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Nemzeti Kulturális Alap 

Múzeumi Szakmai Kollégium 

 
Szakmai beszámoló 

 
 
A pályázati azonosító száma: 204107/00226 sorszámú NKA pályázat 

A pályázat célja:  

Múzeumok éjszakája 2016 – A Természet Éjszakája 

 

A Kedvezményezett neve és címe: 

Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar 

Erdészeti Múzeum 

9400 Sopron Templom u. 4. 

 

 

A Múzeumi Szakmai Kollégium 204107/2658-as altémájának körében az NKA támogatásának 

segítségével valósítottuk meg a Természet Éjszakája elnevezésű programunkat a Múzeumok 

Éjszakája keretében, 2016. június 25-én. 

 
A választott téma aktualitása: 
 
Az országos rendezvénysorozathoz 2007-től minden évben csatlakozik múzeumunk is. Az aktuális 

téma kiválasztásánál mindig törekszünk arra, hogy az illeszkedjen a múzeum éves tevékenységébe, 

ugyanúgy segítse az ismeretbővítést, és hívja fel a figyelmet az erdők társadalmi-gazdasági 

hasznosságára, ahogy évközbeni erdő- és múzeumpedagógiai programjaink is teszik. 

 
A megvalósított program elmei: 
 

17:45 Kapunyitás 

18:00 Kis esti zene (a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási 

intézmény diákjainak koncertje) 

18:30 – 20:00 Kutakodó – bagolykeresés az udvarban 

20:00 – 21:00 „Éjjeli őrszemek” – ragadozómadár és bagoly bemutató és reptetés 

egész estés programok Bütykölde (medálkészítés fából, állati jó nyomatok) 

 Rendhagyó tárlatvezetések gyűjteményeinkben 

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 

ERDŐMÉRNÖKI KAR 

ERDÉSZETI,- FAIPARI-ÉS FÖLDMÉRÉSTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNY 
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A megvalósított rendezvény részletes leírása 

 

„Kis esti zene” 

A Horváth József Alapfokú Művészetoktatási intézmény diákjai - szólisták és különböző hangszeres 

csoportok - gyakori vendégek a múzeumban. Számos alkalommal színesítették kiállításmegnyitóin-

kat, vagy adtak koncertet különböző rendezvényeinken. 

Középiskolás diákokból álló gitárkvartettjük ez alkalommal is örömmel fogadta meghívásunkat.  

 

 

„Kutakodó” 

Maga a program – más-más témakörben – több rendezvényünkön is szerepelt már. Ezúttal, a 

témánkhoz igazodva baglyok (4 különböző bagolyfaj) fotóit kereshették meg a gyerekek a múzeum 

belső udvarán.  

Aki sikeresen kutatott, egy, az általa megtalált bagoly fényképével és leírásával ellátott könyvjelzőt 

kapott ajándékba. A játék sikerét bizonyítja, hogy szinte minden gyerek megkereste valamennyi 

bagolyfajt. 

 

 

„Éjjeli őrszemek” – ragadozómadár bemutató és –reptetés  -  (részben NKA támogatásból 

megvalósított programelem) 

 

A ragadozómadarak ősidők óta különleges szerepet töltenek be a magyar népi kultúrában. 

Eredetmondánk turulmadara a kerecsensólyom; a hatalmasság, fennköltség jelképei a sasok, az 

éjszaka titokzatos madarai a baglyok számos jelképben, mondában, mesében, hiedelemben 

jelennek meg.  

A program alatt a múzeumba betérők testközelből találkozhattak ezekkel a madarakkal, a reptetés 

során a közülük többen testközelből is átélhették a nem mindennapi élményt.  

A reptetési bemutató alatt szó esett a különféle madarak életmódjáról, tulajdonságairól, továbbá 

képet kaphattunk a Nemzeti Kulturális Örökség listán is szereplő solymászatról, mint ősi magyar 

vadászati módszerről. 

A majd’ egy órás program sikerét bizonyítja, hogy a résztvevők még legalább ugyanennyi időt 

töltöttek a múzeumudvaron a madarak közelében. Közelebbről is megnézhették, megérinthették, 

kézre vehették őket, miközben Lóki György és fia további érdekességeket árult el a 

ragadozómadarak tartásával, nevelésével kapcsolatban. 
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Lóki György egy erdei fülesbagollyal 

 

 
Az est egyik sztárja, a fiatal törpekuvik kézre vétel közben 

   
Fülesbagoly reptetés közben – interaktív bemutató 

A zsúfolásig megtelt múzeumudvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

Rendhagyó tárlatvezetések 

 

Fenntartónk, a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóinak bevonásával egész éjszaka rendhagyó, 

élményszerű tárlatvezetés keretében ismerkedhettek meg a látogatók a múzeumban 

megtekinthető kiállításokkal. 

