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1 Bevezetés
2017-ben, a tizenkettedik Múzeumok Őszi Fesztiválján, szeptember 25. és november 12. között,
hét -héten át, az ország valamennyi régiójából, 93 településen 159 múzeum 777 féle programmal
várta az érdeklődőket. Budapesten a 228, míg vidéken 549 féle program várta a látogatókat és a
szakembereket.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezési jogára a Nemzeti Kulturális Alap pályázatát 2017-ben is
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyerte el. A rendezvénysorozat koncepciójának, tematikáinak
kidolgozását és az események lebonyolítását – 2017-ben 11. alkalommal – a múzeum egyik
igazgatósága, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) végezte.
Célunk, hogy mind a szakma, mind a nagyközönség közelebb kerüljön a múzeumokhoz, mint az
élethosszig tartó tanulás színhelyeihez, a múzeumokhoz, mint kutatási és tudásközpontokhoz, a
múzeumokhoz, mint egy helyi közösség aktív életteréhez.
A Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája mellett sikerült egy újabb hagyományt teremteni
a 2006-ban elindított, és azóta évente rendszeresen ismétlődő, hosszabb időszakon átívelő
rendezvénysorozattal, amelyen a látogatók széles rétegei kereshették fel a múzeumok kiállításait,
és vehettek részt különleges élményt nyújtó, változatos, szórakoztatva oktató programokon,
többnapos rendezvények, családi hétvégék és rendhagyó tanórák keretében.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017-es jelmondata a látogatóbarát múzeum koncepcióját
középpontba helyezve, illetve Szabó Magda születésének századik évfordulója apropóján: „Az
ajtó nyitva áll” volt.
A nyitott ajtó több mint jelkép: a múzeumok a fesztivál alatt vendégségbe hívták mindazokat, akik
nyitott szemmel és lélekkel, kíváncsisággal és érdeklődéssel fordulnak feléjük. A Múzeumok Őszi
Fesztiválja az aktuális jelmondattal kívánt a hazai irodalmat meghatározó jeles írók, költők
múzeumokban őrzött hagyatékára, jeles tárgyaira, az irodalom múzeumi környezetben játszott
szerepére is ráirányítani a figyelmet.
A rendezvény célja, hogy mind a szakmai-, mind a nagyközönség közelebb kerüljön a
múzeumokhoz, mint az egész életen át tartó tanulás színhelyeihez, kutatási és tudásközpontokhoz
és a helyi közösség aktív életteréhez. A Múzeumok Őszi Fesztiválja arra is alkalmat kívánt
teremteni, hogy a helyi közösségek és a lakosság érdekes programok során ismerhessék meg
településük, régiójuk kulturális színtereit. Az eseménysorozatot koordináló MOKK szándéka
volt, hogy mindenkihez eljusson az üzenet; oly csodás korban élünk, amikor a művészet és
kultúra mindenki előtt kitárja kapuit.
A hét héten keresztül zajló Múzeumok Őszi Fesztiválja speciális programokkal, megnyitott
múzeumi kapukkal nem pusztán a kulturális értékek megőrzésére, fontosságára kívánta felhívni
a figyelmet, hanem szeretné a 21. századi modern emberek számára is kézzelfoghatóvá,
megélhetővé tenni a múzeumok világát. A programsorozat találkozások sokszínű lehetőségét
teremtette meg múzeum és közönsége között, minden generáció számára. Az évről évre megújuló
fesztiválmottó lehetőséget biztosított arra is, hogy a résztvevő múzeumok munkatársai vonzó,
újszerű, esetenként a megszokottól eltérő programokat hirdessenek meg, és ezzel olyan
korosztályokat, célcsoportokat is elérhessenek, akiknek aktív múzeumi részvétele az eddigiekben
nem volt kiemelkedőnek mondható.
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A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017-es programeloszlása régiók szerint:
Régió

2016

2017

Közép-Magyarország
és Budapest

264 esemény

9

278 esemény

13

Észak-Magyarország

97 esemény

17

103 esemény

15

Észak-Alföld

81 esemény

16

76 esemény

18

Dél-Alföld

74 esemény

11

86 esemény

12

Dél-Dunántúl

71 esemény

9

69 esemény

11

Közép-Dunántúl

91 esemény

12

88 esemény

13

Nyugat-Dunántúl

86 esemény

8

77 esemény

11

764 esemény

82 település

Összesen

777 esemény

Települések

2015

2016

2017

Összesen

80 település

82 település

93 település

93 település

Amíg 2016-ban a Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából 82 településen 157 múzeum 764 féle
programmal várta az érdeklődőket, addig minden szempontból emelkedés tapasztalható 2017-ben
a 159 kulturális intézmény 93 településen 777 féle programmal készült. Ez Budapesten 228(2016-os adat 206), míg vidéken kisebb, elhanyagolható visszaesés tapasztalható, itt 549 (a 2016os adat 558) féle program várta a látogatókat (egy-egy programot több időpontban, több napon is
megvalósítottak), így összesen közel 1700 programból választhatott az érdeklődő ez alatt a hét
hetes időintervallum alatt.
A 2016-os adatokkal összehasonlítva látható, hogy a programkínálatban az összes magyarországi
régióban általánosuló programkínálat mutatkozott, míg a települések részvételi eloszlása változott;
idén emelkedett minden régióban emelkedett települések részvételi aránya, az Észak-alföldi régió
kivételével, ahol továbbra is kisebb visszaesés volt tapasztalható.
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Múzeumok Őszi Fesztiváljának 2017-es témakörei és hozzájuk kapcsolódó programok száma

Témakörök
„A lámpás én vagyok” –
Tanárok éjszakája
Óvodapedagógusok Napja
Nyitott ajtó – Pincétől a
padlásig*
Sétálj, gyalogolj, bringázz
velünk és fedezd fel! –
Irodalmi (cool)túra
Utazó Múzeum
16+ múzeumi találkozások –
Rejtély a múzeumban
Múzeumi Őszbúcsúztató
Mesterek és alkotók**
Irodalmi találkozások a
múzeumban
Újdonság 2017-ben
Múzeumi szünetelő

Témakörhöz kapcsolódó
programtípusok száma
2015
2016
2017

Látogatók száma
2015

2016

2017

62

64

49

1336

1576

1034

40
61

38
-

34
90

897
5644

1307
-

2387
30164

57

89

76

2298

25165

3155

39
45

62
70

53
47

9843
3700

11579
16464

11468
5324

106
81
-

140
80
-

154
83
81

15154
7575
-

20316
16832
-

20180
15032
12291

-

68

59

-

4641

7366

56
52

55
98

51

5014
5354

3743
13981

4964

599

764

777

56.815

115.384

113.355

103.789

48.624

51.404

160.604

164.008

164.759

2016-os év újítása, akkor
„Ősz(i)re Hangoltuk!” címen

Alkossunk együtt!
Szakmai programok,
konferenciák
Témakörökhöz tartozó
programok száma
Témakörhöz nem kapcsolt
látogatók
Összes látogatószám

*A tematika önállóan a 2016-ban kikerült a programból, de az ehhez kapcsolódó események a Sétálj, gyalogolj…
tematika keretein belül kerülhettek megszervezésre. Majd 2017-ben ismét visszakerült a kínálatba önálló
tematikaként.
** 2016-ig Mesterségek nyomában cím alatt futó tematika újra gondolva.

A fesztivál látogatószáma 2017-ben közel 751 fővel meghaladta a 2016-os látogatottságot, így
állandónak mondható. Az adatokból látható, hogy a sajtónyilvánosság, és a kommunikáció
hatására a látogatók célirányosan az egyes programok miatt érkeztek, így a témakörökhöz csatolt
érdeklődők, és a témakörökhöz nem kapcsolt látogatók aránya teljes mértékben megfordult a
2015-ös adatokhoz képest.
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TÉMAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ LÁTOGATÓK ARÁNYA
9%

„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája.

2% 2%
10%

Óvodapedagógusok Napja

9%

0%

4%

0%

Nyitott ajtó – Pincétől a padlásig*
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! –
Irodalmi (cool)túra

13%

17%

Utazó Múzeum
16+ múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban

7%

Múzeumi Őszbúcsúztató
Mesterek és alkotók**

27%

Irodalmi találkozások a múzeumban

2015

Múzeumi szünetelő

Alkossunk együtt!
Szakmai programok, konferenciák.

1% 0%
12%

1%
22%

3%
4%
0%

15%
10%

18%

2016

14%

2017
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2 Újdonságok a Múzeumok Őszi Fesztiválján
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017-ben „Az ajtó nyitva áll!” jelmondatot választva, Szabó
Magda Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító munkásságáról kívánt megemlékezni,
tekintettel arra, hogy az írónő 2017. október 5-én – a Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt –
töltötte volna be 100. életévét
A Múzeumok Őszi Fesztiválja fő elemei
1. Tematikus közönségprogramok
2. Szakmai programok, konferenciák
 Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó – 2017. szeptember 25. Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Szentendre
 Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázat és Múzeumpedagógiai Életműdíj elismerés
 Országos Múzeumpedagógiai Konferencia – 2017. november 8-9. Eger
A korábbi évekhez hasonlóan a Múzeumok Őszi Fesztiválját koordináló MOKK 2017-ben is több
témakört ajánlott a programokat szervező muzeális intézmények figyelmébe. Idén is lehetőség volt
kapcsolódni az Utazó Múzeum, Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!, 16+ múzeumi
találkozások, az Őszbúcsúztató tematikákhoz, valamint a Tanárok Éjszakája és
Óvodapedagógusok
Napja
elnevezésű
kiemelt
programokhoz. A Mesterségek
nyomában tematika idén bővített tartalommal Mesterek és alkotók cím alatt, az Ősz(i)re
Hangoltunk program pedig Múzeumi szünetelő név alatt futott tovább. Újra felelevenítésre került
a korábban nagy népszerűségnek örvendő Pincétől a padlásig tematika. 2017-ben az irodalom is
kiemelten ajánlott téma volt, életre hívva az Irodalmi találkozások a múzeumban programot.
Az előző négy évhez hasonlóan a résztvevő intézmények saját maguknak tölthették fel és
frissíthették programjaikat a Múzeumok Őszi Fesztiválja központi honlapján, ezzel biztosítva,
hogy a látogatók mindig aktuális információkhoz juthassanak. A látogatói kérdőívek
kiértékelésétől kezdve a szakmai és pénzügyi beszámolóig, mindent az erre a célra kifejlesztett
regisztrációs és elszámoló felületen keresztül kértünk be az intézményektől.

