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Széchenyi István Emlékmúzeum
A Széchenyi István Emlékmúzeum idén is csatlakozott a múzeumok Éjszakája országos
rendezvénysorozathoz. 18 órától gazdag és sokrétű programmal várta az intézmény a
látogatókat.
A múzeumban rendhagyó tárlatvezetések zajlottak, melyek során a látogatók a Széchényiek
életművéből számos érdekességet tudhattak meg. A felnőttek részére erre az alkalomra külön
vezető „Fedezze fel a kiállítást !” címmel füzet készült .
A kastély önmagában is érdekes parkját járhatták be a látogatók szakvezetéssel a koraesti
órákban.
A gyermekek számára matricás foglalkoztató füzet készült, melynek segítségével fedezték fel
a kiállítást.
Minden korosztályt szórakoztatott a Szó és Kép Színpad A székely asszony meg az ördög című
előadása. Az est fénypontja Lugosi Dániel (virtuózok győztese) és családja koncertje volt.
Este lepkevadász ismertette meg a különböző lepkefajtákkal a látogatókat a kastélyparkban.
Éjfél után Bagolylesre indultak az érdeklődők.
A rendezvény látogatóinak száma 315 volt, akik közül sokan az egész estét a múzeumban
töltötték. A létszámból két programon 200 fő, három, vagy több programon több mint 50 fő
vett részt.A rendezvényre igényes kivitelű, könyvjelzőként is használható regisztrációs jegyet
készítettünk.
A résztvevők összetétele: túlnyomó többségben családok gyermekekkel, földrajzi megoszlás
szerint a település lakosai vettek részt a programokon, valamint Sopronból érkeztek látogatók.
A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz az intézmény már évek óta csatlakozik. Az
elmúlt évekhez viszonyítva, idén sikerült sokkal gazdagabb és igényesebb programcsomagot
összeállítani. Ez megmutatkozott a látogatószámban, valamint abban is, hogy a vendégek
ilyen magas létszámban vettek részt több programon, azaz a hat órás programidőből legalább
3-4 órát intézményünkben töltöttek. Ez a látogatószám a 2000 fős településhez viszonyítva
eredményesnek mondható. A közeli Sopron városa ezen az estén további 4-5 helyszínen kínált
programokat, melyekkel saját programjaink felvették a versenyt, ugyanis jelentős számban
érkeztek a városból is látogatók. A külsős közreműködő partnereink is kedvező
tapasztalatokkal távoztak és a jövőben is jelezték közreműködési szándékukat.
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