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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 2016-ban 16 helyszínen zajlottak a rendezvények, ebből 13 helyszínen
voltak külön kifejezetten gyerekeknek programok, és idén több ezer látogatót
vonzottak. A Gödöllői Városi Múzeum két helyszínnel vett részt a Múzemok Éjszakája
eseményén.
A programam Gödöllőn idén annyival bővült, hogy egybeesett a hagyományosan június
végén Gödöllőn tartott Magyar Szabadság napja rendezvénnyel, amely az Alsóparkban
zajlott, és a Magyar Polgármesterek Világtalálkozójával, amely pedig jó alkalom volt arra,
hogy kicsit szélesebb körben mutathassuk be a város értékeit.
A kapott támogatásból finanszíroztuk azt az évek óta megjelenő kis füzetet, amelybe a
városi helyszíneken a gyerekek gyűjthetik a pecséteket, és a végén a Főtéren ajándékra
válthatják (már kettő összegyűjtött pecséttől).
A gyerekprogram grafikái: pecsételőfüzet illetve a 2013 óta (!)1 használt pecsétek Hódi
Rezső grafikusművész keze munkáját dicsérik. Hódi Rezső három mesekönyvet is
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Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert a 2014-ik évben a Múzeumok Éjszakája termékfejlesztési pályázatot
díjat nyert gödöllői lakos Káposztás Judit az ötletét a pecsételő füzetre a gödöllői városi pecsételő füzetről
mintázta. A város által használt összes elem sajnálatos módon megjelent a pályázatában.
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illusztrált már a Gödöllői Városi Múzeum részére: Angyali kalandozás a barokk
Gödöllőn, Tündérkert valamint az idei évben megjelent Királyi vonatok 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.
A garfikus ezért nálunk SZAKMAI kÖZREMŰKÖDŐ a múzeumok éjszakáján,
személyétől nem tekinthetünk el.
A Gödöllői Városi Múzeum beszámolója a honlapon:
http://godolloimuzeum.hu/2016/06/29/muzeumok-ejszakaja-2016-2/
A városi honlapon:
http://godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=52325&newswf2_action=search
Látogatószám:
A múzeumban 527 felnőt, 481 gyerek, azaz összesen 1008 látogató járt. Ebből kb. 12 fő
volt a külföldi.
A városban összesen a pecsételős programon a 800 gyártott füzetből 600 elfogyott,
és mintegy 500 ajándékot váltottak be.
Az ajándékokat részben a városi intézmények ajánlották fel, részben az önkormányzat
finanszírozta.
A városi intézmények gyermeklátogatói statisztikája:
1. Gödöllői Városi Múzeum: 481 fő gyermek
2. Levendula Galéria: 90 fő gyermek
3. Gödöllői Királyi Kastély, gyerekprogramok: gyerek: 80 fő; Parkkönyvtár: 340 fő
4. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ: 137 fő gyermek
5. Művészetek Háza Gödöllő:
Királyi Váró gyermekprogram: 200 fő gyermek
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Kastélykert Étterem gyermekprogram: 20 fő gyermek
6. Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM-Ház): 108 gyermek vett részt a
gyermekfoglalkoztató programon
7. F. Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Intézmény 90 fő gyermek
8. Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár: gyerek: 41 fő
9. Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeum: gyermek: 500
fő
10. Ferenczy Múzeum – Megyei Régészeti Látványraktár és Múzeumpedagógiai
Foglalkoztató: 178 gyerek
11. Pálmaház Herbárium: 200 gyermek
Minden évben nagy siker a városnéző kisvonat (most retró busz volt), valamint sokan
használják a helyszínek között díjmentesen közlekedő buszt is. Nagy öröm, hogy a
programok többsége ingyenes, és emellett színvonalas is, a városi művészeti
egyesületek és kulturális intézmények igazán igyekeznek.
A város idén ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ez külön hangsúlyt kap
minden kulturális eseményen a 2016. évben.
A városi intézmények költségeinek nagy részét az önkormányzat vállalta magára.

Kerényiné Bakonyi Eszter
igazgató
Mellékletek:
1. Fényképmelléklet
2. Szórólap (kiemelve a szórólapon a gyerekprogramok)
3. Pecsételő füzet
4. Múzeumi plakát
5. Sajtóválogatás
6. Hungaricana feltöltés igazoló képe
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FÉNYKÉPMELLÉKLET

Gim-Ház

Főtér, az ajándékbeváltás
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Gödöllői Városi Múzeum
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Főtér, Szigetkék alkotóműhely

Mezőgazdasági Eszköz-és
Gépfejlődés-történeti Szakmúzeum

Szent István Egyetem
Kosáry Domokos Könyvtár
és Levéltár
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