 

 

Bütykölde 

 

XI: századi kézi nyomdaprésünk mindig nagy sikert arat a kézműves tevékenységek során. Ez 

alkalommal képeslapokat nyomdázhattak a látogatók, különféle madaras (baglyos, sasos, turulos) 

klisék segítségével. 

A nyomdázás mellett szeletelt fakorongból medált vagy kulcstartót is lehetett készíteni, 

szalvétatechnika vagy pirográf segítségével. 

 

Ez a programelem is mindig nagy népszerűségnek örvend. 

 

 
 

Munkában a nyomdaprés 
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Marketingkommunikáció 
 

A rendezvény plakátja: 
 

 
 

A plakát A/3-as méretben készült el, 20 példányban, illetve szórólap formájában, melyeket a város 

forgalmasabb pontjain, a múzeum kapuján és hirdetőtánláján, társintézmények és a fenntartó 

faliújságjain, valamint a nyári napközit ellátó átalános iskolában helyeztünk el. 

Hasonlóan kerültek elhelyezésre a szórólapok is. 
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On-line marketing: 

 

A múzeum facebook oldalán is folyamatosan tájékoztattuk a látogatókat a rendezvényről. 

 
 

Ebben a formában az első megjelenéskor a program plakátja több, mint 2500 embert ért el. 

 

 
 

A mindenamisopron.hu weboldal, Sopron egyik vezető hírportálja és programajánlója is készített 

múzeumok éjszakájás előzetest. 
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A rendezvény utóélete, értékelés 

 

A Múzeum Éjszakája minden évben a nyár egyik olyan nyitó rendezvénye, ahol a város apra-nagyja 

megmozdul, és lelkes látogatója a múzeumi programoknak. 

Különösen fontos ez Sopronban, ahol a nyár egy másik jelentős rendezvénye, az egész családokat 

megmozgató és „lázban tartó” Tündérfesztivál is évek óta ugyanazon a napon kerül 

megrendezésre. 

Mint minden évben, az idén is izgatottan lestük a belvárosba érkezőket, vajon hányan lesznek 

olyanok, akik az egész napos „tündérkedés” után még este/éjjel is talpon vannak, és a múzeumok 

éjszakáján is részt vesznek. Meglepően tapasztaltuk, hogy sokan voltak! Úgy látszik, megszokta 

már a város, hogy  ahetekig tartó programmentességet egy valóban zsúfolt, programokban 

bővelkedő szombat töri meg. 

 

A múzeumba betérők számát csak becsülni tudjuk, de ezer feletti volt a látogatók száma.  

Évről-évre bagy sikernek örvendenek a rendhagyó tárlatvezetések, a kézműves programok, ezeket 

egész éjszaka igénylik a látogatók. 

A jelen pályázatból is finanszírozott ragadozómadár bemutató és reptetés népszerűségét és sikerét 

a fényképek is bizonyítják. Csordultig megtelt az udvar és a kapualj, sőt még az alblakokba is 

engedtünk be látogatókat. Ismét igazolódott az a régi bölcsesség, hogy az állatok bevonása egy-

egy rendezvény programjába látógatószám növelő tényezőnek tekinthető. Főleg, ha az állat valami 

különleges, sokak által testközelből még nem látott faj képviselője. 

 

A rendezvényt összességében sikeresnek ítéljük meg. Az elmúlt évek alapján azt tapasztaltuk, hogy 

mindenképpen fontos szerepe van a Múzeumok éjszakájának a kulturális intézmények 

népszerűsítésében. Ilyenkor nyár elején gyakori az olyan látogató család vagy csoport, aki úgy 

érkezik a múzeumba, hogy „a múzeumok éjszakáján belepillantottunk, de szeretnénk alaposabban 

is megnézni…”. Gyakran a következő tanévben visszatérő iskolai vag yóvodai csoport 

pedagógusaival is ezen a rendezvényen találkozunk először, itt kapnak kedvet a további 

együttműködéshez. 

 

A rendezvényt követően a Sopro Tv képriporttal, a már említett mindenamisopron weboldal 

fényképes összefoglalóval tudósított a rendezvényről. 

 

 

Sopron, 2016. augusztus 22. 

 

 

 Dr. Varga Tamás 

 múzeumigazgató 


