Záró beszámoló
Múzeumok Éjszakája 2017
Dornyay Béla Múzeum és Bányászati Kiállítóhely, Salgótarján
A Múzeumok Éjszakája programsorozatot 2003 óta rendezik meg Magyarországon, hagyományosan az év legrövidebb éjszakáján, Szent Iván éjjeléhez legközelebb eső szombaton. 2017ben szerencsés egybeesés következtében éppen Szent Iván éjjelén, június 24-én volt ez a rendezvény. A Dornyay Béla Múzeum és a Bányászati Kiállítóhely ezen az estén és éjszakán programjait az országos tematikához (értékőrzés), állandó és időszaki kiállításaihoz és a Szent Iván
éji hagyományokhoz, népszokásokhoz igazította.
A Dornyay Béla Múzeumban a hivatalos megnyitót követően Tóth Balázs és Zandler
Krisztián régészek „A tűz használata az őskőkortól a középkorig” című vetítettképes előadására
került sor.
Majd „Zene és képzőművészet” címmel minikoncertet hallgathattak az érdeklődők Beeri
Szilvia, Matuz Csilla és Tóth Tibor, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak előadásában a múzeum képtárában található Modern mecénások című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan, ahol a győri Rómer Flóris Múzeum Radnai-gyűjteményéből és a Dornyay
Béla Múzeum Mihályfi-gyűjteményéből láthatók alkotások.
A zenei élmény után Szent Iváni népi rítusokkal ismerkedhettek meg a látogatók Steib Janka
néprajzos muzeológus vezetésével. Előadásának címe: „Tüzes legyen, hasznos legyen, hogy a
liba ne dögöljön.” volt.
A játékos kedvű családok, baráti társaságok Mikszáth Kálmán születésének 170. évfordulója
apropójából 5 állomásos nyomozós játékban vehettek részt, és a múzeum állandó, illetve időszaki kiállításaihoz kapcsolódó furfangos feladatok által felkutathatták, „Hová tűnt Szent Péter
esernyője?”. A nyomozás népszerűségét mutatja, hogy 10 csapat vett részt a játékban, a két
leggyorsabban helyes megoldásra jutó társaság pedig jutalmat kapott.
A gyermekek múzeumpedagógiai foglalkozás keretében üveget festhettek az intézmény
Üvegváros - Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktárához kapcsolódóan,
továbbá varázspálcát készíthettek a „Vigyázat, csalok!” című Rodolfo életművét bemutató időszaki kiállításhoz kapcsolódóan, illetve retró játszóházban ismerkedhettek a régi idők játékaival
(pl. búgócsiga, keljfeljancsi, Bábel-torony, bűvös kocka stb.).
Az este beköszöntével pedig megérkezett Kiss Balázs bűvész, a 2016-os Corodini Bűvészbajnokság I. helyezettje, aki interaktív előadásával, humorával, trükkjeivel elvarázsolt kicsiket,
s nagyokat egyaránt. Műsorának apropója a „Vigyázat, csalok – Rodolfó életműve című időszaki tárlat volt, mely a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum vándorkiállítása és Gács Rezső bűvész halálának 30. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre.
A múzeumi programok kísérőiként bemutatkozott a MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság, a K&H Bank, valamint látogatóbuszok indultak a múzeumtól a
salgótarjáni Tarján Glass Kft-hez, ahol az érdeklődők megismerkedhettek az üvegfúvás mesterségével és megtekinthették Borkovics Péter és Pattantyús Gergely nemzetközi hírű iparművészek bemutatóját is.
Ebben az esztendőben a Bányászati Kiállítóhely adott otthont a Kohász Művelődési Központ Egyesület és a Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő Bányász-Kohász juniálisnak, így ezen a helyszínen e rendezvény programjaival
indult el a Múzeumok Éjszakája.
Volt aztán múzeumpedagógiai foglalkozás, ahol okleveles bányamanókká válhattak az érdeklődő gyermekek; szaktárlatvezetés, melynek keretében a József lejtős aknába juthattak le a

látogatók; tűztánc és tűzugrás, melyet a Sisere Gyermektáncegyüttes tagjai adtak elő, akik a
nézőiket is bevonták a táncba és végül interaktív tűzzsonglőr show, melyet a Lángoló Leguánok
varázsoltak a közönség elé.
A Múzeumok Éjszakája salgótarjáni programjai késő este értek véget.
A Múzeumok Éjszakája salgótarjáni rendezvénye sikeresnek tekinthető, hiszen ezen az eseményekben gazdag, forró nyári napon a korábbi évhez képest jóval többen vettek részt a Dornyay Béla Múzeum és Bányászati Kiállítóhely által kínált ingyenes programokon, és a rendezvény után számos elismerő visszajelzés érkezett a múzeum kollektívája számára.
Statisztika Dornyay Béla Múzeum – Múzeumok Éjszakája 2017:
Látogatószám: 3284 fő
Bevétel (támogatójegy, múzeumpedagógiai foglalkozás anyagköltsége): 75.245,- Ft
Statisztika Bányászati Kiállítóhely – Múzeumok Éjszakája 2017:
Látogatószám: 5121 fő
Támogatóink voltak:
Balassi Bálint Asztaltársaság
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Fiser Attila méhészete
K&H Bank
Nemzeti Kulturális Alap
Papírház - FERTI DUÓ KFT
PCT-OFFICE
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Velosport
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