Egy különleges este a Magyar Földrajzi Múzeumban
Múzeumok Éjszakája 2015. június 20. 18.00

A Múzeumok Éjszakáján - melynek programjai teljesen ingyenesek voltak - koncertek,
előadások és tárlatvezetések várták az érdeklődőket a Magyar Földrajzi Múzeumban:
Részletes program:
18.00-19.00 Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak az érdi Helytörténeti Kiállítás
teraszán
19.00 T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármesterének köszöntője
19.10 A hosszú fehér felhők földjén – Kércz Tibor új-zélandi természetfotói – kiállítás
megnyitó a múzeum tetőterében. A kiállítás 2015. december 30-ig tekinthető meg.
Kércz Tibor okleveles szervező vegyészmérnök, lelkes amatőr természetfotós. Családjával
2001 óta él Érden. Régi álma vált valóra tavaly, amikor fotóstársaival 3 hetes új-zélandi
természetfotózáson vehetett részt. A közel 3000 fényképből Kubassek János múzeum-igazgató
válogatott ki 43 képet a kiállításra.
Több külföldi illetve itthoni workshop-on vett részt. Időközben szenvedélyévé vált a
természetfotózás: töretlen kedvvel fényképez makró témát, növényeket, tájakat, állatokat.
Tagja a Biatorbágyi Fotóklubnak és a Vadvilág Fotóklubnak.
Programok a kerti kocsiszínben:
20.00 Az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kórusának műsora, Kórusvezető: Ilosfai
Csilla
20.30 Előadások
Heiling Zsolt: (a Földgömb kiadója, az expedíció szervezője): A kérdőre vont óriásvulkán – A
Földgömb – Atacama Klímamonitoring Expedíció első eredményei
Dr. Mari László (egyetemi docens, ELTE, a Magyar Földrajzi társaság titkára): „Boldog
Arábia” – jemeni útiképek
Dr. Kubassek János (múzeumigazgató, Magyar Földrajzi Múzeum): A Föld fehér szíve –
hajóutazás a világ végén, az Antarktiszon
Dr. Szerényi Gábor (nyugalmazott gimnáziumi tanár): A Magas-Tátra természeti értékei

Dr. Szilassi Péter (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem): A karsztok és a vulkánok
birodalma, az Indonéz-szigetvilág a geográfus szemével
20.00-tól folyamatosan csillagászati távcsöves megfigyelés Bartha Lajos és Mádai Attila
segítségével.
A célcsoportok elérésére az alábbi marketingeszközöket vettük igénybe:
1.)

Múzeumok Éjszakája programok megjelentetése az alábbi internetes oldalakon

tervezzük:
www.foldrajzimuzeum.hu
www.erdioldal.hu
www.erdcenter.hu
www.erd.hu
https://www.facebook.com/Magyar-F%C3%B6ldrajzi-M%C3%BAzeum-128634703877205/

2.)

Helyi médiában (Érd TV, Rádió 6, Érdi Rádió, Érdi Újság, Érdi Lap, Kertváros) a

programot megelőző két hétben folyamatosan, részletesen hirdettük.
3.)

Színes plakátok, szórólapok készítése a rendezvényhez kapcsolódóan. A fotókiállítás

megnyitójára külön színes meghívó készült. A plakátokat az Érdi járás (Érd, Százhalombatta,
Diósd, Sóskút) területén helyeztük el.
4.)

1 db molinó készítése a rendezvényről a Magyar Földrajzi Múzeum homlokzatára.

A támogatásból az előadók honoráriumát tudtuk megvalósítani, a többi felmerülő költséget az
intézmény saját költségvetéséből biztosította.
A programon 381 főt láttunk vendégül, ami több mint 10%-os növekedés az előző évi
Múzeumok Éjszakája programhoz képest. A körjáratos busz kihasználtságáról pontos adatunk
nincs, de a látogatók közül többen jelezték, hogy igénybe vették és pozitív visszhangja volt a
kezdeményezésnek.

Az eseményről készült fotók:

Érd, 2015. október 14.