Új elemek 2017-ben:
Irodalmi találkozások a múzeumban
Jeles írókra, költőkre – így a száz éve született Szabó Magdára vagy a kétszáz éve született Arany
Jánosra – emlékezve az irodalmat központi tematikává emeltük Az új programtípus „Irodalmi
találkozások a múzeumban” címmel lehetőséget adott feltárni az irodalom és a múzeumok
kapcsolatát. Kiállítási tárgyak keltek életre történetekben, lírai szövegekben, ma alkotó írók
költők jelentek meg a múzeumi terekben, saját alkotásokat megszólaltatva, vagy
magánemberként, de a műalkotásokhoz, művészetekhez, kulturális értékekhez való viszonyukról
megnyilatkozva.
A korábbi programok közül a legnépszerűbb témaköröket megtartottuk a 2017. évi fesztivál
kínálatában is. A tavalyi év nagysikerű új „Ősz(i)re hangoltuk – Programok az őszi szünetre”
tematika, bár új „Múzeumi szünetelő” néven, de idén is lehetőséget kívánt adni a múzeumoknak,
hogy az őszi szünet idejére (2017. október 28. - november 5.) különböző, kiemelt, érdekes
programokkal, táborokkal kedveskedjenek gyermekeknek, ifjúságnak. Az óvodapedagógusokra és
pedagógusokra továbbra is kiemelt figyelem irányult az Óvodapedagógusok Napjával, valamint
a Tanárok Éjszakájával. Folytatódott a fiatalokat megszólító „16+ Múzeumi találkozások 8

Rejtély a múzeumban” tematika is. A „Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! –
Irodalmi (COOL) túra” programmal kapcsolódtunk a jeles irodalmi évfordulókhoz és szokásos
módon az építészet világnapjához. Idén új köntösbe öltözött az eddig „Mesterségek nyomában”
címmel futó tematika. A már „Mesterek és alkotók” keretein belül a mára már elfeledett, vagy
kevésbé ismert, de egykor széles körben elismert és sokak által végzett tevékenységek,
mesterségek bemutatásán túl a kortárs művészek gondolatvilágához is közelebb kerülhettek az
érdeklődők, megismerhették a művészeti stílusokat, eszközök használatát és az alkotás fázisait.
Az „Utazó Múzeum” tematika keretein belül az múzeumpedagógusok ismét az intézményük
falain kívülre mentek, hogy távoli iskolák diákjai, és az utcai járókelők számára is bemutassák,
hogy a kultúra határtalan. Újra felelevenítésre került, és jelmondathoz igazította vált a korábban
nagy népszerűségnek örvendő Pincétől a padlásig tematika.
Az előző négy évhez hasonlóan a résztvevő intézmények saját maguknak tölthették fel és
frissíthették programjaikat a Múzeumok Őszi Fesztiválja központi honlapján, ezzel biztosítva,
hogy a látogatók mindig aktuális információkhoz juthassanak. A látogatói kérdőívek
kiértékelésétől kezdve a szakmai és pénzügyi beszámolóig mindent az erre a célra kifejlesztett
regisztrációs és elszámoló felületen keresztül kértünk be az intézményektől.
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3 Célcsoportok és programok értékelése
2017-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjai tizenegy témakör köré szerveződtek, melyek
közül három szakmai jellegű volt, nyolc pedig a nagyközönségnek szólt.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja ingenesen és fizetősen látogatható programfajtáinak aránya
állandosulni látszik, a programok 58 %-át ingyenesen hirdették meg (2016-ban 54%) a múzeumok
(1. ábra).

Ingyenes és fizetős programfajták aránya

fizetős
42%

ingyenes
ingyenes
58%

fizetős

1. ábra
A rendezvény programfajtáinak közel háromnegyedét vidéki programok adják, 28%-át budapesti
intézményben rendezték meg; ez Budapesten 228-, míg vidéken 549 féle programot jelentett (2.
ábra).

Budapesti és vidéki programok
eloszlása
29%

71%

budapesti

vidéki

2. ábra
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3.1 Kiemelt célcsoportok
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 elsődleges célcsoportjai:
1. Pedagógusok, tanárok
2. Óvodapedagógusok
3. Gyermekek (óvodások-általános iskolások)
4. Középiskolások
5. Főiskolai-, és egyetemi hallgatók, fiatal felnőttek
6. (Dolgozó, aktív) fiatal felnőttek, felnőttek
7. Család
8. Nyugdíjasok
Pedagógusok, tanárok
A múzeumok küldetése a tárgyi és szellemi örökség összegyűjtése, megőrzése és a felhalmozott
tudás átadása a jövő generációjának, melyben kulcsszerepük van a pedagógusoknak. A múzeumok
az iskolán kívüli kompetencia alapú oktatás legjobb helyszínei, ezért a pedagógusok részére „A
lámpás én vagyok” – Tanárok Éjszakája témakör mellett több témakört és programot ajánlottunk:
 Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
 Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
 Utazó múzeum
 Szakmai programok
Az ország múzeumaiban a pedagógusok számára 274 féle programot szerveztek – ebből a kiemelt
„Tanárok éjszakája” 49 volt. Ezen felül 145 féle szakmai rendezvény és közönségprogram
szólította meg célzottan a pedagógusokat is.
Óvodapedagógusok
A pedagógusokhoz hasonlóan az óvodapedagógusok is fontos szerepet játszanak a tudás
átadásában, a gyerekek gondolkodásmódjának formálásában. Nevelési, fejlesztési tevékenységeik
kiteljesedhetnek a múzeumi lehetőségekkel.
Számukra dedikált kiemelt témakör:
 Óvodapedagógusok Napja
További, óvodapedagógusokat is megszólító témakörök
 Szakmai programok
 Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
 Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
Országszerte a múzeumok közel negyvenféle programmal várták kifejezetten az
óvodapedagógusokat, az „Óvodapedagógusok Napja” keretében. Emellett még további 245
programfajta nyújtott hasznos tapasztalatokat a kisgyermekeket nevelő pedagógusok számára.
Gyermekek és középiskolás korosztály (5-16 éves):
Kifejezetten a gyerekek bevonzására szolgált 2016-os év újdonsága a 2017-ben új néven
jelentkező „Múzeumi szünetelő” tematika, mely 59 különböző programot kínált az iskolai őszi
szünetre, az október 28. - november 5. közötti időszakra, valamint a múzeumok további 562
programfajtával készültek ennek a korosztálynak.
Középiskolás és fiatal felnőtt korosztály:
A múzeumok látogatói között még mindig kevés, de egyre növekvő a középiskolás és a fiatal
felnőtt korosztály, ennek a generációnak a megnyerése kulcsfontosságú. Ők a jövő családanyái,
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családapái, akiknek a múzeumokhoz való hozzáállása példaként szolgál majd gyermekeik számára
is.
Számukra dedikált kiemelt témakör:
 16+ múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban
Kifejezetten a középiskolások bevonzására 466 programféle szólt, ebből csak a „16+” tematikán
belül múzeumok 47 féle programmal készültek. Ezeken felül a múzeumok további 445
programfajtával a fiatal felnőtteket célozták meg.
A 3. ábra a látogatói kérdőíveket1 kitöltők életkorát mutatja.

3.ábra
A múzeumok programjaiknál megjelölték, hogy mely korosztálynak ajánlják figyelmébe. A
legtöbb, összesen 528 programot a felnőtt korosztálynak ajánlották. A múzeum
vonzáskörzetében lakók, fiatal felnőtt, felnőtt, és érett felnőtt (aktív, dolgozó) korosztály számára
ajánlott tematikák:
 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
 Mesterek és alkotók
 Irodalmi találkozások a múzeumban
 „Nyitott ajtó” – pincétől a padlásig
 Múzeumi Őszbúcsúztató
Családoknak (0-99 év) ajánlott tematikák
 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
 Mesterek és alkotók
 „Nyitott ajtó” – pincétől a padlásig
 Irodalmi találkozások a múzeumban
 Utazó múzeum
 Múzeumi szünetelő
 Múzeumi Őszbúcsúztató
A családoknak 431 féle program szólt.

1

A rendezvény múzeumi helyszínein kitöltött 1597 látogatói kérdőív alapján
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Nyugdíjasok figyelmébe ajánlott tematikák
 Utazó múzeum
 Mesterek és alkotók
 „Nyitott ajtó” – pincétől a padlásig
 Irodalmi találkozások a múzeumban
 Múzeumi Őszbúcsúztató
 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
A nyugdíjasokat 451 féle program szólította meg.
Múzeumi szakemberek számára a „Szakmai programok” tematikán belül kiemelt figyelmet
kapott:
 Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
 Múzeumpedagógiai Életműdíj
 Múzeumpedagógiai Nívódíj Pályázat
 Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
A múzeumi szakembereket 248 féle szakmai program célozta meg.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség
szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő
hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett, így a fogyatékkal élőknek további 150 programot
ajánlottak.
Programfélék száma célcsoportonként

felnőttek
múzeumi szakemberek
fogyatékosak
nyugdíjasok
16-25 évesek
középiskolások
óvodások
általános iskolások
óvodapedagógusok
pedagógusok
családok

528
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445
466
187
409
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431
0
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4. ábra
A 4. ábra azt mutatja, hogy a múzeumok az egyes programjaiknál mely célcsoportokat emeltek ki.
Egy programhoz több célcsoportot is megjelölhettek.
A diagramból látható, hogy a pedagógusokat a múzeumok 194 programtípusnál, míg az
óvodapedagógusokat 279 programtípusnál jelölték meg célcsoportként.
A középiskolásoknak és 16-25 éveseknek szóló programfélék száma (466 és 445) felülmúlta a az
általános iskolásoknak szóló ajánlatokat (409). Az óvodás korosztályt ennél kevesebb, 187
programtípus célozta meg.
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A Múzeumi szünetelő tematikának) is köszönhetően a tavalyi számhoz képest (2015-ben 271, a
tematika indulásakor 2016-ban 325) sokkal több program, összesen 431 típus szólt a családoknak.
A nyugdíjas korosztály 451 féle program közül válogathatott, a legtöbb programtípus pedig idén
is a felnőtt korosztálynak szólt (528).
Az esélyegyenlőség jegyében sok intézmény idén is gondolt fogyatékkal élő embertársainkra a
programok összeállításakor. Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy fogyatékosoknak
szóló programtípusok száma eddig állandóságot tükröz (110 és 120 között mozog), ellenben
2017-ben 150-nel kisebb javulás tapasztalható.
A 5. ábra azt mutatja, hogy a témakörökön belül hány múzeum szervezett az adott tematikához
kapcsolódó programot.

