Múzeumok Éjszakája
Szakmai beszámoló

Helyszín: Göcseji Múzeum, Göcseji Falumúzeum, Deák Ferenc Megyei-és Városi
Könyvtár, Zalaegerszegi Törvényszék díszterme,
Városi Hangverseny-és Kiállítóterem,
Partnerek: Deák Ferenc Megyei-és Városi Könyvtár
Zalaegerszegi Törvényszék
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ
Zala megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Időpont: 2015. június 22. 18-01,30 óra
A Múzeumok Éjszakája című országos rendezvényt tízedik alkalommal rendezte meg a
Göcseji Múzeum. Ez alkalommal öt intézmény összefogásával sikerült megvalósítani a
Múzeumok Éjszakája programot.
Az idén, a felújított Egervári várkastély is bekapcsolódott az országos programba. Félő volt,
hogy a Göcseji Múzeum, valamint partnerei által szervezett programok kevésbé lesznek
vonzóak az érdeklődők számára, s inkább Egervárra látogatnak el. A változatos és színvonalas
kínálatunknak, valamint a reklámnak köszönhetően a látogatószám nem maradt el az előző
évitől
A programokat most is forgószínpadszerűen oldottuk meg. A falumúzeumi helyszínre az
ÉNYKK által biztosított autóbuszok szállították a látogatókat. Az egyszer megvásárolt
belépőjegyhez kapott karszalaggal az érdeklődők az összes programra gond nélkül
bejuthattak. Természetesen nem tudtuk elkerülni az átfedéseket, de úgy gondoltuk, hogy a
látogatók megoldják ezt a helyzetet, és a nekik inkább érdekesnek tartott programra mennek
el az est folyamán.
A Deák Ferenc Megyei-és Városi Könyvtárban 17 órakor kezdődött el a program, ahol Káli
Csaba főlevéltáros megnyitotta a Zala megye régi térképeken c. kiállítást. A kézműves
játszóház két helyen,a könyvtárban és a Göcseji Múzeumban is nagy sikert aratott. Legyél te
is munkatársunk -Mini Téka készítés, ill. a múzeumpedagógiai foglakozások, ahol a
kiállításokhoz kapcsolódóan arcrekonstrukciót, bronzból fibulát és ékszereket, agyag
edényeket csináltak a gyerekek, a restaurátor és régész kollégák irányításával.

Ismeretterjesztő programjaink szintén nagy érdeklődés mellett zajlottak. („A páncélszekrény
titkai” –könyvritkaságok, a Brassó környéki hegyek világáról, környékbeli szász
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erődtemplomok, Vörs-papkerti temető feltárás- Dr. Költő László régész, A magyar zsidó
művészet- Ifj. Gyergyádesz László, Fotótörténeti kalandozások- Megyeri Anna)
Bemutatásra került a Czobor Mátyás hagyaték, amelyet a múzeum adománygyűjtés útján
tudott megvásárolni.

Régész, történész és néprajzos muzeológusok a kiállításokban és látványtárakban tartottak
vezetést és válaszoltak a látogatók kérdéseire. A Nemzet művésze Németh János Kossuthdíjas keramikus, városunk díszpolgára most is, mint minden évben nagy érdeklődés mellett
kalauzolta az érdeklődőket állandó kiállításban. Időszaki kiállításunk a XVI. Élő
Népművészet, Országos Népművészeti kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális kiállítása,
beváltotta a hozzá fűzött reményeket- nagy közönségsikert aratott. A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben megnyílt a "Megőrzött kulturális emlékeink a holokauszt után a magyar
zsidó képzőművészet a 20. század első felében Válogatás a Kecskeméti Katona József
Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből"cím ű kiállítás.

Az est folyamán, az összes helyszínen a megadott időpontokba zajlottak a programok. A
rabomobil ismét nagy sikert aratott. Ez alkalommal a fogvatartottak által készített paraván
segítségével vidám fotókat is készítettek magukról a látogatók. A Zalaegerszegi Törvényszék
csodás díszterme ezúttal is méltó helyszíne volt a komolyzenei koncertnek. A Göcseji
Falumúzeumban pedig két alkalommal is bemutatták a „Paraszt Párisz, avagy a göcseji alma
dicsérete” című népszínművet, melyet külön erre az alkalomra írt át a Ripacsok Irodalmi
Színjátszó kör rendezője.
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Míg a múzeumkerti színpadon „Kalandárium” című zenés gyermekműsor, az ifjabb
korosztálynak adott nagy élményt, addig a Kisfaludy teremben Ifj. Horváth Károly
népművész I. világháborús katonadalokat énekelt és tanított az idősebbeknek.
Záró koncertként, Zsoldos Báró és a Blue Step: 50év Blues című zenetörténeti műsorát
hallgatta a múzeumlátogató közönség. A Múzeum Éjszakája rendezvényünkön a színes és
változatos programokkal sikerült ismét megszólítanunk minden korosztályt. Új és régi
partnereinkkel maradandó élményt nyújtottunk városunk lakóinak és a távolabbról érkezett
látogatóknak is.





Intézményükben eladott teljes áru jegyek száma : 186db
Intézményükben eladott kedvezményes áru jegyek száma: 246 db= 526 fő
Ingyenesen belépők száma: 488 fő

Zalaegerszeg, 2015. augusztus 25.

Molnárné Raposa Irén
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