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Május 18-19.
Nemzeti Múzeum
Múzeumok Majálisa

A 24. MÚZEUMOK MAJÁLISA - 2019.
A 24. Múzeumok Majálisára a Múzeumkert rekonstrukciós munkálatai a tervek
szerint elkészültek. A komplex rekonstrukció célja egyrészt a kert történeti
hitelességű helyreállítása volt, másrészt korszerű, többfunkciós belvárosi
közhasználatú zöldfelület kialakítása. A munkálatok során megújultak a
közművek, a sétányok és a műemléki főépülethez illeszkedő gyalogos burkolatok
létesültek. Májusra zöldellő, új kert fogadta a rendezvényben főszerepet játszó
múzeumokat és a majálisra érkező vendégeket is.
Az idei Majálisnál visszatértünk a már megszokott két napos rendezvényhez,
viszont figyelembe vettük a tavalyi, a múzeum épületében tartott múzeumi ünnep
pozitív tapasztalatait, ezért a múzeumok megjelenését több helyszínre: azaz a
Múzeumkertbe és a klasszicista belső terekbe, valamint a múzeum udvarára is
terveztük. Ezzel is ösztönöztük a látogatókat arra, hogy belépjenek az épületbe is!
A 2019-es MM tematikája:
Idén az ICOM aktuális jelmondata: Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition - A
múzeumok mint kulturális központok – A hagyomány jövője. E gondolat szellemében a
múzeumok kulturális megtartó erejére, a társadalom számára oly fontos, mélyen
gyökerező hagyományaink jövőjére, és ezek közösségmegtartó jelentőségére irányítottuk
a figyelmet. Különös szerencse, hogy a 24. Múzeumok Majálisának első napját 2019ben pontosan a Múzeumok világnapján 2019. május 18-án, szombaton tarthattuk meg.
Az idei majális másik fő tematikája 1989-re, azaz a rendszerváltoztatásra fókuszált. A
Magyar Nemzeti Múzeum 2019-ben, a rendszerváltoztatás sorsfordító, 30. évfordulójára
emlékezve egész esztendőn átívelő programsorozatot készített elő KÖZÖS IDŐNK – 1989
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címmel. Az eseménysorozat egyik legfontosabb célja – amelyre a névadás is reflektál –,
hogy a magyar társadalom együtt, közösen emlékezzen a rendszerváltoztatás időszakára.
Szeretnénk bevonni minél több társadalmi réteget, csoportot, korosztályt a közös
emlékezésbe, közösségi élménnyé formálni az ünnep időszakát. A Majális különösen jó
alkalmat kínált ezekhez a terveinkhez.
A 24. Múzeumok Majális stratégiai céljai voltak:


Fő cél: a közösségi összetartozás erősítése és a megújult Múzeumkert mint közösségi
tér újra birtokba vétele volt;



A 24. Majális kiváló lehetőséget teremtett a szakma által hiányolt, koncentrált
múzeumi találkozó számára.



Intenzív találkozási élményt adott a kollégáknak és a látogatóknak egyaránt.



Az ország különböző pontjairól érkező múzeumi szakemberek között a két nap
folyamán kialakuló párbeszédek, eszmecserék, baráti találkozások lehetőséget
teremtettek, hogy egymás munkájába jobban belelássanak.



A szakmai tapasztalatcserén, baráti találkozásokon túl lehetőség nyílott előadások,
kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók, projektek szervezésére is.



A rendezvény hagyományának tovább vitele



A tematikával kapcsolatos célzott üzenetek továbbítása tudatos csatornákon
keresztül.

Helyszínek:
Fő helyszínként visszatért a megújult Múzeumkert!
Az eddigiekhez híven a nagy színpad az Arany János-szobor elé került, és a szobor
környékén kapott helyet a vendéglátás is.
A nagyszámú múzeumi jelentkezéssel azonban a tavalyihoz hasonlóan a belső tereinket
is használnunk kellett. Így a Díszterem, a Kupola, a Kandallók, a Rotunda is adott
helyet a múzeumi standoknak.
A Műtárgysétány’89-es időszaki kiállítás az Aulából indult, átszelte a Rotundát és a
Lapidárium, valamint a Mithras-szentély is befogadta a tematikus tárgyakat.
A Római-udvaron is sátras elhelyezést kaptak múzeumok és Múzeum Esztrád
elnevezéssel a szakmai beszélgetések, előadások, könyvbemutatók és a projektismertetők színtere itt egy színpad volt.
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Az idei díjazottak (Év múzeuma-díj, Év kiállítása-díj) bemutatkozásának is itt
biztosítottunk látványos, népszerű programhelyszínt ebben a gyönyörű térben.
Múzeumok részvétele
2019-ben is rekordszámú múzeum jelentkezett a Majálisra, 105 múzeum hálózta be a
kertet és az épületet.
A Múzeumok Majálisa programjának alapja és a rendezvény sikerének egyik fokmérője a
kiállító múzeumok sokszínűsége. Az országos múzeumok többsége szokás szerint részt
vett a rendezvényen, emellett az országos szakmúzeumok, a megyei hatókörű városi, a
települési és helytörténeti múzeumok, gyűjtemények is képviseltették magukat. Immár
hagyománnyá vált, hogy a közgyűjteményi terület társintézményei – a Magyar Nemzeti
Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár – is megjelentek a Majálison. Idén is igen jelentős volt a helytörténeti
gyűjtemények, bemutatóhelyek, tájházak aránya is a résztvevők között.
A múzeumok választhattak a benti és a kinti helyszínek között. Az eddig megszokott 6x3
méteres sátrak mellett speciálisan bentre tervezett egységes fekete-fehér színekből
összeállított standot kaptak a jelentkezők.
Az

