Elszámoláshoz bekérendő anyagok – szakmai beszámolóhoz

nyomtatás

A programot megvalósító intézmény adatai:
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő SZABADSÁG tér 5.
Gödöllői Városi Múzeum
A rendezvény felelőse, kapcsolattartó adatai:
Kerényi Eszter
20-4676302
kerenyi.b.eszter@godolloimuezum.hu
Hányadik alkalommal vesz
részt a múzeuma a MÖFön?:
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1. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:
A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

Tematikus közönségprogram – Óvodapedagógusok napja
Ismét, újra Tündérkert! Nagy Sándor 150 jegyében.
2019-09-23 15 - 2019-09-23 16
- óvodapedagógusok
Ezen a szeptemberi találkozón zajlott az év eleji szakmai
programegyeztetés és programkínálat felajánlás, valamint a
múzeumi foglalkozások és kiállítások ismertetése és
népszerűsítése az óvodapedagógusok körében.
Minden gödöllői óvoda köréből érkeztek óvodapedagógusok
vagy pedagógiai asszisztensek. Elkezdődött az időpontok
egyezetetése, és az Együttműködési szándéknyilatkozatok
aláírása. Idén az együttműködés a 4 alkalmas Tündérkert
foglalkozásra szól, és azt jelenti, ha egy csoport bejelentkezik rá,
akkor a 4 foglalkozásból 3 alkalommal fizet, a 4. foglalkozás
ingyenes. A 4 foglalkozás alatt a szecessziós gödöllői
művészteleppel ismerkednek meg az óvodások a maguk szintjén.
A foglalkozássorozat még a Járásszékhely múzeumok támogatás
keretében lett kidolgozva.
A sorozaton kívül is nagy érdeklődés van a foglalkozásainkra az
óvodapedagógusok részéről.
Évek óta tartó jó kapcsolat az óvodákkal.
Személyes kapcsolatfelvétel a múzeumpedagógus részéről.
——
17
——
17
Gödöllői óvodák dolgozói

2. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:

Tematikus közönségprogram – Múzeumi Őszbúcsúztató
Nagy Sándor 150
2019-10-12 16 - 2019-10-12 18

A tervezett program
célközönsége:

A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:

Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

- pedagógusok
- óvodapedagógusok
- családok
- felnőttek
- nyugdíjasok
- óvodások
- általános iskolások
- középiskolások
- 16-25 évesek
- fogyatékosok
- múzeumi szakemberek
A Fesztivál eseményeként nyílt meg október 12-én a Gödöllői
Városi Múzeumban az az emlékkiállítás, ami a 150 éve született
Nagy Sándor életműve előtt tiszteleg. A festőművész élete nagy
részét Gödöllőn töltötte, itt eresztett gyökeret, alapító tagja volt a
gödöllői művésztelepnek, sok szállal kötődött a helyi premontrei
szerzetesrendhez is.
A mostani tárlat elsősorban az 1920-as évek utáni munkáira
helyezi a hangsúlyt, a művésztelep utáni, kevésbé ismert évekre,
amikor Nagy Sándor a kereszténység és annak záloga, a fiatalok
felé fordult, művészetével nekik üzent.
A tárlaton főként üvegablakok, freskók, faldíszítések és kárpitok
és egyéb tervek láthatóak; sok olyan is van, ami most kerül
először a nézőközönség elé, ráadásul Gödöllőn: ki kell emelni
például egy olyan szőnyeget, ami Kanadából került a múzeum
tulajdonába és amit Nagy Sándor tervei alapján készítettek el. A
mű az I. világháború után vándorútra kelt, hogy hosszú idő után
ismét Gödöllőn leljen otthonra.
A kiállítást Gémesi György polgármester köszöntötte, a tárlatot
dr. Gellér Katalin nyitotta meg, aki nagyon sokat tett azért, hogy
Nagy Sándor neve fényesen ragyogjon a magyar művészet
palettáján. Az esten a Premontrei Kántorátus adott zenei blokkot.
Nagy Sándor a gödöllői művésztelep egyik alapító tagja. volt.
Jó FB kampány, továbbá sok lokálpatrióta jelent meg, illetve sok
budapesti, aki érdeklődik a gödöllői művésztelep iránt.
——
150
——
150
——

3. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:

Tematikus közönségprogram – Múzeumi Őszbúcsúztató
Kutyatár-Zsivajgó természet
2019-10-17 9 - 2019-10-17 16
- pedagógusok
- általános iskolások
- középiskolások
- fogyatékosok
- intézmények: gödöllői iskolák