Témakörhöz kapcsolódó programtípusok
180
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0

2015

2016

2017

5. ábra
A pedagógusokat szólította meg a legtöbb helyszínen szervezett program, összesen 100 (Tanárok
éjszakája – 49 és Szakmai programok – 51).
Külön az óvodapedagógusoknak szóló tematikát 34 múzeum ajánlott, de emellett számos szakmai
program nemcsak a pedagógusokat, hanem őket is megszólította.
Kifejezetten középiskolásoknak (16+ múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban) 47 múzeum
szervezett programot a Múzeumok Őszi Fesztiválja kínálatában.
Míg a hamvaiból felélesztett „Nyitott ajtó” – pincétől a padlásig tematika 90 programot
eredményezett.
Az ide év újdonsága az Irodalmi találkozások a múzeumban a maga 81 programjával
kiemelkedően teljesített.
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Az 6. és 7. ábra a látogatószámot mutatja az egyes témakörökhöz rendelve.

Tematikák átlag látogatószáma (fő)
Szakmai programok, konferenciák.
Múzeumi szünetelő
Irodalmi találkozások a múzeumban
Mesterek és alkotók**
Múzeumi Őszbúcsúztató
16+ múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban
Utazó Múzeum
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! –…
Nyitott ajtó – Pincétől a padlásig*
Óvodapedagógusok Napja
„A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája.
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6. ábra: Tematikák átlag látogatószáma

Látogatottság pontos alakulása (fő)
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7. ábra: Látogatottság pontos alakulása (fő)
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Programok eloszlása régiók és települések régiók
szerint
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8. ábra: Programok régiók szerinti eloszlása, programot szervező települések száma
A 2017-ben végzett MŐF látogatókutatás vizsgálta, hogy a közönségprogramokra milyen
szervezésben jöttek a látogatók.

9. ábra
A 9. ábrából kiolvasható, hogy a legtöbben az „egyéb, egyéni csoporttal, szervezéssel" kategóriát
jelölték be. Ehhez kiegészítésként sokan az is megjegyezték, hogy ez mit jelent: a látogatók
leggyakoribb válaszként a családi (31%) szervezésben, vagy ismerőssel érkezett (30%). Aztán
20%-kal az iskolai szervezés (ez visszaesés a tavalyi évhez képest, 2016-ban a látogatók 27%
érkezett iskolai szervezésben), majd az egyedül érkezők szinte teljes egészében, valamely szakmai
programra érkeztek (19%), de többen kiemeltek klubokat, egyesületeket is, mint csoportos
látogatást szervezőket. A válaszadók ötöde iskolai szervezéssel vett részt a programokon, ezért az
iskolásoknak szóló programok szervezésére célszerű továbbra is nagy hangsúlyt fektetni a
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretein belül.
Az adatok azt mutatják, hogy a fesztivál kínálata nagyszerű lehetőséget biztosított a csoportos
programok szervezéséhez, legyen szó egy osztályról, munkahelyi közösségről, baráti társaságról,
vagy bármilyen más közösség tagjairól.
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3.2 Múzeumi tevékenységek
Az intézmények sokrétű, színes kínálattal várták a látogatókat, így a múzeumba látogató
közönségnek megannyi tevékenység közül választhatott egy-egy tematikán belül is a Múzeumok
Őszi Fesztiválja idején. Már nem csak tárlatvezetésben gondolkodtak, a különféle múzeumi
foglalkozások (drámapedagógiai foglalkozások, speciális foglalkozások, műhelyfoglalkozások,
kézműves foglalkozások, stb.) szinte az összes múzeum kínálatában szerepeltek. A közönséggel
való párbeszéd igényét jelzi a kötetlen beszélgetések nagy száma: a legtöbb múzeum a
pedagógusoknak kínálta fel ezt a lehetőséget (Tanárok Éjszakája, Óvodapedagógusok Napja, és
szakmai programok keretében), de szép számmal akadtak, akik a nagyközönséggel is keresték a
párbeszédet. Sok múzeum szólította meg a fiatalokat csoportos nyomozásos, vagy rejtélyt megoldó
feladatokkal, emelett idén megjelentek a szünidei táborok is. Ezek mellett akadt példa a
filmvetítésre, hangversenyre és egyéb szórakoztató programokra is.

3.3 Szakmai programok

Szakmai programok, konferenciák
A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat nem csak a nagyközönségnek, de
pedagógusoknak, múzeumi és kulturális szakembereknek is kínált szakmai programokat. Sok
múzeum szervezett konferenciát, információs napot, műhelygyakorlatot annak érdekében, hogy
szakmai tevékenységét, tudományos munkásságát megismertesse, vagy összehozza a kulturális és
oktatási szakembereket.
Az eseménysorozat idén két kiemelt, központi szakmai programot tartalmazott – mintegy keretet
adva a Múzeumok Őszi Fesztiváljának.
Az egyik a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvénye, a XV. Országos Múzeumpedagógiai
Évnyitó, melyet 2017. szeptember 25-én a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendeztünk meg, 274
fő részvételével. A másik kiemelt szakmai rendezvény a IX. Országos Múzeumpedagógiai
Konferencia a fesztivál végén, november 8-9-én rendeztük meg Egerben a Dobó István
Vármúzeum társszervezésével.

3.3.1 XV. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
A program 2006 óta a Múzeumok Őszi Fesztiváljának hangsúlyos eleme, nyitórendezvénye, amely egyúttal a múzeumi szakemberek és pedagógusok számára megtartott szakmai konferencia
is – idén 2017. szeptember 25-én, Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban került
megrendezésre.
A program egyúttal a múzeumok szolgáltatási, pedagógiai kínálatának seregszemléje is volt. Az
esemény célja, hogy – megismertesse a múzeumi szakemberekkel és pedagógusokkal a legjobb,
legújabb, innovatív múzeumpedagógiai megoldásokat; kiállításokat, programokat, módszereket –
elméleti előadások és gyakorlati bemutatók formájában.
A nyitórendezvényen megszervezésre kerülő idei „Ez nem utópia! ̶ Fejlesztések a jövő
múzeumáért” címet viselő konferencián bemutattuk a "Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek" EFOP 3.3.3 VEKOP-16-2016-00001 központi fejlesztésű projekt, A Szabadtéri
Néprajzi Múzeum konzorciumi vezetésével és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár parnerségével
2017. februárjában indult kiemelt projekt múzeumi komponensét járták körül az előadók,
mintaprojekt-gazdák. A kiemelt módszertani fejlesztést megvalósító projekt az egész hazai
múzeumi szakmát kívánja megmozgatni, fejleszteni 36 hónap alatt. mely módszertani fejlesztéseit
a muzeális intézmények a saját tevékenységükben hasznosíthatják. A fejlesztések eredményének
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a gyakorlatba átültetését a múzeumi szakemberek számára kiadványok, továbbképzések,
konferenciák és szakmai napok segítik. A konferencia másik témáját a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum fennállásának 50. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat adta.
A XV. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón résztvevők száma 274 fő volt.
Hagyományosan ez a rendezvény adott otthont a múzeumpedagógia legmagasabb szintű
elismerései átadási ceremóniájának is. Múzeumpedagógiai Nívódíjat idén három múzeum,
elismerő oklevelet szintén három múzeum vehetett át.

