Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
8420 Zirc, Rákóczi tér 10. tel.: 88-415422, 30-2376493
regulyantal.muzeum@gmail.com regulymuzeum@regulymuzeum.hu
www.regulymuzeum.hu facebook.com/regulymuzeum

Szakmai beszámoló a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves
Alkotóház „Múzeumok Éjszakája megvalósítására Zircen - közös
programelemek a zirci kulturális intézmények kínálatában” című
NKA A2015/N7176 pályázatáról
Zircen a nyári napfordulóhoz kapcsolódó legnagyobb múzeumi ünnep, a Múzeumok Éjszája 2017-ben
harmadik éve ismét a város kulturális intézményeinek, turisztikai látnivalóinak együttműködésében
valósult meg. A kooperáció évről évre a programok összehangolásán, a propaganda egységes
megjelenítésén túl legalább egy közös témát érint. A rendezvény helyi összefogásának, koordinálásának
feladatát ez idő alatt éveként váltakozva hol a Természettudományi Múzeum Bakonyi
Természettudományi Múzeuma, hol a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház látta és látja
el. Idén a Reguly Múzeumra jutott a szervezés feladata.
Az intézmények programjában a közös téma idén méhek és a méhészet volt, melyről időszaki kiállítás
nyílt a múzeumok ünnepén a Reguly Múzeumban. Megvalósításában a MTM BTM társrendezőként
működött közre, az OSZK Műemlékkönyvtár pedig ilyen témájú könyvek kiállításával csatlakozott. A
meghívott fellépő, a M.É.Z. Együttes kiválasztásakor is e téma megjelenése volt szempont.
Közös tevékenységként a propaganda (plakátok, szórólapok, online hirdetések) és az elmúlt években
nagy sikerű, tombolanyereménnyel járó pecsételőjáték nevezhetők meg. Központi helyszínen, a város
főterén a meghívott zenekar koncertje és a pecsétgyűjtő játék eredményhirdetése zajlott.
A megnevezett intézmények mellett a program megvalósításában közreműködő szervezetek voltak:
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, Zirci Ciszterci Apátság, Zirci Református
Egyházközség, Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye, Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület.
A korábbi évekhez hasonlóan az idei Múzeumok Éjszakája résztvevői is válthattak pecsétgyűjtő lapot.
Az intézmények pecséttel igazolták, hogy a vendég megfordult náluk, aki pedig a kitöltött lap
bemutatásával a tombolán vett részt. 2017-ben zirci kulturális intézmények közös programelemeinek
népszerűsítéséhez a pecsétgyűjtő lap, szórólapok, egyéb hirdetések a grafikai előkésíztő munkának
köszönhetően letisztultabb formában, új arculati elemmel jelentek meg.
A megnevezett nyomdatermékek nyomdai költségét az NKA pályázatán elnyert 80 ezer Ft
támogatásából tudtuk finanszírozni. A nagyobb példányszám lehetővé tette, hogy a rendezvény
szóróanyaga a korábbi évekhez képest több vendéglátó és szállásadó helyre is eljussanak Zirc és
környékén.
Megbízási szerződést kötöttünk egy tervező grafikussal, Kaszás Eszterrel, aki előzetesen a rendezvény
mindegyik helyszínének elkészítette az adott épület homlokzati rajzát, melyek plakáton, szórólapon,
pecsétgyűjtő lapon Zirc város – szintén – rajzolt térkép megjelenve segítették a rendezvény napján a
résztvevőket a könnyebb, hatékonyabb programválasztásban, a távolabbról érkezőket a tájékozódásban
(ld. melléklet). A visszajelzések szerint a nyomtatványok oly mértékben nyerték el a zirciek tetszését,
hogy az épületrajzok arculati elemként túlmutatnak a rendezvény keretein – a későbbiekben az
intézmények saját marketing tevékenységének részeként, sőt akár a városi szintű marketingben is
felhasználhatók lehetnek.
Köszönjük az NKA-nak a program megvalósításában nyújtott támogatását!
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Melléklet
Nyomdai anyagok a 2017. évi Múzeumok Éjszakájára

Szórólap a 2017. évi Múzeumok Éjszakája zirci programjaival

Pecsétgyűjtő füzet a pecsételő játékhoz a 2017. évi Múzeumok Éjszakán
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Egy kitöltött pecsétgyűjtő lap a 2017. évi Múzeumok Éjszakáján

