Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
Kunszentmárton, Kerületiház u. 8.
Tel.: +36 56 461-518 E-mail: muzeumatomlocben@t-online.hu

Szakmai beszámoló
Múzeumok Éjszakája megvalósítására a
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
Helytörténeti Múzeum Intézményegységében
Pályázati azonosító: 204107/00299

Nyáresti kerti mulatság
Könnyed időtöltés az 1920-as évek hangulatában
2017. június 24.

1) A megvalósított program rövid ismertetője:
A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum 2017. június 24-én rendezte meg a múzeumok
éjszakája rendezvényét, mely a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy népszerűségnek
örvendett. Múzeumunkban az év egyik legfontosabb programja volt, melyet egy újabb
tematika köré építettünk fel. Célunk az volt, hogy a látogatókat egy időutazásra csábítsuk,
amelynek a múzeum udvara szolgált díszletéül. Az 1920-as években nagyon népszerű nyáresti
mulatságait kívántuk megidézni és a kapcsolódó programokat is ennek szellemében kínáltuk a
vendégek számára.
A hölgyeknek lehetősége nyílt felpróbálni a fűzőt és ismerkedni a modernebb 1920-as évekre
jellemző ruhadarabokkal. A ruhapróbát és fotózást sétakocsikázás követte oldsmobilon, majd
velocipéd bemutatót láthattak a kedves érdeklődők.
A látogatóknak profi táncosok tartottak bemutatót majd rögtönzött táncoktatást a korabeli
legnépszerűbb társastáncaiból. Akinek ez nem volt elég, indult a bajusz és szakáll szépség
verseny! Az ifjabb és idősebb hölgyek pedig a „mulatság szépe” címért indulhattak. Az estén
a korszakra jellemző műfaj, a kabaré is megjelent, majd az a nyár esti könnyed mulatság
könnyűzenei koncerttel zárult. A tárlatvezetésekre érkezők felfedezték az egykori
börtönépületben lévő múzeum állandó kiállítását. Mivel kézműves műhelyeink nagy része az
1920-as 1930-as évekből való ezért az itt elhangzó információk szintén a korszakról alkotott
benyomást és képet erősítik. Kiegészítő programok álltak rendelkezésre látogatóink részére,
még pedig egész este büfé, hideg, meleg ételek, illetve hűsítő italok.
A gyerekek számára korabeli játékok, kézműves foglalkozások, ügyességi és családi
vetélkedők tették maradandó élménnyé a késő délutánt. (láncos körhinta, célba dobás,
lengőteke verseny stb.)
2) Szakmai tapasztalatok és a megvalósítás eredményességének elemzése:
A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum 2007-ben csatlakozott a Múzeumok Éjszakája
országos programjaihoz. Az első rendezvényeink még családias légkörben zajlottak, de ekkor
kezdett egyre ismertebbé válni a lakosság körében. A későbbiekben az országos médiának is
köszönhetően egyre népszerűbbé vált rendezvényünk, amely mára a város legjelentősebb
nyári kulturális programjává vált. A program sikeresen lezajlott, a kellemes időjárás kedvezett
a szabadtéri programunk lebonyolításához. Látogatóink kedvelték programjainkat, a
meghirdetett időn túl is szerették volna igénybe venni szolgáltatásainkat. A múzeum kertben
változatos és színes programok mozgásra késztették vendégeinket. Az idei Múzeumok

Éjszakája nem a hagyományos, rendszeres szereplőivel várta látogatóit, hanem új előadókkal
és helyi értékeket felvonultató közreműködők bemutatásával. Nagyon fontosnak tartjuk a
rendezvényünk megfelelő kommunikációjának előkészítését minden célcsoport megszólítását.
Ezért szükség van a folyamatos kapcsolattartásra a helyi, a megyei televízióval, újsággal,
tourinform irodákkal, a kunszentmártoni kistérség iskoláival, óvodáival, középiskoláival.
Lelkesedésünknek köszönhetően egyre népszerűbb programokat sikerült látogatóinknak
szervezni. Az elmúlt évek statisztikáit összegezve többféle tanulság levonható: a Múzeumok
Éjszakája programsorozat nem csak a helyieket vonzza, nem csupán az ő tudatukban rögzült
immár több éve, hanem előszeretettel keresik fel múzeumunkat a városunkba érkező turisták
is. Évről évre egyre nőtt a programba bevontak és a vendégek száma is, idén már elérte az
1 000 főt.
Rendezvényünk eredményességét bizonyítja, hogy populáris programokat kínálunk,
középpontba helyezve a hagyományokat, figyelembe véve a helyi igényeket is. Fontos
számunkra, hogy programjainkon a különböző generációk együtt tevékenykedjenek, együtt
érezzék jól magukat, miközben ismereteket sajátítanak el. Programjainkat éppen ezért mindig
több célcsoportra dolgozzuk ki, hogy minél szélesebb társadalmi réteget szólítsunk meg.

Fotódokumentáció

3) Elérés a honlapon Honlapunkon - www.kunszentimuzeum.hu
- a Rendezvények menüpont – Múzeumok Éjszakája almenüre kattintva olvasható a
fényképes beszámoló. A szakmai beszámoló a Látványraktár menüpont alatt feltöltve
olvasható.
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