A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

Október 17-én 11 gödöllői iskola (általános és közép) diákjainak
részvételével, majdnem 100 gyermek munkájával a gyepmesteri
telep kerítése új „köntösbe öltözött”. A tanulók a rendelkezésre
álló falfelületeket – a hely rendeltetésének megfelelően – kutyás
és macskás képekkel festették tele. Az akció onnan indult, hogy a
Gödöllői Városi Múzeum kezdeményezésére a helyi iskolák
tanulói időről-időre kifestik a városközpontban található
aluljárót. Ennek kapcsán érkezett felkérés a menhely felől a
múzeum irányába, hogy ezt a fajta városszépítést fogják össze és
terjesszék ki a gyepmesteri telepre is. A nap folyamán a fiatalok
a festés mellett természetesen meglátogatták a menhely négylábú
lakót is.
Többen jöttek ki aznap megnézni a készülő munkákat.
A gyerekek csokit, pogácsát és teát kaptak a szervezőktől és
támogatóktól.
Az iskolák rajztanárainak és lelkes diákjainak köszönhetően
nagyon szép hagyomány alakult ki immár a kétévente
megvalósuló aluljáró festéssel, és a közbeeső években a város
egyéb részeinek megszépítésével. Mindez természetesen a
múzeum koordinálásával, és múzeumi témákkal. Az idei évben
pl tavasszal az aluljáró kifestésekor Nagy Sándor festőművész
születésének 150. évfordulója volt az aluljárófestés témája :D
Személyes, évek óta tartó jó kapcsolat a gödöllői iskolák
rajztanáraival.
——
120
100
20
11 gödöllői iskola

4. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:

Kiemelt tematika – Tudományos találkozások a múzeumban
Kódolj
2019-10-24 14 - 2019-10-24 16
- pedagógusok
- felnőttek
- általános iskolások

A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

Vámos Hanna a latin és középkori magyar titkosírások szakértője
tartott bevezetőt az érdeklődőknek a titkosírásokról. A
megjelentek igen nagy érdeklődéssel hallgatták, a gyerekek sokat
kérdeztek, nyitottak voltak, jó kérdéseket tettek fel. A
bevezetőben szó volt a szteganográfiáról (az üzenetek
elrejtésének módjairól) és a kriptográfiáról (a szövegek
kódolásáról), majd ez utóbbiakban merültünk el részletesebben.
Megismerkedtek a gyerekek a Caesar-kóddal valamint
egyszerűbb kódolásokkal.
Közösen is fejtettek meg titkosírással készült levéltári
szövegeket. Mindenki jó élményekkel és tapasztalatokkal
gazdagodott. A végén az előadó felhívta a figyelmet azokra a
szövegekre, amelyek még megfejtés alatt vannak: Vojnich kézirat, Baele-papírok, Rohonczi-kódex, ez persze felcsigázta a
gyerekek kívácsiságát. Kis ideig ezzel is foglalkoztunk, majd a
résztvevők azzal a szándékkal távoztak, hogy megfejtik azt,. amit
a kutatóknak eddig nem sikerült...
izgalmas téma, jó előadó, fogékony közönség
——
25
20
5
Petőfi S Általános Iskola

5. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:

A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:

Tematikus közönségprogram – Sétálj, gyalogolj, bringázz
velünk!
Kirándulások felfedezőknek 3.
2019-10-20 9 - 2019-10-20 15
- pedagógusok
- családok
- felnőttek
- nyugdíjasok
Október 20-án ismételten helytörténeti túrát tartott a Gödöllői
Városi Múzeum. A programot Gecse Dániel és Fábián Balázs
vezeték, amelyen közel 30-an vettek részt. A program reggel 9től délután 3-ig tartott, Gödöllőn a Haraszti erdőben, amely a
várost északnyugati, nyugati irányban határolja el a környék
településeitől. Az erdőn végighaladva több előadás volt
megtartva; bemutatásra került az egykori MaFilm állattelephely
története, a határ kilátó maradványa, az egykori, feltételezett
ÁVH kiképzőtáborhoz tartozó vízforrás helye, Szentjakab falu és
környékének története, illetve a gödöllői művésztelep élete és
tevékenysége a területtel kapcsolatban. Az előadásokat a
múzeum munkatársai, illetve önkéntesei tartották. A túra során
meglátogattuk a „nyaktörő” dombot amely egykor síelésre is
alkalmas volt, illetve a Szentjakabi tavat is.
Eddig nem bemutatott helyek és történetek
——
30
——

Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

30
——

Kommunikációra vonatkozó adatok

Tartottak-e
sajtótájékoztatót?:
Adtak-e ki
sajtóközleményt?:
A beharangozáshoz
hirdettek-e médiában?:
Kérem sorolja fel a
médiákat, ahol hirdettek:
Sajtómegjelenések száma:

Szórólapok és egyéb
kiadványok példányszáma:
Kiküldött meghívók száma:
Kiküldött hírlevelek száma:
Gyártott plakátok száma:
Fotódokumentáció:
Nyomtatott sajtó
megjelenések:
Internet megjelenés linkek:

Szórólap és plakát feltöltése:

nem
nem
igen
Gödöllői Szolgálat FB Instagram
10 db, ebből:
internet: 5 db
nyomtatott sajtó: 5 db
rádió: —— db
TV: —— db
—— db
300 címre
—— címre
60 db
10 db dokumentum feltöltve
2 db dokumentum feltöltve
http://godolloimuzeum.hu/2019/09/02/muzeumok-oszifesztivalja-2019/
http://godolloimuzeum.hu/2019/10/04/nagy-sandor-150/
4 db dokumentum feltöltve

------------------------------------------aláírás

P.H.

