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Éjszakai kultúrkaland a javából! - Múzeum Éjszakája megrendezése 

Szombathelyen 

2015. 

 

 

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat a legkedveltebb múzeumi programok 

egyike Szombathelyen, amely a látogatók lehető legszélesebb körét képes 

megszólítani az óvodáskorúaktól a nyugdíjas korú érdeklődőkig.  

Ebben az évben 1723 fő volt az össz látogatószám a rendezvénysorozatunkon. 

A rendezvényt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum három, egymást 

követő hétvégén tartja, egyrészt azért, mert az országos Múzeumok Éjszakája 

Szombathelyen egybeesik egy városi nagyrendezvénnyel, a Szentivánéji 

vigasságokkal, másrészt pedig azért, mert egy alig 80 ezres városban egy 

hétvégén nem célszerű 7 intézményben programot szervezni.  

A szombathelyiek és környékbéli településen lakók számon tartják és várják ezt a 

programot, ugyanakkor mivel minden évben megtartjuk, az érdeklődést csak úgy 

tudtuk most is fenntartani, ha alkalomról alkalomra újdonságokat kínálunk. 

Természetesen a kreatív programszervezés mellett különösen nagy jelentősége 

volt a kommunikációnak. 

A sajtótájékoztatóra már elkészítettük azt a prospektust, amelyben a programok 

részletes, időponttal és helyszínnel, általános információkkal kiegészített, teljes 

körű leírása megtalálható volt.  



Az eseménysorozatról az érdeklődők központi és tagintézményi honlapjainkról, 

valamint rádióreklám és Facebook- hirdetés és esemény kiemelés által is 

értesülhettek. Az előzetes információkat részletenként „csepegtetve” hoztuk 

nyilvánosságra, egyre fokozva a kíváncsiságot.  

Három egymást követő szombaton, hét helyszínen, több mint 100 programot 

kínáltunk. A tájékozódást kézbe vehető programfüzet segítette, amelyben minden 

szükséges információ rendelkezésre állt, a programok kezdési időpontjától és 

helyszínétől az általános információkig (belépőjegy stb.). A kiadványt eljuttatjuk a 

közintézményekbe, a Tourinform irodába, vendéglátó-, fürdő- és szálláshelyekre.   

Az idei múzeumi programok a „selyem” témája köré épültek, hiszen a nyári 

időszakban ezt a tematikát dolgozzák fel a különböző tudományterületek aktuális 

kiállításainkon. A Múzeumok Éjszakája előtt ebben a témában fotó- és 

rajzpályázatot hirdettünk, a beérkezett alkotásokat pedig éjszakai fényfestés 

keretében vetítettük ki a Savaria Múzeum falára, és előcsarnok mennyezetére a 

Fényhangár közreműködésével. 

A Múzeumok Nyári Éjszakáinak második és harmadik hétvégi rendezvényén 

immár hagyomány, hogy partnereink felajánlásainak köszönhetően 

nyereményeket is kisorsoltunk az éjszakai totót eredményesen kitöltő látogatók 

között. Ez a lehetőség több helyszín felkeresésére, és minél több ismeret 

megszerzésére ösztönzi a látogatókat.  

 

Pályázati beszámoló elérhetősége: 

http://savariamuseum.hu/?palyazati-beszamolok,38 

 



 

Múzeumok éjszakája 
a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum szervezésében 

2015 

dátum helyszín felnőtt 

diák, 

nyugdíjas ingyenes 
összes 

látogató 
db db 

2015. június 20. Vasi Skanzen 89 52 22 163 

összesen       163   

            

 2015. június 

27. Savaria Múzeum 80 81 56 217 

  
Járdányi Paulovics István 

Romkert 38 38 85 161 

  Szombathelyi Törvényszék 99 116 203 418 

  MNL Vas Megyei Levéltára 37 51 232 320 

összesen       1116   

            

2015. július 4. Szombathelyi Képtár 36 26 110 172 

  Iseum Savariense 111 97 64 272 

összesen       444   

Múzeumok 

éjszakája  

összesen   490 461 772 1723 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



A rendezvény pillanatképei 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


