszok és a szülők is rajongtak a
grafikákért.
Összességében el lehet mondani, hogy mint minden évben, idén is nagy sikerrel zárult a
gödöllői Múzeumok éjszakája, amelyen színvonal rendezvények várták a városlakókat és az ide
látogatókat a színházi előadásoktól a könnyűzenéig. Fontos, hogy minden korosztály megtalálta
magának a kedvére való programot, és a programok 85%-a ingyenes volt. Ez a mai világban,
amikor a szélesebb tömegek nehezen férnek hozzá a magas színvonalú kultúrához igen fontos
tényező.
A grafikákat külön szeretném kiemelni:
Pecsétgyűjtő füzet a gyerekeknek (kiterítve, a hátoldal és előlap):
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Szórólap előlap:
(Ugyanilyen volt a plakát is
a gyerekprogramokhoz)
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Szórólap hátlap:
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RÉSZLETES PROGRAMLEÍRÁS

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Gyerekfoglalkozások:
17.00 – 20.00: „Katonásdi”. Szabadtéri gyermekjátékok a múzeum előtt (pecsétgyűjtés a városi
pecsétgyűjtési akció keretében!)
20.00 – 23.00: „Stratégia”. Logikai játékok a múzeumpedagógiai foglalkoztatóban
(pecsétgyűjtés a városi pecsétgyűjtési akció keretében!)
Felnőtt programok:
18.30 (foglalkoztató terem): Vörös Boldizsár (történész, tudományos főmunkatárs, MTA
Történettudományi Intézet) előadása: „Ha gombóccal hajigálnak, / el is megyek katonának”
Háborús gyermekjátékok Magyarországon 1914–1918
19.15 (foglalkoztató terem): Majsai László pszichopedagógus előadása a mai számítógépes
háborús játékok gyerekekre gyakorolt hatásáról
20.00 (időszaki kiállítóterem): Fábián Zsolt muzeológus, kurátor szakmai tárlatvezetése az
„Adj király katonát” — Gödöllőiek az Első világháborúban című időszaki kiállításon

KIRÁLYI VÁRÓ
Jazz-tárlat
19.00 – 21.30: zenél a Neumann Trió (http://adamboor.wix.com/nbtriojazz)
22.00 – 24.00: zenél Bozsik Gyöngyvér, Dezső Piroska és Nuszbaum Ferenc
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