BESZÁMOLÓ
GYERMEKEK AZ ÉJBEN
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA GYEREKEKRE SZABVA A FŐVÁROSHOZ
KÖZELI GYEREKBARÁT KISVÁROSBAN
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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) vagy galériák (Levendula Galéria stb.), hanem a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 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 2017-ban 11 helyszínen zajlottak a rendezvények, ebből 8 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 2016-hoz hasonlóan idén is annyival bővült, hogy egybeesett a
hagyományosan június végén Gödöllőn tartott Magyar Szabadság napja rendezvénnyel,
amely az Alsóparkban zajlott.
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
válthatták (már kettő összegyűjtött pecséttől), illetve részben a szórólapok, olakátok
nyomdaköltségét.
A gyerekprogram grafikái: pecsételőfüzet illetve a 2013 óta (!)1 használt pecsétek Hódi
Rezső grafikusművész keze munkáját dicsérik. Hódi Rezső három mesekönyvet is
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,

1

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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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/2017/06/27/muzeumok-ejszakaja-2017-galeria/

A városi honlapon:
http://www.godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=53050&newswf2_action=

Látogatószám:
A városban összesen a pecsételős programon a 800 gyártott füzet elfogyott, és mintegy
600 ajándékot váltottak be. Az ajándékokat részben a városi intézmények ajánlották
fel, részben az önkormányzat finanszírozta.

1. A Gödöllői Városi Múzeum látogatószáma:
Felnőtt: 2.149 fő, gyerek: 1.537 fő, külföldi: 17 fő
Összesen: 3.703 fő + Múzeum udvar: 1.000 fő
2. Levendula Galéria:
250 fő gyermek, 300 fő felnőtt, külföldi látogató nem volt.
Összesen: 550 fő
3. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ:
585 fő felnőtt, 578 fő gyermek, ebből 4 fő külföldi.
Összesen: 1163 fő
4. Gödöllői Királyi Kastély:
Állandó kiállítás: felnőtt - 126 fő, diák/nyugdíjas: 41 fő.
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Horthy-bunker: felnőtt - 95 fő, diák/nyugdíjas: 28 fő.
Időszaki kiállítás: felnőtt - 53 fő
Ingyenes belépő (sérültek): 4 fő.
Külföldiek száma: 15 fő.
Összesen: 362 fő (Egyes programok jegyárasak voltak)
5. Erzsébet Királyné Szálloda:
79 fő felnőtt, 17 fő gyermek, külföldi látogató nem volt
Összesen: 96 fő
6. Művészetek Háza, Gödöllő- Királyi Váró:
Gyermekprogram: 98 fő gyermek, 176 fő felnőtt
Külföldi látogató: 8 fő.
Összesen: 282 fő
7. Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM-Ház):
118 gyermek, 215 felnőtt, külföldi látogató nem volt.
Összesen: 333 fő
8. F. Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Intézmény:
Felnőtt 107 fő felnőtt, 142 fő gyermek, külföldi látogató nem volt.
Összesen: 249 fő
9. SZIE Gépmúzeum, Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum:
Felnőtt: 830 fő, Gyermek: 1274 fő, Külföldi: 32 fő
Összesen: 2136 fő
(Aki megtekintette a Gépmúzeumot, az átment a Présházba is.)
10. Grassalkovich Borház (Présház):
Felnőtt: 830 fő, Gyermek: 1274 fő, Külföldi: 32 fő
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Összesen: 2136 fő
11. Pálmaház Kertészet és Herbárium
Felnőtt: 205 fő, Gyermek: 142 fő, Külföldi látogató nem volt.
Összesen: 347 fő
Gödöllő Város Múzeumok Éjszkája összesen látogatószáma: 12.357 fő.
Ebből gyermek látogatók: 4377 fő

Minden évben nagy siker a városnéző retró busz, 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 városi intézmények költségeinek nagy részét az önkormányzat vállalta magára.
A családok együtt járták a rendezvényhelyszíneket, amíg a gyerekek részt vettek egy-egy
foglalkozáson, addig a felnőtteknek volt ideje elmélyedni az adott helyszínen lévő tárlaton vagy
rendezvényen. A gyerekek viszon nagyon élvezték a jobbnál-jobb feladatokat, és a lehetőséget,
hogy egy este körülöttük forog a világ, és nyitva vannak város intézményei az „ő kedvükért”.
Szép kényelmesen a 8 gyermekhelyszínt körbe lehetett járni délután 5 és éjjel 11 óra között,
ebben segített a helyszínek között közlekedő busz, de ha valaki olyan helyszínen kívánt
programon részt venni, ahol nem osztottak gyerekpecsétet, arra is volt lehetőség, hogy
kikerülje a zsivajgó ifjúságot.
A mellékelt pecsételő füzet és szórólap tartalmazza a helyszíneket és programokat pontos
kezdéssel és időtartammal.
Az immár 5. éve szokás pecsétgyűjtés jó hagyomány, valószínűleg megőrizzük a továbbiakra is:
külső megjelenésével összefogja a programokat, és ez az elképzelés egy kerek rendszert hoz
létre az este programjai között.
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Mellékletek:
1. Fényképmelléklet
2. Sajtóválogatás
3. Plakát
4. Pecsételő füzet
5. Hungaricana feltöltés igazoló képe

Kerényiné Bakonyi Eszter
igazgató
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FÉNYKÉPMELLÉKLET
Gödöllői Városi Múzeum
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Tárlatvezetés a múzeumban

Gödöllői Városi Múzeum, udvar

Retró busz a helyszínek között

8

Főtér, az ajándékbeváltás

Gim-Ház

Zeneiskola
A gyerekek kezében a pecsételőfüzet

9

Mezőgazdasági Eszköz-és
Gépfejlődés-történeti Szakmúzeum
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SAJTÓANYAG

http://szolgalat.com/gszolga170627.pdf
http://www.godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=53050&newswf2_action=

http://godolloihirek.hu/cikkek/2017/06/21/vegyes-zona/iden-is-ejszakaznak-a-muzeumokgodollon
http://godolloimuzeum.hu/2017/06/27/muzeumok-ejszakaja-2017-galeria/
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PLAKÁT
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