intézmények

nagy

lelkesedéssel

kapcsolódtak

kezdeményezéseinkhez:

a

Műtárgysétány’89, a Tudássétányhoz, a színpadi és a szakmai programokhoz.
A bemutatkozó közgyűjtemények mellett szoros szakmai együttműködések a rendezvény
megvalósításában:
ICOM – Magyar Nemzeti Bizottság
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület
magyarmuzeumok.hu
MúzeumCafé
museum.hu
Mozaik Múzeumtúra
Anima Travel
PROGRAMOK (HELYSZÍN SZERINT)

MÁJUS 15. (szerda)
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11:00 Sajtótájékoztató

MÁJUS 18-19. (szombat-vasárnap)
I.

SZÍNPADI PROGRAMOK:

Az idei évben a két napra tervezett programsorozat alkalmával szombaton 6 zenei
produkció, vasárnap 5 fellépő, továbbá 2 kísérőrendezvény (Az Év Múzeuma 2019 és
az Év kiállítása 2019 díjátadó, Részvételi Múzeum – a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeum díjátadója) került a színpadra. A színpadot ebben az évben az Arany János szobor
előtt állítottuk fel, így a főlépcsősor természetes nézőtérként szolgált a koncerteken.
Az idei évben a rendezvény ünnepélyességét még azzal is megnöveltük, hogy a köszöntő
beszédek Az Év Múzeuma 2019 és az Év kiállítása 2019 díjátadó előtt hangzottak el a
nagyszínpadon, a több száz fős közöség előtt.
Varga Benedek főigazgató üdvözlő szavai után Beneda Attila, Család- és
Népesedéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár köszöntötte a megjelenteket, ezután
Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője tartotta meg
beszédét, őt követte Sántha Péterné, Józsefváros alpolgármestere.

MÁJUS 18. (SZOMBAT)
10:00-10:30

Pénzügyőr Zenekar

13:00-14:00

Köszöntők
Év Múzeuma 2019 és Év kiállítása 2019 – díjátadó ünnepség.

14:30-15:30

Valami Swing - hot jazz & cool swing a Múzeumkertben

16:30.17:30

Petruska EgySzemélyes

18:00-19:30

Kerekes Band

19:00-22:00

Utcabál à la 80-as évek - Dj Hlásznyik

MÁJUS 19. (VASÁRNAP)
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10:00-10:30

Katasztrófavédelem Központi Zenekara

10:30-11:00

Aerobic/fitnesz Béres Alexandrával: ahogy a ’80-as években
csináltuk!

11:30-12:30

Hahó Együttes

13:00-13:30

Részvételi Múzeum - díjátadó
A Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a
közösségi tevékenységekkel rendelkező múzeumok számára átadta
a Részvételi Múzeum elismeréseket.

14:00-15:00

Canarro - Manouche Swing Koncert

17:00-18:00

VAN filmzenekar

II.

SZAKMAI PROGRAMOK

Az Év Múzeuma díjat 1996-ban alapította a Pulszky Társaság. Az elismerést,
amelyre a múzeumok önmagukat jelölhetik, olyan intézmény kaphatja meg, amely
a múzeumi munka minden területén, a gyűjteményfejlesztéstől a tudományos
kutatáson át a gyűjtemények hozzáférhetővé tételéig kiegyensúlyozott és
átgondolt, stratégiai alapú fejlődést mutat.
Az Év Múzeuma pályázat bíráló bizottsága döntése értelmében az intézmény helyi és
nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért, kommunikációs tevékenységének sikeres
megújításáért és a múzeumalapítás 150. évfordulójának sokoldalú, tudományos és
közönségkapcsolati hasznosításáért a Jósa András Múzeum kapta Az Év Múzeuma 2019
elismerést.
A Koszta József Múzeum a közönség megszólítására irányuló törekvéseiért és a múzeum
ismertségének növelésében elért eredményeiért a bíráló bizottság elismerésében
részesült, valamint szintén elismerésben részesült a Sziklakórház Atombunker
Múzeum innovatív közönségkapcsolati tevékenységéért és a gyűjteményi és tudományos
területen elért előrelépéséért.

„AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2019” elismerést kapta a székesfehérvári Szent István Király
Múzeum Vonalba zárt történetek (Réber László grafikusművész kiállítása) című, a
Hetedhét Játékmúzeumban megnyílt állandó kiállításáért.
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A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJÁT nyerte el a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, a
ZÁR(OL)VA – A gödöllői kastély titkos élete, 1950–1990 című, diákok felkészítésével,
majd aktív részételével készült, kiegyensúlyozott, közösséget mozgató és megszólító
időszaki kiállításáért.
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG OKLEVELÉT kapta
1) A Petőfi Irodalmi Múzeum budapesti Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeuma,
Mesés bábok – bábos mesék. Arany János művei és bábtechnikák című, a
jubileumi Arany kiállításhoz szervesen kapcsolódó, ám a bábművészetet önmagában
is vonzóan, interaktívan bemutató időszaki kiállításáért.
2) A Petőfi Irodalmi Múzeum sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeuma, az Újhely és a
Nagy Háború című, az országos megemlékezések jegyében, a város közösségének
bevonásával készült, és a közönség figyelmét ébren tartó időszaki kiállításáért.
3) A budapesti Tomory Lajos Múzeum, Ekevasba fogott madárszárny című, Kondor
Béla helyi kötődését, és annak egész életére való hatását igényes vizuális
megjelenéssel és gondos tartalmi válogatással bemutató állandó kiállításáért.
4) A miskolci Herman Ottó Múzeum, Dinók Földjén – MezoZOOikum, című, a múzeum
új épületrészébe illő, a témát kalandos kerettörténetbe ágyazó, és a felfedezések
izgalmát nyújtó állandó kiállításáért.
III.

EGYÉB SZAKMAI PROGRAMOK:

a. Múzeum Esztrád
A korábbiakhoz hasonlóan az idei évben is többféle témában és formában tartottunk
szakmai programokat a Majális szakmai színpadán. A 2019-es évben főleg a vendégül
látott múzeumok szakmai programjai kaptak helyet, melyek műfajban és tematikában is
széles spektrumban valósultak meg.
Igazi sikernek tekinthető, hogy az idei évben a Nemzeti Múzeumban meghirdetett
Közös Időnk-1989 projekthez több múzeum is csatlakozott, akár a Műtárgysétány’89-re
érkező tárgyak formájában, akár a saját sátraik berendezésével. Az évfordulóhoz
kötődően szervezte meg a Magyar Nemzeti Múzeum saját kerekasztal-beszélgetését
Közép-európai piknik címmel, amin a résztvevők (Dr. Kiss Gy. Csaba, Dr. Mészáros Andor
és Dr. Bába Iván) a rendszerváltoztatás közép-európai kapcsolatairól, összefüggéséről,
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eseményeiről ejtettek szót. A beszélgetés során a résztvevők saját élményeik felidézése
mellett a rendszerváltoztatás történelmi összefüggéseibe is beavatták az érdeklődőket. A
program nagy érdeklődés mellett valósult meg, összesen 45 fő vett részt a beszélgetésen.
Továbbá az MNM szakmai színpadán valósult meg az „Az év múzeuma 2019 és az
„Az év kiállítása 2019” szakmai kerekasztal, ahol a díjazottakkal folytatott beszélgetés
során az érdeklődők bepillantást nyerhettek az adott múzeum és kiállítás kulisszái,
eredményei mögé.
A kerekasztal-beszélgetések sorát erősítette Dr. Bognár Zalán és Makra Mónika A
„málenkij robot”, GULAG, GUPVI kutatás új útjai című diskurzusa, valamint a múzeumi
játékosítás témájában megtartott dialógus, ahol az érintettek kitértek a költséghatékony
és múzeumi szakemberek bevonásával fejlesztetett és fejlesztendő múzeumi játékokra.
Ezen felül kiemelendő, hogy a múzeumok különböző témában megtartott szakmai
előadásokkal és klasszikus zenével színesített műtárgybemutatóval is készültek. Érezhető
volt a közönség részéről a nagyfokú érdeklődés, hiszen a programok többsége teltházzal
zajlott.
2019.május 18. (szombat)
Időpont
11:00

12:00

14:30

Cím
Résztvevők
Dalcsokor a
A decsi
Gyöngyösbokrétától Gyöngyösbokréta
Hagyományőrző
Egyesület
asszonykórusa, a
Görönd citerazenekar
Múzeumi a’la carte
Kajári Gabriella–
– egyszerű
(Szabadtéri Néprajzi
megoldás egy
Múzeum, Múzeumi
nagyszerű étlapról! Oktatási és
Módszertani Központ
Az év Múzeuma
2019 és Az év
kiállítása 2019 –
kerekasztalbeszélgetés a
díjazottakkal.
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Program leírása
Sárközi dalcsokor

Online adatbázis
bemutatása

16:30

Filléres játékaink.
Mennyibe kerül a
múzeumi játék? –
kerekasztalbeszélgetés.

