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Múzeumok Éjszakája 2017
MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
Szakmai beszámoló
2017-ben a MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Múzeumok Éjszakájára (június 24.) színes
programmal készült. A program kialakításakor és összeállításakor elsődleges célunk volt, hogy minden
korosztály számára élményt nyújtsunk, - a legkisebbektől az idősebb korosztályig – valamint, hogy sokszínű
programkínálattal kedveskedjünk látogatóinknak.
Látogatószámunk a korábbi évekhez hasonlóan szépen alakult, az este folyamán mintegy 2500 látogatónk
volt, a látogatók számbeli eloszlása egyenletes volt, ami azt jelentette, hogy minden programunkra sokan
kíváncsiak voltak. A kitűzött cél megvalósult: a több korosztály részvételét, valamint a változatos
programkínálat (a könnyed szórakoztató programtól a tudományos előadásig) következtében bevonzott
tömeges látogatottságot sikerként könyvelhetjük el.
Programjaink az este folyamán időrendben a következőképpen alakultak:
18.00-18.30: Könnyű és gömbölyű, színjátszó az átlátszó. Buborék-bemutató Máthé Danival.
Az estét könnyed programmal indítottuk, amit a múzeum kertjében valósítottunk meg. Elsődleges
célközönségünk a gyermekek, a családok voltak, végül azonban úgy alakult, hogy a legkisebbektől a
legnagyobbakig, mindenki tátott szájjal figyelte a buborék-showt, köztük azok is, akik már a következő
előadásra érkeztek hozzánk. A kert hangulata, a napsütéses idő is hozzájárult – a fiatalember ragyogó
bemutatóján túl - a program sikerességéhez.
19.00-20.00: Nők a görög-római orvoslásban. Dr. Németh György ókortörténész előadása.
Prof. Dr. Németh György nem először adott elő nálunk Múzeumok Éjszakáján. A sok érdekes történetet
magába foglaló, megannyi szellemességgel kiegészített izgalmas előadás méltán népszerű látogatóink
körében. Idén is számos érdeklődő hallgatta előadónkat állandó kiállításunk nagytermében.
20.00-21.00: Tárlatvezetés: Alkotó elmék, gyógyító orvosok. Innovatív medicina 1876-1945 c. új időszaki
kiállításban, amelyben Dr. Szabó Katalin, a tárlat kurátora vezet.
A frissen, csupán pár nappal korábban nyílt időszaki kiállításban Dr. Szabó Katalin vezette az érdeklődőket,
amelyre nagyon sokan kíváncsiak voltak.
21.00-21.45: Gyógyítás ürülékkel. Dr. Magyar László András orvostörténész előadása.
Az este egyik legnépszerűbb programja volt Dr. Magyar László András előadása, amelyet hiába tartottunk
intézményünk legtöbb látogatót befogadó helyiségében, vagyis az állandó kiállításunk nagy termében, sokan
így is csak az ajtóból hallhatták az előadót, aki vetítéssel egészítette ki mondanivalóját.
21.45-22.45: Közkívánatra! Domján Lajos tárlatvezetése, Képek a gyógyítás múltjából c. állandó
kiállításban.
Domján Lajos levéltáros kollégánk sok éve már, hogy Múzeumok Éjszakáján vezetést tart és nagy
elismerésnek örvend, a vezetés során rendkívül érdekesen mesél a kiállítás tárgyairól, oszt meg történeteket
a közönséggel.
23.00-24.00: Kis esti kerti koncert - Szeiler Bálint a húrok közé csap.
Minden évben, amikor csak van rá lehetőségünk, koncerttel zárjuk a programsorozatot, ekkor a zene és a
kert kapja a főszerepet. Erre az időpontra már teljesen besötétedik, hangulatos mécses- és fáklyafények
teszik még különlegesebbé a kertet, az élményt. Szeiler Bálint gitárzenéjével és énekhangjával valóban igazi
nyári estét varázsolt a kertbe, ugyanakkor a fiatalok körében ismert előadó sok kortársa is megjelent.

Múzeumok Éjszakája 2017
Arany Sas Patikamúzeum, 2017
Az Arany Sas Patikamúzeum a Várban, az Anna és a Tárnok u. sarkán helyezkedik el, a MNM Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum filiáléja. A kis alapterületű kiállítóhely már fekvése alapján is, - majdnem szemben
a Mátyás templommal - rengeteg látogatót vonz. Hasonlóan a korábbi évekhez, idén is folyamatos,
„hagyományos” tárlatvezetésekkel és két rendhagyó változatával vártuk az érdeklődőket. Idén több mint
hatszázan látogattak el a patikamúzeumba.
Két időpontban hirdettünk meg rendhagyó tárlatvezetést:
18.00: Alkímia és gyógyszerészettörténet. Dr. Jancsikity Erzsébet tárlatvezetése.
20.00: Alkímia és gyógyszerészettörténet. Dr. Jancsikity Erzsébet tárlatvezetése.
A Múzeumok Éjszakáján készült felvételek:

Idén közösségi szolgálatban részt vevő diákok is részt vettek az esemény lebonyolításában

Az este még szép napsütésben kezdődött

Domján Lajos kollégánk rendhagyó, érdekes tárlatvezetését tartja

A buborék bemutató után a kicsik maguk is kipróbálhatták a buborékfújást

Az Éjszaka rengeteg látogatót vonzott idén is

Szeiler Bálint koncertet adott

Máthé Dani lenyűgöző buborék-bemutatót tartott