3.3.2 Múzeumpedagógiai Nívódíj
A 2003-ban a Múzeumpedagógiai Nívódíj létrehozásának az volt a célja az alapító, a kultúráért
felelős minisztérium szándéka szerint, hogy elismerésben részesítse mindazokat az intézményeket,
akik kimagasló teljesítményt értek el magas színvonalú és újszerű múzeumpedagógiai
programjaikkal és kiadványaikkal. 2006 óta az Országos Múzeumpedagógia Évnyitó kiemelkedő
ünnepélyes eseményeként kerül sor a Múzeumpedagógiai Nívódíj átadására, melynek célja az
előző időszakban született és kimagaslóan értékelt múzeumpedagógiai programok elismerése, és
a következő évben megvalósuló, jó példával szolgáló program ösztönzésére. A pályázóknak a
pályázatra benyújtott múzeumpedagógiai programról videót is kellett mellékelniük, melynek az
volt a célja, hogy a bírálóbizottság minél teljesebb képet kaphasson a programról, hogy döntését a
lehető legtöbb információ birtokában hozhassa meg.
2017-ben három díj és két elismerő oklevél odaítélésére került sor. A szakmai zsűri döntése alapján
Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott a Móra Ferenc Múzeum „A múlt érintése” projektje, a
Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria „Switch ON” című kezdeményezése, a Soproni
Múzeum „A Macskakő Gyermekmúzeum és Közösségi Tér állandó kiállítása az Eggenbergházban” koncepciója. Elismerő oklevelet vehetett át és különdíjban részesült a Kunszentmártoni
Általános Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum „Múzeumi ovi, ahol a mese valósággá válik
– Barangolások múltban-jelenben” programja, elismerő oklevelet és ezzel együtt a Magyar Vidéki
Múzeumok Szövetsége (MVMSZ) által támogatott különdíjat kapott a Vasi Múzeumbarát Egylet
„Városi staféta és helytörténeti vetélkedő” programja.
2017-ben 16 pályázat érkezett a Múzeumpedagógiai Nívódíjhoz. A korábbi évekhez hasonlóan a
bírálóbizottság ülése során született döntés a nyertesekről.
Az idei nyertes pályázatok:
Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott,
1. Móra Ferenc Múzeum – A múlt érintése című programja, amely a program társadalmi és
szociális érzékenyítő hatása fontos és aktuális, követendő példa lehet más intézmények
számára is. A kezdeményezés kiemelkedő abban, hogy nem csak a testi
fogyatékosságokat, hanem a társadalmi egyenlőtlenséget is feloldja. A program jól
átgondolt, a koncepció mégis egyszerű és könnyen adaptálható más múzeumi
környezetben , különböző típusú kiállításokhoz kapcsolódóan is.
2. Macsakakő Gyerekmúzeum – A Macskakő Gyermekmúzeum és közösségi tér állandó
kiállítása az Eggenberg-házban: múzeum, mint intézményi stratégia példaértékű más
muzeális intézmények számára, mint korosztályi kiállítás és komplex múzeumpedagógiai
foglalkozás együtt, valamint képes reflektálni a változásokra, és ezeket a gyakorlatban is
meg tudja valósítani.
3. Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria – Switch ON közösségi inkubátor
programja, mely a fiatalokat nem csak “elvitte” a múzeumba, hanem aktív használójává,
alakítójává, részesévé tette. A program sikeres megvalósításához ugyan szükség volt a
támogató vezetői háttérre, a múzeum intézményi adottságaira, de ez mindenképpen
példaértékű lehet más múzeumok számára is.
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A szakmai zsűri döntése alapján Elismerő Oklevelet két intézmény képviselője vehetett át a hétfői
ünnepélyes díjátadón:
 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum a Múzeumi ovi,
ahol a mese valósággá válik – Barangolások múltban-jelenben programjáért, ami integrált
intézményként kihasználta a lehetőségeit és adottságai, különös tekintettel az intézményi
kapcsolatok építésére, a célcsoport magas számú elérését eredményezte.
 Vasi Múzeumbarát Egylet a Hősök éve – Szombathely, 1956–2016 Városi staféta és
helytörténeti vetélkedőjéért, melyben a bírálók a fiatalok megszólításának és
megnyerésének fontosságát emelték ki. A vetélkedő, az élő interpretáció, az aktív
programok, a városi helyszínek mind a színes, érdekes és élményszerű tudásátadást
bizonyították.

3.3.3 Múzeumpedagógiai Életműdíj
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2013-ban Múzeumpedagógiai életműdíjat alapított a
múzeumpedagógia területén dolgozó, több évtizede a pályán lévő szakemberek számára, akik saját
múzeumi kereteiken túlmutató, kimagasló szakmai eredményeket értek el. Gyakorlati
tevékenységük mellett kutatásokat végeznek, publikálnak, előadásokat tartanak, oktatnak, segítik
a hazai múzeumpedagógiai szakma módszertani megújítását, és hatásuk jelentős a hazai múzeumi
életben. A díjat kétévente ítélik oda, 2017-ben harmadik alkalommal került sor a díj átadására. A
díjat ezúttal egy évtizedek óta a pályán lévő szakmabelinek, a modern magyar múzeumi
közművelődés egyik meghatározó alakjának számító Káldy Máriának ítélték oda.

3.3.4 IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
A fesztivál másik kiemelkedő szakmai eseménye a minden évben megrendezésre kerülő Országos
Múzeumpedagógiai Konferencia. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ, a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Dobó István Vármúzeummal közösen
„Irodalom és identitás – Irodalom a múzeumi terekben” munkacímmel, idén kilencedik
alkalommal megrendezett Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, a 2017-es Múzeumok Őszi
Fesztivál záróeseménye volt Egerben.
A kétnapos rendezvényen előadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel és jó gyakorlatok
bemutatásával az irodalom és a múzeum lehetséges kapcsolódási pontjait járták körül a résztvevők.
A konferencia nyitó- és zárónapján egyaránt közel 130-130 érdeklődő múzeumi szakember, illetve
pedagógus követte figyelemmel a témát.
Az idei évben a konferencia középpontjába a Múzeumok Őszi Fesztiválja újonnan bevezetett,
Irodalmi találkozások a múzeumban című tematikájához igazodva az irodalmat, illetve az
irodalom múzeumi jelenlétét, széles körű múzeumi felhasználását helyeztük.

3.4 Közönségprogramok
A múzeumi szakma valamennyi területét érintő témák a múzeumi programpaletta sokszínűségét
jelzik, és ezáltal egy szélesebb látogatói kör megszólítására, bevonására, érdekeltté tételére nyílt
lehetőség a programsorozat időszakában.

3.4.1 Kiemelt program: „Nyitott ajtó” – Pincétől a Padlásig

Az idei jelszóra rímelve egy korábban már népszerűségnek örvendő tematikát ismételten
kiemeltük. A program lehetőséget nyújt a színfalak mögé történő bepillantásra, a múzeumi
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kulisszatitkok megismerésére, eddig ismeretlen vagy szokatlan múzeumi tevékenyégek
felfedezésére. Az intézmények számára ezzel lehetőség nyílt bebizonyítani, hogy a múzeum nem
csupán kiállítási helyszín; a háttérben kutatások és műhelymunkák biztosítják azt, hogy a tudás, a
tárgyak elérhetővé váljanak a jövő nemzedékének is, ezáltal a különböző korok még inkább
érthetőek és átélhetőek legyenek.
A „Nyitott ajtó” – Pincétől a padlásig program tanulságai
A témakör kihangsúlyozása nagy lendületet adott az újragondolt tematikának. A 2015-ben 5644
főt bevonzó témakör idén 30.164 főnek nyújtott különleges élményt. A rejtett látnivalók
megtekintésének lehetősége felkeltette a látogatók kíváncsiságát, sokan fejezték ki érdeklődésüket
további hasonló programok iránt.

3.4.2 Újdonság: Irodalmi találkozások a múzeumban

Jeles írókra, költőkre – így a száz éve született Szabó Magdára vagy a kétszáz éve született Arany
Jánosra – emlékezve az irodalmat is egy központi témává emeltük. Az új programtípus Irodalmi
találkozások a múzeumban címmel lehetőséget adott feltárni az irodalom és a múzeumok
kapcsolatát. Kiállítási tárgyak elevenedtek meg történetekben, lírai szövegekben, kiállítási
tárgyakhoz köthető híres irodalmi művek keltek életre színdarabokon keresztül, a múzeumok
kiállítás tárgyakhoz kapcsolódó irodalmi pályázatokat hirdettek meg, ma alkotó írók költők
jelentek meg a múzeumi terekben, saját alkotásokat megszólaltatva, de tanúi lehettünk ma alkotó
írók, költők és képzőművészek, iparművészek alkotásokról, múzeumokról és azok
kapcsolódásáról szóló közös beszélgetéseinek.
Az Irodalmi találkozások a múzeumban program tanulságai
Az idén először meghirdetett témakör hatalmas népszerűségnek örvendett. 81 múzeum vállalta,
hogy programot szervez a témakörben, melyekre 12.291 fő volt kíváncsi. Sok múzeum kiajánlotta
ezt a programot, így a tematika mindenképpen folytatásra érdemes.

3.4.3 „A lámpás én vagyok” - Tanárok éjszakája

A múzeumok szórakoztató, könnyed, szakmai programokkal tarkított kínálattal várták a
pedagógusokat, hogy bemutassák, milyen szórakozva tanulni, illetve hogyan tudnak a múzeumok
szórakoztatva tanítani.
Számos múzeum rendezett „fordított” napot, többen szakmai előadásokkal készültek, bemutatásra
kerültek innovatív ötletek, továbbá kötetlen beszélgetések, múzeumi foglalkozások, kézműves
foglalkozások gazdagították a programkínálatot.
A Tanárok éjszakája tanulságai
A 2013-ban hagyományteremtő céllal létrehozott program elérte célját: jelentősen növelte a
pedagógusok körében a Múzeumok Őszi Fesztiválja ismertségét. A sikeres programot idén is
folytattuk, remélve, hogy a múzeumi élmény hatására a pedagógus a jövőben aktívan használja a
múzeumot, mint alternatív tanítási helyszínt, mert „ide visszatérni érdemes”.
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A 2014-es visszajelzéseket figyelembe véve idén sem jelöltünk ki külön napot a Tanárok éjszakája
eseményeinek. A múzeumok éltek is a lehetőséggel, mert változatos időpontban tartották
programjaikat, melynek átlag látogatószáma 30 fő volt. A beszámolók alapján a pedagógusok
hasznos információkkal távoztak az eseményekről, a tematika fogadtatása idén is pozitív volt. Idei
évben visszaesés mutatkozott a résztvevők létszámában, erre megoldás lehet a
Óvodapedagógusok napja mintájára egy fix nap kijelölése, esti program helyett. A múzeumok így
lehetőséget kaptak, hogy a környező iskolák pedagógusainak menetrendjéhez igazítsák
programjaikat, megtapasztalják az együtt szervezés és elkerüljék az egymásra szervezés
lehetőségét.