Németh Ádám
(Magyar
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Múzeum), Illés Péter
(Csongrád
Információs Központ)
A
beszélgetést vezeti:
Bayer Árpád (Open
History)

Beszélgetés
jó
gyakorlatokról és
költséghatékony
megoldásokról
múzeumi
szakemberekkel
és
játékfejlesztőkkel.

2019. május 19. (vasárnap)
Időpont

Cím

Résztvevők

Program leírása

11:00

A „málenkij
robot”, GULAG,
GUPVI kutatás új
útjai

A kötetlen beszélgetésben
megismerhetik az eddigi
kutatási eredményeket, és
hogy milyen új kutatási
irányzatra van szükség a
téma
alaposabb
lefedettségére.

12:30

Egy kastély titkos
élete 1950-1990.
Kiállításrendezés
ikszes diákokkal.

Dr. Bognár Zalán
(Károli Gáspár
Református
Egyetem
docense, a GulágGupvikutatók
Nemzetközi
Társaságának
elnöke), Makra
Mónika
(MNM
Málenkij Robot
Emlékhely)
Faludi Ildikó
(Gödöllői Királyi
Kastély)

13:15

A vihar
kapujában - A
Diadal Napja

Oláh
Mihály,
László
Demeter
Tamás
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Tibor
Budai
és
Viktor

A kiállítás megszületésének,
és
működtetésének folyamatát
kísérhetik
végig
a
prezentáció
során
az
érdeklődők.
Kuroszava nagysikerű filmje
ihlette az ötletet: eredeti
levelek és történelmi adatok
vegyítve
a
korszaknak
megfelelő
stílusban.
A
szereplők
korabeli
ruházatban
elevenítenek
meg
történelmi alakokat.

14:00

Art Mix Live a
Majális
színpadán!

Grászli Bernadett
(Rómer Flóris
Művészeti és
Történeti
Múzeum,
igazgató) Győri
Filharmonikus
Zenekar
művészei:
Győre Nórahegedű,
Váray Bálinthegedű,
Burai Zsoltmélyhegedű,
Villányi Pétercselló

A tavalyi évben új
programsorozat indult
útjára Győrben a Rómer
Múzeumban, ART MIX LIVE
címmel. A program során
a klasszikus zene,
múzeumban őrzött
műkincsek, képzőművészeti
alkotások közös
szerepeltetése révén
történeti korszakok és
művészeti irányzatok
ismeretterjesztő
bemutatása valósul meg.

15:30

Közép-Európai
piknik! KözépEurópa a
rendszerváltások
tükrében –
kerekasztal
beszélgetés

Dr. Kiss Gy
Csaba, (Eötvös
Lóránd
Tudomány
Egyetem,
nyugalmazott
címzetes
egyetemi tanár)
Dr. Bába Iván
(volt államtitkár,
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem,
magántanár)
Dr. Mészáros
Andor, (Eötvös
Loránd
Tudomány
Egyetem,
egyetemi
adjunktus) A
beszélgetést
vezeti: Gál
Vilmos (Magyar
Nemzeti

Hogyan élték meg a
rendszerváltást a középeurópai nemzetek? Milyen
kapcsolat van a szomszédos
nemzetek és a magyar
rendszerváltás között?
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Múzeum,
tárigazgatóhelyettes)

b. Tárlatvezetések
A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei évben az Ismeretlen Görgei című kiállításban
történő tárlatvezetések esetében mindkét napon 2 egymás után megvalósuló vezetést
tartottunk, ahol szombaton az első vezetésen 60 fő, a másodikon 50, vasárnap pedig 80 és
50 fő vett részt. Mindez azt gondoljuk igazi sikernek könyvelhető el, amely hűen tükrözi a
kiállítás koncepcióját, mondanivalóját is.
Ismerd meg Görgeit! – tárlatvezetés Az ismeretlen Görgei című kiállításban
2019. május 18. (szombat) 16:00 és 16:45
2019. május 19. (vasárnap) 16:00 és 16:45
A rendszerváltoztatáshoz kapcsolódó tárlatvezetésen szombaton 30 fő, vasárnap pedig
45 fő vett részt.
1989/ a műtárgyak tekintetében – tárlatvezetés a Műtárgysétány’89 című kiállításban
(Gál Vilmos, Magyar Nemzeti Múzeum, tárigazgató-helyettes)
2019. május 18. (szombat) 15:00
2019. május 19. (vasárnap) 13:00
c. Műtárgysétány’89
Időszaki kiállítás a múzeum épületében „1989” jegyében: az idei Majális
másik fő fókuszpontja 1989, azaz a rendszerváltoztatás. A Nemzeti Múzeum
belső tereit behálózó Műtárgysétány’89 mindenki számára megidézte a
rendszerváltoztatás évét. A kiállítás 20 múzeum anyagából tevődött össze, a
múzeumok kifejezetten erre az alkalomra adták kölcsön a témához illeszkedő
műtárgyaikat, amelyek között voltak 1989-ben beleltározott tárgyak, 1989-re
reflektáló műtárgyak is.
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d. Tudássétány
A múzeum kert rekonstrukciós munkálatainak
befejezését

