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PROGRAMLEÍRÁS 

Június 24-én a Nem létező tárgyak tárlata című interaktív kiállításmegnyitóval kezdődött a 

programunk. 

Buzás Mihály fiktív-tárgyelemző és rekettyés analizátor, valamint Zugmann Zoltán de-

generatív grammatikus nyitotta meg a kiállítást, amely felölelte a magyar verbális kultúra 

azon szereplőit, melyekről nap, mint nap beszélünk, de még senki sem látta őket. A megnyitót 

a tárlat kiötlői egy performansszal tették még színesebbé. A magyar nyelv leleményei öltöttek 

testet egy kiállítás formájában. A nem létező tárgyak tárlata 21 éve pattant ki Buzás Mihály 

filmrendező, forgatókönyvíró fejéből, és Zugmann Zoltánnal, a Bab Társulat óriásbábos 

utcaszínház vezetőjével, valamint Túri Erzsébet díszlet-és jelmeztervezővel összedugva a 

fejüket megszülettek az első fantáziadús alkotások. 

A magyar nyelvi lelemény humorral párosítva rászolgált arra, hogy maradandó emléket 

állítsanak neki. 

A kiállításon senkinek sem kellett véka alá rejtenie a véleményét. A tárlat ugyanis 

folyamatosan bővül, létrehozói szívesen valósítanak meg újabb ötleteket. 
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A szombati tematikus programokat az egész család kikapcsolódására alkalmas 

kézműveskedéssel kezdtük 18 órától a múzeum előtti téren. Mécsest, mezei virág koszorút 

valamint levendulás zsákot készítettünk transzferálással.  
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Közben Múzeum téri dallamok címmel a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola zenei 

tagozatának tanárai és növendékei szórakoztatták a jelenlévőket. 

Az éjszaka folyamán Szklenár Tamás, a szarvasi Csillagász Klub vezetője tartott távcsöves 

csillagászati bemutatót. A légköri viszonyok nem kedveztek a pontos megfigyelésnek, de így 

is számos érdeklődő vizsgálta meg a csillagos eget. 

A múzeum épületében változatos programokkal, előadásokkal vártuk a látogatókat. 

A sötétségbe borult ódon falak között zseblámpával, mécsesekkel fedezhették fel a vendégek 

azokat a helységeket, amelyeket csak ezen az éjszakán nyitunk meg a nagyközönség előtt. A 

pince, a padlás és a régészeti raktár számos érdekességet rejtett. 

Kutatóexpedícióval is vártuk a vállalkozó szellemű közönséget, melynek során feladatlap 

segítségével járhatták be a múzeum állandó kiállítását. Mivel az év legrövidebb éjszakáján a 

nyári napfordulót, a fény diadalát ünnepeljük, ezért a kérdéseket, feladatokat a tűz és a 

szerelem jegyében állítottuk össze. 

A mini régészkedésen kicsiktől a nagyokig mindenki kipróbálhatta, hogy milyen nehéz 

munkájuk is van a régészeknek. 
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Egyszer fent-egyszer lent címmel meghirdetett programunkon Urbancsokné Pljesovszki 

Ildikó, a Népművészet Ifjú Mestere vezette be az érdeklődőket a rongyszövés rejtelmeibe. 

A múzeum dísztermében az idei Múzeumok Éjszakája témájához kapcsolódóan Hősök, 

felfedezők, újítók, avagy előadások szarvasiaknak szarvasiakról címmel 18:30-tól 21 

óráig vártuk a látogatókat. 

 

 

 18:30-tól: Dr. Palov Józsefről, a múzeum alapítójáról, helytörténész igazgatójáról Dr. 

Molitorisz Pál nyugalmazott városi vezető ügyész, helytörténész beszélt.  

 19:00-tól: Melis György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesről Mótyán Tibor tartott 

előadást.  

 19:30-tól: Székely Mihály repülőmérnök, pilóta életéről és munkásságáról Takács Miklós 

repülőgép-technikus, térképésztől hallhattunk.  