3.4.4 Óvodapedagógusok napja

A program célja, hogy az óvodapedagógusok megismerjék, hogy miként tudnak a múzeumok az
óvodai neveléshez kapcsolódni, továbbá, hogy az óvónők egy kötetlen, oldott hangulatú
programon találkozzanak, kapcsolatokat építsenek, és információkkal gazdagodjanak. A
legfiatalabbaknak szóló, különböző tematikákhoz kapcsolódó játékos órák száma egyre növekszik
a múzeumok kínálatában, ezért ez a rendezvény arra is alkalmat adhat, hogy az óvodapedagógusok
a foglalkozások során szerzett tapasztalatokat megosszák egymással, beszámoljanak
élményeikről, és javaslatokat tegyenek az óvodai nevelési tervbe még jobban illeszkedő
programok kidolgozására.
Az Óvodapedagógusok napja program tanulságai
Pozitív visszajelzésekkel zárult az Óvodapedagógusok napja, sokan hasznosnak találták a
témakörben megszervezett programokat. Az idei év nagy sikernek mondható a témakör kapcsán,
ugyanis közel dupla annyian voltak kíváncsiak a múzeum kínálta lehetőségekre a Múzeumok Őszi
Fesztiválján: 2017-ben 2387-en jöttek el a 2016-os 1307-hez képest, míg 2015-ben csupán 897
látogató fordult meg a programokon. Összesen 34 intézmény rendezett valamilyen eseményt a
tematikán belül, az átlag látogatószám 70 fő volt, ami a tavalyi 39 fő átlagnál lényegesen jobbnak
tekinthető. Úgy gondoljuk, hogy érdemes folytatni az Óvodapedagógusok napját.

3.4.5 16+ Múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban

A fiatalokat célzó témakör már évek óta fontos részét képezi a fesztivál programkínálatának,
hiszen ennek a korosztálynak a megnyerése kulcsfontosságú. 2015-ben a rejtélyt helyeztük a
középpontba, ezt a gondolatot formáltuk tovább a 2016-ban és 2017-ben is. Tapasztalatunk, hogy
azok a múzeumi programok a legsikeresebbek a fiatalok körében, ahol a résztvevőknek rendhagyó
módon nyílik lehetősége a múzeum felfedezésére, interaktív elemekkel fűszerezve, így a
nyomozós játékok példáit használva, az intézmények különböző izgalmas, kalandos, rejtélyes
csapatfeladatokat szerveztek. Az élményszerű feldolgozás segítségével a fiatalok egy szórakoztató
program keretében, a rejtély megoldásával, szinte észrevétlenül jutnak hasznos tudáshoz.
A 16+ Múzeumi találkozások tanulságai
A programokon a célközönség a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály volt, de több múzeum
jelezte, hogy a fiatalabb diákok (általános iskola felső tagozat) is szép számmal megjelentek rajta.
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Azok a múzeumok értek el erre a programra magas látogatószámot, amelyek felvették a
középiskolákkal a kapcsolatot, és csoportos látogatást szerveztek. A tematika megújítása
sikeresnek bizonyult: míg 2014-ben 37 programot szervezett múzeum a témakörön belül, 2015ben már 45 programmal készültek, addig 2016-ban ez a szám 70-re emelkedett hiszen. Sajnos
2017-ben a javuló tendencia visszaesést mutatott, mindössze 47 múzeum vállalta az ilyen tipusú
programok szervezését. Szintén nagyarányú csökkenés tapasztalható 16.464 főről 5324-re esett
vissza látogatók számában. A tapasztalatok alapján 2018-ban a tematika újbóli megújítására van
szükség.

3.4.6 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd fel! – Irodalmi (COOL)túra

Rendhagyó városnéző túrákat, kirándulásokat szerveztek a múzeumok, amelyeken a múzeumi
szakemberek felhívták a résztvevők figyelmét a település, városrész kulturális, épített és természeti
értékeire, mindezt múzeumi kötődéssel. A felfedezőút idén leginkább neves irodalmi alakok
emlékhelyeihez, szobraihoz vezetett, továbbá lehetett csatangolni irodalmi művek helyszínein,
kicsit részeivé válva az alkotásoknak.
Sétálj, gyalogolj, bringázz és fedezd fel! – Irodalmi (COOL)túra program tanulságai
A program speciális jellege miatt sok múzeum korlátozta a programra jelentkezők számát és
előzetes regisztrációhoz kötötte a részvételt, ezért ennél a programnál a látogatószámból nem lehet
kiolvasni a valós igényt. Több múzeumban a túljelentkezés miatt plusz programidőpontokat kellett
beiktatni, és azok létszáma is mind betelt. A 2016-os évben a tematikát összevontuk a Pincétől a
padlásig témakörrel, mely 25.165 fős látogatószámot eredményezett. Az összevonás 2016-ban
pozítív fogadtatásban részesült, hiszen a 2015-ben külön-külön 5644 és 2298 fős látogatószámmal
büszkélkedtek az események, addig 2016-ban megháromszorozódott az érdeklődők száma. A
2017-ben ismét a két tematika szétválasztása mellett döntöttünk, ezzel magyarázható a
látogatószám nagyarányú csökkenése, így a régebbi adatokkal összehasonlítva, míg 2015-ben
2298 fő vett rész a programokon addig 2017-ben ez 3155 főre növekedett.
Minden évben visszatérő nehézség, hogy ezen a tematikán belül megrendezésre kerülő programok
nagyban függnek az időjárástól. Többen jelezték, hogy időpontot kellett módosítaniuk a rossz
időjárás miatt.

3.4.7 Múzeumi szünetelő

A tavalyi év nagysikerű új „Ősz(i)re hangoltuk – Programok az őszi szünetre” tematika, bár új
néven, de idén is lehetőséget kívánt adni a múzeumoknak, hogy az őszi szünet idejére (2017.
október 28-november 5.) különböző, kiemelt, érdekes programokkal kedveskedjenek
gyermekeknek, ifjúságnak, akik bár rövid időre, de elhagyhatják az iskolapadot.
Múzeumi szünetelő program tanulságai
Úgy tűnik a tematika beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A statisztika szerint a szünidei táborok
nagy segítséget jelentettek a dolgozó szülők számára, a visszajelzések szerint örömmel
választották gyermekeik számára koruknak megfelelő, kreatív, élményteli, ugyanakkor hasznos
időtöltést. Ezt bizonyítja ezen a programon való résztvevők száma is. Míg tavaly 4641 fő vett részt
a programon, idén 7366 fő élt a lehetőséggel, ez 63%-os növekedést jelent, ami továbbra is
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bizonyítja a tematika szükségességét. A múzeumok 2017-ben mások 2016-os sikerein felbuzdulva
jellemzően több napközis tábor szervezésére adták a fejüket. Mindenképpen folytatásra érdemes
témakör, tekintettel az egy hétre koncentrálódó (iskolai őszi szünet) kimagasló látogatószámra,
továbbra is sikerprogramként könyvelhető el.

3.4.8 Mesterek és alkotók

Az eddigi Mesterek nyomában tematika fejlesztett verziójának tekinthető. Közönségnek szóló
tematika, a míg a Mesterségek nyomában célja mára már elfeledett, vagy kevésbé ismert, de
egykor sokak által végzett tevékenység, mesterség újjáélesztése. A Mesterek és alkotók tematika
nyitott ajtó várta a látogatókat, amely mögött a közönség betekintést nyerhetett, mi zajlik egy
művész, egy mesterember műhelyében. Ebben a témakörben továbbra is megvalósulhat egy
hagyományéltetés céljából szervezett program, kiállítás, régi mesterségek felelevenítése, régi
eszközök bemutatása, használatuk újratanítása. Azonban idén először a résztvevők közelebb
kerülhettek a kortárs művészek gondolatvilágához is, megismerhették a művészeti stílusokat,
eszközök használatát és az alkotás fázisait
A Mesterek és alkotók program tanulságai
A témakör egyértelműen idén is sikeresnek bizonyult, hiszen összesen 80 féle programot
szerveztek a tematikán belül. A programra nagy igény mutatkozott, az eredmény a
látogatószámban is tükröződött, amíg 2015-ben összesen 7575 fő vett részt a programokon, 2016ban 16832 főre növekedett a látogatószám. Bár 2017-ben 1000 fővel esett vissza az érdeklődők
száma, a témakör továbbra is a legvonzóbbak között tartható számon a maga 15 032 látogatójával.
A témakör ezután is folytatásra érdemes.

3.4.9 Múzeumi őszbúcsúztató

A 2014-ben közkívánatra újra visszahozott témakörrel idén is lehetőséget kívántunk adni a
múzeumoknak, hogy olyan programot is szervezhessenek a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében,
amely nem kapcsolódik szorosan egyetlen kiemelt témakörhöz sem.
A Múzeumi őszbúcsúztató program tanulságai
A tematika sikere töretlen, így 2017-ben sem maradhatott ki a tematikák közül. Mind a programok,
mind a látogatók száma állandosulni látszík, míg 2016-ban összesen 140 féle programot hirdettek
meg ebben a témában, a látogatók száma 20.136 fő addig ez 2017-ben 154 féle programot 20.180
fő látogatót mozgattak meg a programokt (átlagosan 131 fő/program). A témakörön belül a
múzeumoknak lehetőségük volt kiállítás megnyitót, művész-közönség találkozót, szűk szakmai
réteget érintő előadássorozatot, jeles naphoz kötődő rendezvényt, vagy akár egy játékos családi
délutánt is megszervezni. Egyértelműen érdemes folytatni ezt a tematikát.
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3.4.10

Utazó múzeum

A program célja, hogy a múzeum kilépjen a múzeum falai közül, és kivigyen kiállítást,
múzeumpedagógiai programot, múzeumi foglalkozást, gyakorlati bemutatót, előadást a látogató
helyébe – utcára, óvodákba, iskolákba, művelődési központokba, bárhova, ahol felkeltheti az
érdeklődést a múzeum iránt. Az utazó múzeum programon belül kiállítások, könnyed bemutatkozó
vagy ismeretterjesztő programok, illetve minta múzeumpedagógiai foglalkozások kerültek
megszervezésre az intézményi falakon kívül.
Az Utazó múzeum program tanulságai
A múzeumok számára csábító volt ez a lehetőség, és a közönség is nyitottnak bizonyult. Ezt
alátámasztja, hogy a látogatószám állandosulni látszik, 2016-ban 11579 fő 2017-ben 11468 fő .–
jellemzően csoportos látogató – vett részt ezeken a programokon. A legtöbb múzeum iskolákban
tartott kihelyezett foglalkozást, de voltak, amelyek a városok közterein mutatkoztak meg. Az
intézmények jelentős része pozitív élményekkel zárta a tematikán belül megszervezett
programokat, folytatásra érdemes a tematika.
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4 Múzeumok Őszi Fesztiválja – kommunikáció
4.1 A rendezvény kommunikációs eszközei
Múzeumok Őszi Fesztiválja központi kommunikációja:
2017-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a következő saját kommunikációs felülettel
rendelkeztünk.
1. www.oszifesztival.hu - hivatalos honlap
2. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 Facebook
https://www.facebook.com/2017muzeumokoszifesztivalja/