követően

lehetőségünk
Múzeumkertben

nyílt
a

az
az

idei

évben

immár

látogatók

újra

megújult

számára

a

Tudássétányon való részvétel biztosítására. A
Múzeumkert és a múzeum falai több mint száz, az
ország különböző területeiről érkező múzeumot
fogadott be, akik közül nyolcvanöten vettek részt a „felfedező sétán”. A játékos feladatok,
kvízek kitöltéséért és elvégzésért a látogatóknak tíz
pecsétet

kellett

összegyűjteni,

amelynek

nyereményeként a garantált ajándékcsomagok
mellett egy greenbox fotózáson vehettek részt. A
különleges

technikával

készített

képeknél

a

látogatók részeseivé válhattak az 1989-es évhez
kapcsolódó történéseknek, a határ megnyitásának,
vagy David Hasselhoff utasaként a „nagy Gorenje-korszaknak”. Ezen kívül a korabeli
mesék- és filmek főszereplői mellett a televízióban érezhették magukat.
A két nap alatt kb. 1000 fő részvételével valósult meg a „kalandjáték”. Külön öröm volt
látni, hogy nem csak a gyermekek és családok, hanem
az idősebb generáció is szép számmal képviseltette
magát.
A Tudássétány nyereményeként ezen kívül a két nap
alatt több mint kétszáz, a Magyar Nemzeti Múzeum és
a résztvevő múzeumok által felajánlott kiadványokból
álló csomag került átadásra a felnőttek részére. Továbbá körülbelül kétszáz játékokat,
foglalkoztató füzeteket tartalmazó csomag a gyermek korosztály részére.
e. Múzeumpedagógia
A 2019-es Múzeumok Majálisára az MNM Múzeumpedagógiai csapata többféle játékos,
interaktív, tudásépítő, valamint kreatív családi programmal készült.
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1. Kötődések kincskereső - Tudássétány
Az MNM új, időszaki kiállításához készült „Kötődések – tárgy.történet.etc” kincskereső
feladatlapot a Majális alkalmával ingyenesen kínáltuk. A feladatokat az MNM épületében,
az Információs pult mellett elhelyezett asztalnál vehették át a látogatók. A
kincskeresőfüzet a Kelet és Nyugat határán cím régészeti kiállításban, a Történeti kiállítás
1. részben és a Lapidáriumban kínáltak új szempontokat, útvonalat.
A kincskereső játék egyik állomása volt a Majális Tudássétányának is: a megoldott
feladatlapokért cserébe a pontgyűjtő füzetbe kaphattak pecsétet az átvételi pontnál.
A program célközönsége 6-99 évesek voltak.
A két nap alatt kb. 200 feladatlapot adtunk ki, melyek közül körülbelül a résztvevők fele
érkezett vissza a pontgyűjtő füzettel.
2. Játszd le velünk az 1848/49-es csatákat!| Fegyvermustra Takács Krisztiánnal
Interaktív

társasjáték

keretében

elevenítettük fel az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc nagy csatáit, kézzel festett
ólomkatonákból

épített

hadseregekkel,

élethű terepasztalon. A programot május 18án, szombaton vehették igénybe a látogatók
a Díszteremben felállított standon Takács
Krisztián, a társasjáték készítője, kitalálója,
hagyományőrző vezetésével.
A társas után a szabadságharc fegyverei és
egyenruháinak

korhű

másolatai

kézbe

vehetőek és felpróbálhatóak voltak, amelyek
a játék élményét, a korszak mélyebb, kézzel
fogható ismeretét segítették.
A játék és a fegyvermustra az „Az ismeretlen
Görgei”

című

időszaki

kiállításunkhoz

kapcsolódott, így a majális alkalmával a résztvevők ingyenes tekinthették meg a kiállítást
és mélyíthették el tudásukat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik zsenijéről,
Görgei Artúrról.
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A társasjátékon egyszerre korlátozott számú látogató vehetett részt: 8 fő. Egy játék, a
felszerelés és öltözet ismertetés kb. 1 óra időtartamú volt. A standnál a nyitva tartási
időben 10.00-18.00 óra között szinte végig teltház volt, a programon a nap folyamán kb.
50 fő vett részt.
Célcsoportunk elsősorban kisgyermekes családok voltak, de a program iránt nagy
érdeklődés volt a felnőttek körében is.
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3. MNM Alkotóműhely - Majális a hagyomány!
Idén

a

kreatív

múzeumpedagógiai
helyet.