 20:00-tól: Chován Kálmán zongorapedagógusról Brachna Irén a szarvasi Chován Kálmán 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója tartott előadást.  
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 20:30-tól: Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, az ország első mezőgazdasági iskolájának 

létrehozója, a múzeum épületének építtetője életről és munkásságáról Roszik Zoltán 

múzeumigazgatót hallhatták.  

 

 
LÁTOGATOTSÁG  

A pénteki megnyitón és a szombati este/éjszaka folyamán tartó tematikus programokon 

összesen 176 fő vett részt. A Nem létező tárgyak tárlatát június 26. és augusztus 10. között 

1099 fő tekintette meg összesen.   

 

 

CÉLCSOPORTOK 

A rendezvénysorozat célcsoportjai a családok, kultúra iránt érdeklődők, fiatalok, fiatal 

felnőttek, valamint a nyugdíjasok voltak. Szerencsére minden kategóriából képviseltették 

magukat a résztvevők a színes programok jóvoltából.  
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KOMMUNIKÁCIÓ  

- Múzeumok Éjszakája reklám anyagainak kelkészítése meglévő arculati elemekkel illetve a 

Nem létező tárgyak tárlata reklám anyagainak elkészítése:  

- szórólap: programfüzetben való megjelenés:  

 csak címszavak, logók használata,  

 Qr kód, weblapcím és facebook cím feltüntetésével  

 

- plakátok nyomtatásra:  

 A/3 méret, programok részletezése egy-egy rövid mondatban, weblapcím feltüntetésével  

 

- facebook felületre:  

 plakát: kis felbontás, programok csak címszavakban, weblapcím feltüntetésével, linkkel együtt  

 borítókép készítése  

 

- honlapra:  

 plakát kis felbontásban, részletes leírás a programokról, facebook linkkel  

 

- rövid, figyelemfelkeltő címek használata a programok elnevezésénél  

- a három intézmény programjainak egy felületen való reklámozása  

 

- Offline marketing kommunikáció 

 - Nyomtatott sajtó  

 Programjaink helyi és megyei újságokban, ingyenes kiadványokban (Békési Est, Civil Újság, 

Szarvas és Vidéke) való megjelenése  

 Szórólapot, plakátokat helyezünk ki a város forgalmas részein kültéren, valamint forgalmas 

üzletekben és a városiak által gyakran látogatott helyeken is.  

 Hirdet táblát helyezünk a múzeum elé, a múzeum bejáratánál plakátot, az információs pultnál 

szórólapokat helyezünk el.  

 

- Elektronikus médiumok  

-  Megjelenés a helyi televíziókban, és a rádióban a rendezvényt megelzen: • hirdetések 

plakát formájában  

• riportok az eseménnyel kapcsolatban  
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Online marketing kommunikáció  

- e-mailek kiküldése a regionális és a helyi televízióknak, rádiónak  

- e-mailek kiküldése a múzeum címlistájára:  

 helyi, regionális és országos médiumoknak,  

 helyi és vidéki magánszemélyeknek  

 helyi kulturális és oktatási intézmények munkatársai számára  

 helyi tourinform iroda számára, akik továbbküldik hírlevelükben a helyi és regionális 

partnereiknek  

 turizmussal foglalkozó országos portáloknak  

 

- Helyi tourinform iroda felteszi és megosztja a facebook oldalán programunkat  

- a Múzeumok Éjszakája központi weboldalán való jelenlét: helyszíneink, programjaink, áraink, 

akcióink feltöltése  

- honlapunkon friss információkkal várunk mindenkit már június elejétől: www.szarazmalom.hu  

- facebook oldalunkon és profilunkon május vége óta folyamatosan adagoljuk a rendezvény 

részleteit.  