3. MÖF országos terjesztésű programfüzet (Pesti Est különszáma, 40.000 példány)
4. MÖF plakát – központilag 40 db, múzeumok egyénileg – a honlapról letölthető sablon
alapján – készített plakátjai kb. 4098
5. MÖF szórólap – honlapról letölthető sablon alapján résztvevő múzeumok készítették és
terítették környékükön – egységes arculat, de egyedi programok, saját nyomtatásban
51.411
6. www.mokk.skanzen.hu honlap
7. MOKK hírlevél
8. EVENT&HAND MŐF mobil applikáció
9. Online kampányok: Google Adwords és Facebook kampányok
10. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó – Szabadtéri Néprajzi Múzeum
11. Sajtómeghívó (szept. 18. MÖF indításáról, az MTKI programról – 130 címzett, „Irodalom
és identitás – Irodalom a múzeumi terekben ” IX. Országos múzeumpedagógiai
Konferenciáról október 18-án – 130 címzett)
12. A múzeumok további 19504 meghívót küldtek ki.
13. Sajtótájékoztatók (szept. 21. MÖF indításáról, az MTKI programról)
14. Sajtóközlemények (A MŐF indulásáról, az MTKI programról szept. 21 – 130 címzett,
Múzeumpedagógiai Nívódíjról szept. 25-án – 130 címzett,)
A fesztivál alacsony költségvetése idén sem tette lehetővé hatékony országos sajtókampány
indítását, de a partneri megállapodásoknak köszönhetően 16 134 976 Ft értékben tudtunk
megjelenni, amelyből mindössze 2 936 350 Ft-ot kellett kifizetnünk. A 2016. szeptember 18-án
indult M5 oktatási, kulturális és ismeretterjesztő csatornát idén is együttműködő partnereink között
tudhattuk. Csak az M5 csatornával MTVA családdal kötött szóbeli barter megállapodás keretében
MTVA 2 millió forint értékű rádiós és televíziós megjelenést biztosított a rendezvénysorozat
számára.
1. sz. melléklet: Partneri megállapodás keretében kapott kommunikációs felületek

A program weblapja: www.oszifesztival.hu
www.oszifesztival.hu látogatottsága (szeptember 1. és november 29. közötti időszakot
vizsgálva)
Év
Munkamenetek
Tényleges felhasználók
Oldalmegtekintések
száma
száma
2013
30 129
22 039
159 365
2014
23 473
16 616
132 998
2015
25 815
18 784
121 203
2016
32 838
24 479
119 522
2017
32 224
24 781
120 962
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A 2017-es évben a honlap 302 új felhasználóval büszkélkedhet, ellenben 2017-ben a fesztivál
honlapjának látogatottsága előző évben tapasztalt nagy ugrást (a programok sokszínűségének
köszönhetően, valamint a bővülő múzeumi kínálatnak, és a látogatók digitális tartalom fogyasztási
szokásainak erős növekedésének) képes volt szinten tartani, de növekedés a 2016-os évhez képest
nem tapasztalható. 2017-ben a kampánnyal összesen 6950 kattintást generáltunk. Egy
kattintás átlagköltsége 12,96 Ft volt. A Facebook-nál visszaesés tapasztalható, hiszen a 2016-os
kampány 5624 interakciót míg a 2017-es összesen 3797 interakciót eredményezett. Az online
piac egyre nagyobb teret nyer, így összegezve továbbra is érdemes online marketingre költeni,
mert jelentősen növeli a fesztivál ismertségét és a honlap látogatottságát.
A www.oszifesztival.hu honlapot 2015-ben több mint 16 000 felhasználó kereste fel, ezt mért
adatok alapján 2016-ban több mint 6 000 felhasználóval meghaladtuk, 2017-ben már 25 030
felhasználó látogatta a weboldalt.

10. ábra: www.oszifesztival.hu honlap munkameneteinek változásai
2015-ben jelentősen megnöveltük a Google Adwords kampányra fordított kiadásokat, 2016-ban
pedig a Facebook kampányt is. A 2015-ös Adwords kampányból közvetlenül 2730, 2016-ban az
Adwords kampány 4822 látogató kattintott a www.oszifesztival.hu honlapunkra, 2017-ben
kampány hatására 6950 érdeklődőt sikerült a weboldalra való kattintásra ösztönözni. A Facebook
kampány 2015-ben 2799, 2016-ban 5624 interakciót eredményezett, ami 2017-ben több mint 6000
látogatót hozott. Az online piac egyre nagyobb teret nyer, így érdemes jövőre is online marketingre
költeni, mert jelentősen növeli a fesztivál ismertségét és a honlap látogatottságát.
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● Múzeumok Őszi Fesztiválja Facebook profil
2015. szeptember 7-én elindítottuk a Múzeumok Őszi Fesztiválja általános Facebook profilját, az
2016-os és 2017-es évben is ezt aktualizáltuk. A kezdeti időszakban (a rendezvénysorozat
indulásáig) beharangozó, kedvcsináló posztokkal szólítottuk meg az oldal kedvelőit, majd 2017.
szeptember 25-től november 01-ig Facebook kampányt szerveztünk. A kampány keretén belül
hirdetésekkel, programokhoz kapcsolódó posztokkal, játékokkal irányítottuk a figyelmet a
rendezvénysorozatra. A kampány sikeres volt, míg 2015-ben 614 lájkolója volt a profilnak, 2016ban megduplázódott (1378). Jelenleg 2154 követővel rendelkezik az oldal, ami 776 követő
növekedést jelent.
Kampányok Időzítése:
1. szeptember 25 - október 2-ig,
2. október 05-09
3. október 11-17
4. október 20-24
5. október 29-november 01.

A mobiltelefonokról érkező keresések száma idén meghaladta a számítógépről indított kattintások
számát, ami aláhúzza a mobil keresések térnyerését. A mobiltelefonok kimagasló használata az
EVENT&HAND MŐF alkalmazás fejlesztését, népszerűsítését teszi szükségessé.
● Múzeumok Őszi Fesztiválja sajtómegjelenései
2013
2014
2015
11278
8003
3504
Internet
237
358
341
Rádió
117
291
254
TV
526
334
326
Nyomtatott sajtó
Összesen
12158
8986
4425

2016
3313
410
287
1513
5523

2017
4515
505
184
253
5457

A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények egyedi kommunikációja
 Sajtótájékoztató: 13 intézmény rendezett sajtótájékoztatót
 Sajtóközlemény: 33 intézmény adott ki sajtóközleményt
 Beharangozás a médiában: 52 intézmény hirdetett a médiában
 Szórólapok és kiadványok száma: 51.411 db
 Kiküldött hírlevelek száma: 105.427 db
 Kiküldött meghívók száma: 19.504 db
 Plakátok száma: 4098 db
Az országos rendezvénysorozat időszakában 5457 megjelenés volt a médiában és
körülbelül 105 ezer címre ment ki hírlevél. A legnagyobb tömegek elérése érdekében a
kommunikációt idén is az online-offline összehangolt kampányára építettük. Minden marketing
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anyagunkon kommunikáltuk a honlap címet, hogy a látogatót a friss információkért a weblapra
vezessük.

4.2 A használt kommunikációs eszközök hatékonysága
A rendezvény alatt kérdőíves kutatást végeztünk a látogatók között. Az 1598 kitöltött látógatói
kérdőívet 222 budapesti és 1303 vidéki látogató töltötte ki. A kérdések egy része a fesztivál
szervezésére vonatkozott, másik részében pedig arra voltunk kíváncsiak, milyen forrásokból
értesültek a rendezvényről.
Az értesülés forrását vizsgálva néhány jelentős különbség mutatkozik a főváros és a vidéki
területek között. A budapestiek még mindig vezetnek az internethasználat terén, arányait tekintve
a budapestiek többet használták a világhálót a tájékozódásra, ellenben az internetes hírlevelek
jobban szerepeltek vidéken. A közösségi oldalakon keresztül nagyjából ugyanannyian értesültek
a programokról.

BUDAPESTI LÁTOGATÓK ÉRTESÜLÉSI FORRÁSAI
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

48,2%
41,1%42,9%
24,4%26,2%

8,3%

18,5%

5,4% 7,1%

1,2% 1,2%

0,6% 1,2% 3,6% 0,0% 0,0% 1,8% 0,6% 0,0% 3,0%

VIDÉKI LÁTOGATÓK ÉRTESÜLÉSI FORRÁSAI
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

35,6%
9,4%

11,5%10,8%
2,9% 2,9%

36,1%

15,3%

17,0%21,1%15,4%
1,2% 0,5% 5,0% 0,8% 0,3% 0,2% 0,6% 1,8% 0,9%

11-12. ábra
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Az adatok értelmezéséhez szükséges azt is megvizsgálni, hogy az egyes médiák mekkora szerepet
töltöttek be az őszi fesztivál kommunikálásában. A következő ábra a fesztivál kommunikációs
mixét mutatja.