A

alkotóprogram

foglalkoztatójában

programra

legnépszerűbb

az

a

kézműves

korábbi

MNM
kapott

majálisok

foglalkozásaiból

válogattunk, „Nekünk a Múzeumok Majális már igazi
hagyomány” szlogennel.
A látogatók a 19. századi majálisok hangulatában
készíthettek maguknak díszes legyezőt, és többféle
fejfedőt (cilinder, csákó, kalap). Az elkészült „nyers”
darabokat tetszőlegesen dekorálhatták a majális
hangulatának megfelelően virágokkal és egyéb
izgalmas anyagokkal, csipkével, tollakkal.
A legkisebbek a népmesei motívumok ihlette
képeslapokat készíthettek maguknak, vagy lephették meg vele szüleiket.
Ezeken kívül szabad teret engedtünk a látogatók kreativitásának, így mindenki a
rendelkezésre álló alapanyagokból tetszőlegesen készíthetett bármi tetszőlegeset.
A kreatív foglalkozás célcsoportja elsődlegesen a gyermekes családok voltak, azonban
számos alkalommal betértek hozzánk felnőttek is, akik nem kisebb lelkesedéssel vettek
részt a kreatív tevékenységben. Voltak többszöri visszatérőink is.
Az elkészült díszes fejfedőkkel a kialakított virágos szelfi falnál tetszőlegesen készíthettek
képeket a résztvevők. A fotózáshoz használhattak továbbá 19. századi ruhamásolatokat,
fegyvermásolatokat, játékos kiegészítőket.
Vasárnap és szombaton is 10.00 és 18.00 óra között vártuk az alkotni vágyókat, amely idő
alatt kb. 200 fő látogatott el hozzánk.
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A Majális lebonyolításában segítettek:
1. Iskolai Közösségi Szolgálat
A Magyar Nemzeti Múzeum 2013-tól kezdve folyamatosan fogad közösségi szolgálatos
diákokat. A 24. Múzeumok Majálisa alkalmából 9 iskolából 12 diák segítette a Nemzeti
Múzeum munkáját. Ezekre a diákokra a program során nem csak, mint segítőkre és
érdeklődő fiatalokra, de mint a múzeum egyfajta tesztközönségére, valamint a jövő
múzeumlátogatóira és támogatóira is gondol.
Idén különösen fontos volt a diákok bevonása, hiszen ismét a frissen megújult
Múzeumkert is fontos helyszíne lett a rendezvénynek.
A diákokat az iskolákon keresztül, illetve zárt Facebook-csoportban toboroztuk. Külön
öröm volt számunkra, hogy több kollégánk is ajánlotta középiskolás gyermekének a
lehetőséget, ezzel is erősítve a rendezvény közösségi szellemét.
A fiatalok már a rendezvény előkészítésében is szerepet vállaltak tevékeny munkájukkal,
hiszen segítségükkel készítettük elő a gyermekek kézműves foglalkozását. Ezentúl pedig
többen részt vettek tájékoztató órákon is!
Ezt követően a rendezvényen hatékonyan segítették a látogatók koordinálását,
informálását, és a gyermekprogramok megvalósítását is. Azt tapasztaltuk, hogy
proaktívak, kezdeményezőek voltak, újszerű észrevételeikkel elősegítették a program
sikerét.
2. Önkéntesség
Az idei Múzeumok Majálisán két Infó-pont segítette a látogatók útbaigazítását és
tájékoztatását magyar, illetve idegen nyelveken. Az első Infó-pontot a Múzeumkertben
helyeztük el, a Kálvin téri bejárati kapu közvetlen közelében azért, hogy a látogatók az
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érkezés pillanatában azonnal igénybe tudják venni az információs szolgáltatást. A
második a belső Információs-pultunk.
Mindkét Infó-pont feladatainak ellátását önkéntes, illetve iskolai közösségi szolgálatos
segítőkre bíztuk, kiegészítve a kommunikációs és közművelődési munkatársak
irányításával és felügyeletével.
A két napos rendezvény során összesen 17 önkéntes működtette a külső és belső Infópontokat. Az önkénteseket körlevélben, illetve telefonon vagy személyes úton kerestük
meg, hogy csatlakozzanak a rendezvény lebonyolításához. Mindkét napon délelőtt 10 és
délután 18 óra között látták el a feladatokat 4 órás váltásban.
A múzeumkerti Infó-pont sátorfala nagyméretű plakát-térképpel is el volt látva, ami a
látogatók tájékozódásában nélkülözhetetlennek bizonyult.
A jól informált, megfelelően felkészített Infó-pontok működése nélkülözhetetlen egy
olyan nagy rendezvény lebonyolításában, mint a Múzeumok Majálisa.
KOMMUNIKÁCIÓS BESZÁMOLÓ
NYOMTATOTT SAJTÓ-MEGJELENÉSEK
(fizetett és barter)
Pesti Est