- facebook esemény létrehozása június elején  

 ismersök meghívása,  

 megosztások a megfelel fórumokon,  

 folyamatos nyomon követés: hozzászólások olvasása, azonnali reagálás a visszajelzésekre  

 

- nyereményjáték elindítása június elején  

 megosztások a megfelel fórumokon,  

 folyamatos nyomon követés: hozzászólások olvasása, azonnali reagálás a visszajelzésekre 
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A programok ismertetője a múzeum honlapján is megjelent: 

http://www.szarazmalom.hu/index.php/rendezvenyek/muzeum/tematikus-

rendezenyek/muzeumok-ejszakaja/158-muzeumok-ejszakaja-2016 

(www.szarazmalom.hu→Programok→Múzeum→Tematikus rendezvények→Múzeumok 

Éjszakája→Múzeumok Éjszakája 2016 című cikk) 

Nem létező tárgyak tárlata a honlapon: 

http://www.szarazmalom.hu/index.php/rendezvenyek/muzeum/idoszaki-kiallitasok/163-nem-

letezo-targyak-tarlata 

(www.szarazmalom.hu→Programok→Múzeum→Időszaki kiállítások→Nem létező tárgyak 

tárlata című cikk) 

A facebookon is jelen volt a Múzeumok Éjszakája: 

https://www.facebook.com/events/1213217105363676/ 

(www.facebook.com/Tessedik.S.Muzeum→Események→Múzeumok Éjszakája, Szarvas, 

2016) 

Nem létező tárgyak tárlata a facebookon:  

https://www.facebook.com/events/103283430098008/ 

(www.facebook.com/Tessedik.S.Muzeum→Események→Nem létező tárgyak tárlata) 

http://www.szarazmalom.hu/index.php/rendezvenyek/muzeum/tematikus-rendezenyek/muzeumok-ejszakaja/158-muzeumok-ejszakaja-2016
http://www.szarazmalom.hu/index.php/rendezvenyek/muzeum/tematikus-rendezenyek/muzeumok-ejszakaja/158-muzeumok-ejszakaja-2016
http://www.szarazmalom.hu/index.php/rendezvenyek/muzeum/idoszaki-kiallitasok/163-nem-letezo-targyak-tarlata
http://www.szarazmalom.hu/index.php/rendezvenyek/muzeum/idoszaki-kiallitasok/163-nem-letezo-targyak-tarlata
https://www.facebook.com/events/1213217105363676/
https://www.facebook.com/events/103283430098008/
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REKLÁM ANYAGOK 
 

- Nyomtatott plakát: 

o A/3 méterben nyomtatva a város forgalmas pontjaira kihelyezve 

o E-mailben elküldve minden érintettnek 
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- Facebook borítókép az eseményhez illetve a beharangozáshoz a facebook felületre és a 

weboldalra: 
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Plakát webes felületre: 

o nyereményjátékhoz illetve megosztáshoz, linkkel kapcsolva  

 

 
- Programfüzet a város forgalmas pontjaira kihelyezve (3 felé hajtva) 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

- A múzeum sokadik alkalommal rendezte meg a Múzeumok Éjszakáját, amely idén is 

nagy érdeklődés közepette zajlott.   

- Minden alkalommal egy olyan attrakcióval készülünk a múzeumban, amely úgy 

gondoljuk idevonzza a közönséget, idén a „Hősök, felfedezők, újítók” témához 

kapcsolódva szarvasi hírességekről szerveztünk előadásokat, valamint egy hangzatos 

kiállítást is időzítettünk erre az időpontra Nem létező tárgyak tárlata címmel. Ezek 

elég húzóerőnek számítottak, hiszen szép számmal vonzották a látogatókat szinte 

minden célcsoportból. A kiállítás egészen augusztus 10-ig volt látogatható, ez alatt az 

idő alatt rengetegen jöttek el csak azért a múzeumba, hogy ezt láthassák. 

- A látogatószám az idei rendezvényen a tavalyihoz képest nem esett vissza, ezt 

mindenképpen sikernek könyvelhetjük el, mivel a Múzeumok Éjszakája 2016-ban egy 

olyan napra esett, amikor hőségriadót rendeltek el és valószínűleg ezért érkeztek egyre 

többen csak sötétedés után a múzeumba és vettek részt kevesebben a kültéri 

programjainkon. Valamint a városban több helyen  is voltak aznap rendezvények, ez is 

befolyásoló tényező lehetett.  
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