146141

MEGJELENÉSEK SZÁMA AZ ADOTT MÉDIÁBAN ÉS A LEGYÁRTOTT PROMOCIÓS
ANYAGOK SZÁMA
160000

66206
46757
51411

100000
80000
60000

40000
40000
40000

120000

80594

117095
105427

140000

2015

19504

6198
3960
4098

0

326
1513
253

254
287
184

0

341
410
505

20000

3504
3313
4515

40000

2016

2017

13. ábra
A Múzeumok Őszi Fesztiválja szűkös költségvetése 2017-ban is csak minimális fizetett hirdetés
megjelentetését tette lehetővé, így idén is elsősorban a partneri együttműködéseknek, valamint a
sajtótájékoztatók és sajtóközlemények hatására generált híreknek köszönhetően jelent meg a
nagyközönség számára a rendezvény híre. Bár a hírek száma mind az újságban, mind a rádióban
és mind a TV-ben emelkedik, továbbra is elenyésző szerepet játszik a fővárosban a rendezvény
népszerűsítésében. Vidéken arányaiban többen nevezték meg hírforrásként a rádiót és újságot, ami
összecseng azzal, hogy a vidéki, helyi médiákban erősebb volt a rendezvény jelenléte, mint a
budapesti, vagy országos médiákban.
Jól mutatja a hírlevelek hatékonyságának csökkenését a 11-12. és a 13. ábra együttes vizsgálata.
Így a tavalyi 117.075 kiküldés helyett a múzeumok 105.427 címre küldtek ki hírlevelet az őszi
fesztivál programjaihoz kapcsolódóan, a látogatói felmérés adatai alapján azonban mindössze a
budapesti látogatók 26, a vidéki látogatók 11 %-a jelölte meg hírforrásként. A hírlevelek – bár
fontos hírforrásoknak bizonyulnak, főleg a fővárosiak körében – hatékonyságának csökkenéséhez
hozzájárul, hogy egyes levelezőrendszerek külön mappákba szedik a promóciós leveleket, így a
hírlevél nem az elsődleges mappában jelenik meg. A hírlevelek és a kéretlen elektronikus levelek
számának robbanásszerű növekedése azt eredményezte, hogy amennyiben a címzett mégis
megnézi a hírleveleket tartalmazó mappát, azon csak átfut, és csak a számára fontos tartalmat
nyitja meg és olvassa el. Emiatt kiemelt jelentősége van a figyelemfelkeltő címnek és a
kedvcsináló megfogalmazásnak.
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A plakátok esetében szintén látható ez a hatékonyságcsökkenés, vidéken még mindig fontos
információforrásnak számít (21% szerzett tudomást a rendezvényről), addig Budapesten ez az
arány 7% volt. A szórólapok esetében is megfigyelhető ugyanez az eltérés megegyezik 17-5%.
Sokan tájékozódtak a programfüzetből is, vidéken közel 15 %, Budapesten pedig 18%.
Hírforrásként az egyéb kategóriát néhányan bejelölték: vidéken 2%, melyben nem neveztek meg
forrást.
A 12-13. ábrából jól látható, hogy a fővárosban a Facebookon közösségi oldalakon történő
hírszerzés a legjelentősebb (48%), amit rögtön az ismerősökön keresztüli információszerzés
(43%) és az online tájékozódás (41%) követ. A vidéki látogatók esetében is ez a három hírszerzési
mód a legnépszerűbb, míg a közösségi oldalakról 35%, az ismerősöktől 36% értesül egy-egy
eseményről. Az egyéb internetes, online értesülés a vidéki látogatóknak csupán 15%-ra volt
jellemző, ellenben célirányosan 11% tájékozódott a hivatalos honlapon a www.oszifesztival.hu-n
keresztül. A fesztivál hivatalos honlapjáról a tavalyihoz képest többen értesültek a rendezvénnyel
kapcsolatban, az egyéb internetes források száma is emelkedett, és a közösségi oldalak is szépen
szerepeltek. Ez utóbbiaknál érzékelhető a legnagyobb változás és növekedés, melyben
közrejátszhatott az, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén Facebook és Google AdWords kampánnyal
igyekeztünk megszólítani a potenciális látogatókat.
Bár a Múzeumok Őszi Fesztiváljáról mind a TV-ben, rádióban és nyomtatott sajtóban is
állandósult a hírek megjelenésének száma, ez az értesülések arányait (1,2-3%) nem igazán
befolyásolta.
A legnagyobb változás a vidékiek plakátok alapján történő tájékozódásában tapasztalható, hiszen
tavaly csupán 7% jelölte meg ezeket hírforrásként, 2017-ben viszont 21% értesült a programokról
a plakátokból.
A többi érték nem, vagy csak elenyésző mértékben változott.

5 A Múzeumok Őszi Fesztiválja támogatói
2017-ben is sikerült együttműködési megállapodást kötni médiákkal, amelyek ingyenes, vagy
kedvezményes megjelenési lehetőséget ajánlottak fel.
Ezek:
Több média partnerrel is sikerült megállapodni: a Katolikus Rádióban, a Civil Rádióban, a
Klasszik Rádióban, a Jazzy Rádióban, a Rádió 1-en, a Modern Iskolában, az Artkalauzban, a Pesti
Estben, a Pesti Est Artban, az Óvodai Nevelésben és Tanítóban is lehetőségünk nyílt propagálni a
rendezvényt, továbbá a Fesztiválkalauz, a Mozaik Múzeumtúra, az Est.hu és a magyar múzeumok
médiafelületein is megjelentünk. A 2016-ban új partnerként csatlakozott a fesztivál hirdetéséhez,
népszerűsítéséhez az MTVA csatornacsalád 2016. szeptember 18-án induló M5 oktatási, kulturális
és ismeretterjesztő csatornája, a tavalyi közös sikerekre tekintettel, idén is örömmel támogatták a
rendezvénysorozatot így a szeptember 21. és november 12. közötti időszakban rendszeresen
készültek TV interjúk és rádióriportok is.
Partneri megállapodás keretében kapott hozzájárulás értéke: 16 134 976 Ft.
Az ICO Zrt a központilag szervezett, iskoláknak és a nagyközönségnek szóló alkotópályázatok
díjait biztosította. A Magyar Turisztikai Ügynökség azon felül, hogy az itthon.hu oldalon
folyamatosan hírt adott a fesztivál aktuális eseményeiről, a belföldi szálláshelyeket is mozgósította
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az őszi fesztivál adta lehetőségek kihasználására. Országszerte 93 településen, több szálláshely
várta speciális ajánlatokkal a fesztivál idején a vendégeket.
Több médiapartner is felkeresett bennünket a Fesztivál nyitó sajtótájékoztatója hatására barter
keretében történő együttműködés lehetőségével (IQ Press, Femina, Rock rádió), de az alacsony
költségvetés, illetve a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé történő előzetes bejelentési
kötelezettségünk miatt, a költségvetésbe előre be nem tervezett barteri ajánlatokat nem állt
módunkban megfinanszírozni.

6 Dokumentáció
1. A Múzeumok Őszi Fesztiválja megvalósult programjai
A 159 múzeum közel 1700 programja megtekinthető a www.oszifesztival.hu honlapon. A
programokra lehet témakörönként, régiónként, településenként és időpontok szerint keresni.
2. Fotódokumentáció
A megvalósult programok fotóiból egy válogatást feltöltöttünk a honlap galéria menüpontjába,
amely ezen a linken elérhető: http://oszifesztival.hu/2017.html
3. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
A rendezvénnyel kapcsolatos információk és a rendezvényről készült fényképek itt találhatóak:
http://mokk.skanzen.hu/evnyitot-tartottunk-hazai-palyan-a-nyitottsag-jegyeben.html
http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=755
4. Múzeumpedagógiai Nívódíj és Múzeumpedagógiai Életműdíj
A díjazottak listája és a díjátadóról készült fényképek itt tekinthetők meg:
http://mokk.skanzen.hu/gratulalunk-kaldy-marianak-a-muzeumpedagogiai-eletmudijhoz.html
http://oszifesztival.hu/sajtokozlemeny-a-muzeumpedagogia-legkivalobbjait-dijaztak-a-15orszagos-muzeumpedagogiai-evnyiton.html
http://mokk.skanzen.hu/beerkezett-palyazatok-2017.html
A díjjal kapcsolatos információk és a díjátadó ceremónia képei itt találhatók:
http://mokk.skanzen.hu/2016-ban-szabics-agnes-nyerte-a-kivalo-muzeumpedagogus-dijat.html
5. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
A rendezvénnyel kapcsolatos információk itt olvashatók:
http://mokk.skanzen.hu/orszagos-muzeumpedagogiai-konferenciak.html
http://oszifesztival.hu/irodalom-es-identitas-irodalom-a-muzeumi-terekben-ix-orszagosmuzeumpedagogiai-konferencia.html
6. Sajtótájékoztató a Múzeumok Őszi Fesztiváljáról és az Országos Múzeumpedagógiai
Évnyitóról
A sajtótájékoztatóról 2017. szeptember 21-én kiadott sajtóközlemény, valamint és az eseményen
készült képek itt tekinthetők meg: http://oszifesztival.hu/sajtokozlemeny-sajtotajekoztato-askanzenben-a-12-muzeumok-oszi-fesztivalja-alkalmabol.html
7. Látogatói kérdőívek értékelése itt olvasható: http://mokk.skanzen.hu/latogatoi-kerdoivekertekelese4.html
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7 Következtetések
A Múzeumok Őszi Fesztiválja a korábban bevezetett újításokat alkalmazva jelentkezett 2017-ben
is.
A látogatók és a résztvevő intézmények számának alakulása a 2006-2017 közötti időszakban:
Megnevezés
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
49
75
110
160
168
171
96
Múzeumok
száma
300
410
625
997
1019
1 496
450
Programok
száma
25 556
121 630
92 598
131 010 132 149 132 900
Nincs
Látogatók
adat
száma
forrás: SZNM MOKK (* A 2012-es adatok forrása: internet, kultúra.hu oldalon megjelent cikk)