Hirdetések, 1/1,

május

kiemelt ajánló,
Kulttipp
Pesti Est Art

hirdetés

május

Pesti Műsor

hirdetés

május

InfoPont

1/1, kiemelt ajánló,

május

Papageno

1/1, kiemelt ajánló,

április, május

1/3
Fesztiválkalauz, Duna-

1/1 oldal

április, május

kanyar száma
ONLINE SAJTÓ-MEGJELENÉSEK
(fizetett és barter)
programturizmus.hu

banner, pr-cikk

május

artkalauz.hu

programajánló

május
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pestiest.hu

programajánló

május

papageno.hu

programajánló,

május

banner
fidelio.hu

programajánló,

május

banner
szeretlekmagyarorszag.hu

programajánló,

május

banner
welove BP.hu

programajánló,

május

banner

KÖZTÉRI REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓ FELÜLETEK, BKV JÁRATAIN
MEGJELENÉSEK
(fizetett)
Citylight

Astoria, Kálvin tér

május

PROGRAMFÜZET
(fizetett)
Pesti Est behúzva (4000 db)

A Múzeumok

terjesztéssel a

Majálisa

rendezvényen

hirdetése, 8
oldalas
programleporelló,
Tudássétány/Műtárgysétány’89

Múzeumok

pontgyűjtőlap (2000 db)

Majálisa
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Info-pultnál

MÚZEUMKERT
(fizetett)
Molinó

A múzeum

Május

homlokzata
Tábla

Múzeumkert kerítés

Május elejétől

RTL Klub-híradó

Interjú, forgatás, programajánló

M1 –Ma délelőtt

programajánló

MTVA-híradók

Interjú, forgatás

Duna TV hiradók

Interjú, forgatás

MTVA M5 Kulturális Híradó

Stúdióbeszélgetés

MTVA M5 Hétvégi Belépő

forgatás

MTVA M5 Kulturális Híradó

Stúdióbeszélgetés, Interjú, forgatás

MTVA M5

Interjú, forgatás

ATV-híradó

Interjú, forgatás

Hír TV

Interjú, forgatás

Bonum TV

Stúdióinterjú

RÁDIÓ MEGJELENÉSEK
Civil Rádió

Interjú, programajánló

Bartók Rádió

programajánló

Katolikus Rádió

Interjú, programajánló

Petőfi rádió

programajánló

Sláger Rádió

programajánló

InfoRádió

Interjú, programajánló

Jazzy Rádió

programajánló

Kossuth Rádió

programajánló

Déli Krónika, Esti Krónika, Késő Esti
Krónika
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NYOMTATOTT SAJTÓ-MEGJELENÉSEK
Lokál

ajánló

Népszava

cikk

Magyar Nemzet

cikk

ONLINE SAJTÓ-MEGJELENÉSEK
mti.hu, nepszava.hu, museum.hu, kultura.hu, magyarmuzeumok.hu, ma.hu,
hvg.hu, rtl.hu, hirtv.hu, feol.hu, szeretlekmagyarorszag.hu, hegyvidek.hu,
greenfo.hu, felelosszulokiskolaja.hu, beol.hu, csalad.hu, valasz.hu, infostart.hu,
gyorplusz.hu, halasinfo.hu, est.hu, torizzotthon.hu, magyaridok.hu, infovilág.hu,
vs.hu, hirtukor.hu, euroastra.hu, hirado.hu, stop.hu, gyorplusz.hu,
jozsefvaros.hu, hirado.hu, gyerekprogramajanlo.hu, kulter.hu,
iranymagyarorszag.hu, hiros.hu, psmagazin.hu, kultúra.itthon.hu,
gyerekprogramok.hu, esemenymenedzser.hu, magyarhirlap.hu, turizmus.com,
museum.breuerpress.com, minap.hu, museum.breuerpress.com,
magyarhirlap.hu, webradio.hu, gondola.hu, fidelio.hu, kulter.hu, heol.hu, mon.hu,
boon.hu, kulturport.hu, inforadio.hu, librarius.hu, faktor.hu,
fesztival.mandiner.hu, origo.hu,stb.
MNM FELÜLETEIN


