SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Múzeumok Éjszakája Esztergom – Párkány 2015.
rendezvényről
Az esztergomi múzeumok (Duna Múzeum, MNM Vármúzeuma, MNM Balassa Bálint Múzeum,
Keresztény Múzeum) a Komárom-Esztergom Megyei Levéltárral és a párkányi Városi Múzeummal
közösen 2006. óta szervezik közösen a Múzeumok Éjszakája programját. A helyszínek közös
jeggyel látogathatók az egységes nyitvatartási idő alatt, a programokat közös szórólapban
jelentetjük meg, a programok kommunikációja is közös, a helyszínek közötti közlekedést pedig a
belépőjeggyel ingyenesen igénybe vehető városi kisvonat könnyíti meg.
Az idei, 2015. évi rendezvény a 10. Múzeumok Éjszakája volt a városban, és nagy örömünkre
minden eddigi rekordot megdöntve „ünnepelhettük” a kerek évfordulót. Az elmúlt években egyre
több intézmény csatlakozott a rendezvényhez; így 2015-ben összesen 20 helyszínen fogadtuk a
látogatókat. Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány ugyanezen a napon délután 16 órától
szervezte a Meseösvény című programját, melyet a Múzeumok Éjszakája kísérőrendezvényeként
hirdettünk meg. A helyszínek általában 18.00 és 24.00 óra között tartottak nyitva, de több helyen
már a hivatalos, 17.30-kor tartott megnyitó előtt megkezdődtek a programok.
Az elmúlt két évben egy közös szlogenhez kapcsolódva, közös tematika mentén szerveztük az este
programjait (2013: Életre kel a történelem, 2014: Játék a múzeumban). Idén egy tágabb kontextust
kínáló témafelvetéssel – A megújulás éjszakája – igyekeztünk az elmúlt másfél-egy év múzeumi
fejlesztéseit, újdonságait és az új programhelyszíneket egyaránt „helyzetbe hozni”.
Résztvevő intézmények:
Babits Mihály Emlékház
Barta Gyula Galéria
Bánhidy Galéria
Duna Múzeum
Esztergomi Dzsámi
Főszékesegyházi Kincstár
Geoda Interaktív Ásvány- és Őslény Kiállítás
Kákonyi Asztrik Kortárs Galéria
Kaleidoszkóp Ház
Keresztény Múzeum
Krea Alkotók Boltja
MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
MNM Esztergomi Vármúzeuma
Párkányi Városi Múzeum
PPKE BTK
Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központ
Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ
Tár-Lak Szalon
Zsibogó Régiségbolt
A korábbi évek jó gyakorlatát idén is továbbvittük:
 valamennyi helyszínen ingyenes vagy kedvezményes belépésre jogosító közös jegyet adtunk
ki (felnőtt és 6-14 közötti gyermek árkategóriákban);
 a programokat közös programfüzetben jelentettük meg;
 a helyszínek közötti közlekedést a városnéző kisvonat segítette;
 nem muzeális, de tevékenységükben a rendezvény stílusához, tematikájához illő