2013
170

2014
168

2015
150

2016
157

2017
159

1515

1773

1600

1700

1700

121786

148725

160.604

164.008

164.759

Már a tavalyi évben arra a megállapításra jutottunk, hogy az őszi szünetben külön kihívást jelent
a csoportos iskolai látogatások megszervezése, ráadásul a szünetben a családok szívesen töltik
idén különösen hosszúra nyúlt ez az időszak, így az tavalyi év újítása, a Múzeumi szünetelő
tematika idén is pozitív visszajelzéseket kapott, és már a jelentkezésnél érzékelhető volt, hogy
nagy rá az igény. Az iskolai őszi szünet idején (2016. október 28. - november 5.) sok családban
fejtörést okoz a gyerekek tartalmas időtöltésének biztosítása, esetleg a gyermekek munka melletti
elhelyezése. Ebben az időszakban továbbra különösen nagy igény mutatkozik olyan színvonalas
kulturális programokra, napközis táborokra, amelyeket a múzeumok a Múzeumi szünetelő
tematika keretén belül szerveztek. Külön programajánlóval igyekeztünk megcélozni elsősorban a
diákokat, családokat, illetve nagyszülőket-gyerekeket.
Kiemelt családi programok látogatását a Múzeumok Őszi Fesztiválja és a Magyar Turisztikai
Ügynökség tervezett együttműködése még vonzóbbá tette, hiszen az elmúlt évek gyakorlatát
követve a fesztivál ideje alatt kedvezményes szállásfoglalásra biztosított lehetőséget. Az
együttműködés keretében több mint 80 szálláshely csatlakozott a fesztiválhoz különböző akciós
ajánlatokkal.
A idei leglátogatottabb tematika (30.164 fő) az újjáélesztett „Nyitott ajtó – Pincétől a padlásig”.
A „Nyitott ajtó – Pincétől a padlásig” után a Múzeumi Őszbúcsúztató volt második legnépszerűbb
tematika, összesen 154 féle program szerepelt a kínálatban. A programok megvalósulása után
20.180 résztvevőről kaptunk visszajelzést, ezért úgy gondoljuk, hogy mindenképpen folytatásra
érdemes.
A dobogó harmadik fokára a 2017-ben átszervezett és újragondolt debütált „Mesterek és Alkotók”
(eddig: „Mesterségek nyomában” címmel futó) tematika került a maga 15.032 érdekődőjével. A
tematikát a jövő évben is okvetlenül folytatni kellene.
A dobogóról kicsivel több 2700 látogató különbséggel lemaradva 2017 újdonsága az „Irodalmi
találkozások a múzeumban”. A frissen debütált tematika elindítása a számok alapján nem volt
hiábavaló, a fiataloknak szóló programokra 12.291 fő látogatott el.
A rendezvénysorozatra idén is elektronikus formában lehetett regisztrálni, majd jelentkezni, illetve
a szakmai és pénzügyi beszámolókat is az erre a célra kialakított felületen
(www.regisztracio.oszifesztival.hu) tudták a múzeumok benyújtani hozzánk. A programok
feltöltése és frissítése a korábbi két évhez hasonlóan szintén online zajlott a www.oszifesztival.hu
honlapon. A rendszer használata ismét nagyban megkönnyítette mind a résztvevők, mind a
szervezők munkáját.
32

Az egységes arculat szerint kidolgozott, a honlapról letölthető plakát és szórólapsablonokat a
múzeumok jelentős része használta, ezzel a fesztivál egységes kommunikációjához jelentősen
hozzájárultak.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017-ben a tavalyihoz hasonlóan magas számú látogatót hozott,
több mint 164 ezren voltak kíváncsiak a programokra. Ez jó eredmény, mert a rendezvény
költségvetése pontosan megegyezett a 2014-ben megítélt NKA támogatással, de a látogatószám
14.000 fővel meghaladja az akkori érdeklődőszámot.
Bár idén több pénzt csoportosítottunk a központi kommunikációra, ez még mindig szűkös keret
egy másfél hónapos, több mint 159 intézményt érintő rendezvény lebonyolításához. A Múzeumok
Őszi Fesztiváljának nagy szüksége lenne magasabb ismertségre, amit azonban csak több
kommunikációval lehet elérni. Médiára minimum 10 millió forintot kellene költeni. Ehhez
azonban magasabb összegű NKA támogatásra lenne szükség – minimum az idei évi
másfélszeresére.
A partneri megállapodások keretében kapott több, mint 16 millió Ft értékű kommunikációs felület
nagyban segítette a központi kommunikáció megtervezését, ezért a következő években törekedni
kell a partneri megállapodások megtartására, illetve további szélesítésére.
Ezúton is köszönjük az NKA támogatását, amellyel lehetővé tette a Múzeumok Őszi
Fesztiválja megrendezését.
A beszámolót készítette:
Nagy Magdolna
mb. igazgató
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Balogh Enikő
rendezvényszervező
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Szentendre, 2018. március
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8 Melléklet
NKA beszámoló: Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 – Partneri megállapodás keretében
kapott kommunikációs felületek
1. sz. melléklet
A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás összege 2017-ban kissé nőtt a 2015-ben és 2016ban megítélt 14.700.000 Ft támogatáshoz képest, 2017-ben 15.000.000 Ft volt. Ez szerény
mértékben, de lehetővé tette, hogy egy központi kampánnyal (programfüzet, plakát, fesztivál
honlap, online kampány, nyomtatott sajtó, szerkeszthető plakátok és szórólapok stb.) segítsük a
Múzeumok Őszi Fesztiválja kommunikációját.
Több média partnerrel is sikerült megállapodni: a Katolikus Rádióban, a Civil Rádióban, a
Klasszik Rádióban, a Jazzy Rádióban, a Rádió 1-en, a Modern Iskolában, az Artkalauzban, a Pesti
Estben, a Pesti Est Artban, az Óvodai Nevelésben és Tanítóban is lehetőségünk nyílt propagálni a
rendezvényt, továbbá a Fesztiválkalauz, a Mozaik Múzeumtúra, az Est.hu és a magyar múzeumok
médiafelületein is megjelentünk. A 2016-ban új partnerként csatlakozott a fesztivál hirdetéséhez,
népszerűsítéséhez az MTVA csatornacsalád 2016. szeptember 18-án indult M5 oktatási, kulturális
és ismeretterjesztő csatornája, a tavalyi közös sikerekre tekintettel, idén is örömmel támogatta a
rendezvénysorozatot, így a szeptember 21. és november 12. közötti időszakban rendszeresen
készültek TV interjúk és rádióriportok is. A tovább nőtt a honlap felhasználóinak száma
megjelenéseknek is köszönhetően Több médiapartner is felkeresett bennünket együttműködés
lehetőségével, de az alacsony költségvetés, a kommunikációra elkülönített összeg mértéke miatt,
az idei évben ezeket az együttműködéseket, megkereséseket már nem állt módunkban
megfinanszírozni.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 támogatókkal kötött megállapodások alapján történő média megjelenések
összefoglalása
kommunikációra
támogatók
Megjelenés
Média megjelenés
fordított kiadás
hozzájárulása
összértéke
Magyar Múzeumok
Új köznevelés
622 300
622 300
Tanító/ Óvodai Nevelés –Sprint Kft.
127 000
134 620
261620
M5 / MTVA
2 000 000
2 000 000
Rádió 1
323 850
311 150
635 000
Magyar Katolikus Rádió
20 000
850 000
Civil Rádió
1 750 000
1 750 000
Klasszik és Jazzy rádió
1 100 000
1 100 000
Adwords és Facebook kampány
390 000
390 000
Fesztiválkalauz
107 950
107 950
Mozaik Múzeumtúra
622 300
622 300
Artkalauz
622 300
622 300
Pesti Est különszám - programfüzet*
2 095 500
2 095 500
Pesti Est*
950 000
950 000
Pesti Est Art*
2 800 000
2 800 000
Est.hu*
1 000 000
1 000 000
Magyar Turisztikai Ügynökség
1 000 000
1 000 000
MTA – SZTAKI
200 000
300 000
500 000
ICO**
328 006
328 006
Összesen
2 936 350
12 368 776
16 134 976
**A PESTI EST a három média megjelenést közös csomagban nyújtotta: csak a programfüzetet (Pesti Est különszámot) kellett
kifizetni, az est.hu, est.hu angol verzió, Pesti Est, és Pesti Est Art megjelenések grátiszban kaptuk.
** Az ICO tárgyi eszközökkel (íróeszközökkel) járult hozzá a programhoz
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A magasabb látogatószám több tényezőnek köszönhető:
1.
2.

3.

A központi kommunikációra nagyjából az NKA által biztosított tavalyi támogatás
összegével megegyező finanszírozásra került idén is sor.
2017-ben a MŐF ismételten hét hétig tartott, ami hosszabb időszak az ezt megelőző
évekhez képest. A meghosszabbított időre esett az iskolai őszi szünet - melyre a múzeumok
különböző programajánlatokkal készültek, valamint Márton napi eseményeinek
megrendezése, melyeknek hagyományosan magas a látogatószáma. Ez hozzáadódott 2017ben is a MŐF látogatószámhoz.
A Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésének köszönhetően 93 településen az őszi
fesztivál idején, a központi honlapon, a programhoz társított látnivalók a környéken
tájékoztatók jelentek meg.

A 2015-ben kifejlesztett mobil alkalmazás aktualizálásán túl, melyen a résztvevő intézmények
adatait és programjait tekinthették meg a felhasználók, az applikáció játékkal bővült. Virtuális
sünis játékkal ünnepeltük meg, hogy a fesztivál kabalája immár ötödik éve színesíti múzeumi
őszeinket, ezzel is népszerűsítve a fesztivált. A játék egyszerűsített változata elérhető volt a
fesztivál honlapján. A komolyabb játék minden múzeumi helyszínen egyedileg került kialakításra
a múzeum profiljához igazodva. A játék résztvevői a játéksorozat egyes állomásain
(múzeumokban, kiállítóhelyeken, stb.) kihelyezett egyedi QR kódok alkalmazáson keresztüli
beolvasásával tudták elindítani az adott helyhez kötődő online játékcsomagot.
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