intézményeket is bevontunk a programba (Kaleidoszkóp Ház, Zsibogó Régiségbolt, Tár-Lak
Szalon, Bánhidy Galéria, Geoda).
Idén is igyekeztünk a látogatóknak komplex kedvezménycsomagot kínálni. A turisztikai
szolgáltatók bevonására egy külön ajánlati anyagot állítottunk össze, melyben ismertettük a
rendezvény erősségeit, célközönségét, az idei programterveket, valamint javaslatot tettünk arra,
hogyan kapcsolódhatnak be a szálláshelyek, vendéglátók a Múzeumok Éjszakájába. A megszólítás
eredménye részleges sikernek tekinthető. A megkeresett 31 szálláshely közül csupán kettő
csatlakozott a programhoz, egyikük a rendezvény hétvégéjén nála szállást foglaló vendégeknek
ajándék jegyet épített be a szobaárba, másik pedig kedvezményt ajánlott fel. A vendéglátóhelyek
közül három vállalta, hogy a rendezvény hétvégéjén – tehát nem csupán az Éjszaka rendezvényei
alatt – a fogyasztásból 5, illetve 10 % kedvezményt biztosít azon vendégeinek, akik Múzeumok
Éjszakája belépőjeggyel érkeznek. A visszajelzések alapján a látogatóközönségnek ugyan csak kis
hányada élt a lehetőséggel, de üdvözölték a kezdeményezést.
A közös kommunikációt segítette a programfüzet mellett a helyi és környékbeli média
képviselőinek kiküldött közös sajtóanyag, illetve az egységes arculattal készült plakátok
kihelyezése. Saját online felületeinek (honlap, Facebook, hírlevél) használatával szinte valamennyi
helyszín sikeresen mozgósította saját törzsközönségét, akik aztán a többi helyszínt is meglátogatták.
Eredmények:
A 2015. évi Múzeumok Éjszakája Esztergomban és Párkányban minden idők legnagyobb
látogatottságú közös múzeumi rendezvénye lett. A 20 helyszínen színvonalas programok várták a
látogatókat, akik a belépő vendégeket nyilvántartó helyszínek adatai alapján sok helyszínt kerestek
fel az éjszaka során, hiszen mindenhol jóval több látogatót fogadtak, mint amennyi belépőjegyet ott
eladtak. A jegyeladási adatokból jól látszik, hogy a közönség elsősorban a múzeumok – kiemleten a
Vármúzeum és a Duna Múzeum –, illetve a Főszékesegyházi Kincstár programjaira voltak
kíváncsiak. Idén a szokottnál többen váltották meg Párkányban a belépőjegyüket. Az NKA
támogatásának köszönhetően a közös költségek jelentősen csökkentek, így a múzeumok a
rendezvényre tervezett költségkeretükből többet használhattak fel a helyszíni programok
gazdagítására, vonzóbbá tételére. Ennek eredményeként a látogatottsági mutatók jelentősen
javultak.
Látogatottsági adatok 2015.
2015
Teljes árú jegyet váltott (fő)
Kedvezményes árú jegyet váltott (fő)
Összes jegyeladás (fő)

2014

változás (%)

1768

1339

+32%

646

571

+13%

2414

1910

+26%

Tavalyhoz képest közel negyedével nőtt a látogatók száma, a 14 év alattiak aránya továbbra is igen
magas – az összes látogató több, mint 1/3-a. (Itt kell megjegyezni, hogy a 6 év alatti, tehát jegyet
még nem váltó résztvevők is nagy számban látogatták a délutáni, kora esti programelemeket.) Az
eddigi legnagyobb látogatottságú évben, 2012-ben 2219 látogatót fogadtunk; az idei látogatottság
majdnem 10%-kal több ennél is.
Továbblépési lehetőségek:
Az idei év tapasztalatainak értékelése azt mutatja, hogy a Múzeumok Éjszakája Esztergomban és
Párkányban ismert és rendkívül népszerű rendezvény, melyet – kedvező időjárási feltételek mellett
– a helyi és környékbeli közönség szívesen látogat. Különösen fontos a látogatószám alakulása
szempontjából a családi, gyerekeknek szóló programelemek szerepeltetése. A vendéglátóhelyekkel
és szálláshelyekkel való együttműködés formáit a jövőben gazdagítani kell. Az a tapasztalatunk,

hogy a sokáig nyitva tartó vendéglátóhelyek minden kedvezmény nélkül is jelentős forgalmat
bonyolítanak ezen az estén, tehát a kommunikációs lehetőségekkel, reklámfelületekkel lehetne talán
jobban bevonni őket. Általánosságban a rendezvény helyi szintű kommunikációja is erősíthető
lehetne, megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén (pl. a városban kihelyezett molinók,
buszreklám). Szeretnénk elérni, hogy Esztergom városa a jövőben anyagilag is támogassa a
Múzeumok Éjszakáját – annak figyelembe vételével, hogy egyetlen résztvevő intézmény sem városi
fenntartású, mégis színvonalas és sok embert megmozgató programot szolgáltatnak.
A Múzeumok Éjszakája Esztergom-Párkány 2015. megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap idén
200.000,- Ft-tal támogatta. Ezt az összeget a résztvevő intézmények által közösen finanszírozott
költségtételek közül a városnéző kisvonat bérleti díjára fordítottuk, ezáltal segítve a látogatókat
abban, hogy az éjszaka során minél több helyszínre eljuthassanak.
A támogatást ezúton is köszönjük.
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