Óriásmolinó és tábla a Múzeumkert kerítésén és a Múzeum homlokzatán



Info-háromszögek a programokkal, résztvevőkkel, információkkal az épületben és
a belső udvarokon



A Múzeumok Majálisa saját honlapján bemutatkozhattak a résztvevő múzeumok és
folyamatosan tölthették fel anyagaikat (www.muzeumokmajalisa.hu weboldalra
programok feltöltése, résztvevő múzeumok listája)



MNM honlapja + 25 ezres látogatottságú Facebook-oldala



Facebook-kampány:

www.facebook.com/nemzetimuzeum:

eseményoldal

létrehozása, a 24. Múzeumok Majálisa arculata, posztok, fényképek feltöltése


A múzeumok által beküldött videofilmek lejátszása a Rotundában és a főbejáratnál
elhelyezett TV-ken.



Szponzorok feltüntetése az információhordozókon, reklámfelületeken.
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KOMMUNIKÁCIÓS ÖSSZEGZÉS
Az NKA támogatásából és az MNM költségvetéséből a kommunikációra elkülönített
összegből erős kampányt terveztünk, hogy a megújult Múzeumkert is minél ismertebbé
váljon. Éppen ezért célzottan, programajánló újságban helyeztünk el hirdetéseket, több
fronton nyereményjátékokat indítottunk, kiemelten kezeltük a múzeum felületeit. Az
idén is médiatámogatóink voltak: a Pesti Est, a Papageno, az Infopont.
A sajtótájékoztatót a Rotundában rendeztük meg, mivel ez a helyszín is fontos szerepet
kapott a Majális programsorozatában. Idén ismét a sajtótájékoztatón jelentettük be Az év
Múzeuma- és Az év-kiállítása-díj nyerteseit, ezzel a stratégiával a figyelmet több napon
keresztül irányítottuk rájuk.
Az előre eltervezett kommunikációs kampányt a rendezvényt megelőző egy hétre
összpontosítottuk. A legnagyobb médiaérdeklődés magát a programot övezte, mindkét
napon minden TV-csatorna megjelent és interjúkat, vágóképeket készítettek a
múzeumokkal és a látogatókkal egyaránt.
A rádióadók is folyamatosan a hallgatók figyelmébe ajánlották a hírekben a rendezvényt,
interjút készített a Kossuth Rádió, az Inforádió, a Bartók Rádió, a Karc FM stb. A
legnagyobb és legmeghatározóbb nyomtatott sajtóorgánumokban jelentünk meg, az
online felületeken és programajánlókon cikkek jelentek meg.
Az online kommunikációra fektettük az idén a legnagyobb hangsúlyt. A
24. Múzeumok Majálisa rendezvényről a múzeum által működtetett négy online
csatornán (saját honlap, az esemény weboldala, Facebook, Instagram) keresztül is
tájékozódhatott a közönség. A szerződéses partnerek mellett nagyszámú FB-hirdetést
generáltunk, megcélozva ezzel a Majális potenciális közönségét. Az előző évekhez
hasonlóan a Múzeumok Majálisának online kommunikációja a Múzeum honlapjára
felkerült eseménnyel kezdődött, amit a Facebook esemény követett. Majd május elején
frissült a Múzeumok Majálisa honlap és sorban felkerültek a részletes programleírások és
a résztvevő intézmények, a fellépők listája. A honlapon (mnm.hu) a Majálishoz
kapcsolódóan hírek és más események is felkerültek, valamint angol nyelven két hír jelent
meg a külföldi látogatók tájékoztatása érdekében. Az esemény előtt a honlap nyitóoldalán
a fő hír a Múzeumok Majálisa volt.
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Május elejétől napi szinten kerültek fel posztok a Majálishoz kapcsolódóan
Facebookra bejegyzésként, és az eseményhez való hozzászólásként is. Facebookon a fő
esemény mellett több kisebb esemény is készült: a koncertek és más programok ( pl.:
Aerobic, ahogy a ’80-as években csináltuk!; Az Év múzeuma 2019 és Az Év kiállítása 2019
| díjátadó ünnepség). Valamint felkértük a résztvevő intézményeket, hogy aktívan
működjenek közre az online kommunikációba és hozzanak létre eseményt a Múzeum
bevonásával vagy tegyenek közzé bejegyzéseket, kommenteljenek. Többen ennek a
kérésnek eleget is tettek. A bejegyzések és események organikus elérése változó volt, de
a fő esemény már két héttel a rendezvény előtt elérte és meghaladta az előző évekbeli
aktivitást. A Majális előtt egy héttel több eseménynek elindult a fizetett online hirdetése
Facebookon (koncertek, programok és a fő esemény; ennek hatására a fő esemény elérése
az előző évhez képest (3000 aktivitás) több mint 246%-os növekedést mutatott az idei
évben (7400 aktivitás).
A rendezvény első napján 10 bejegyzés és kettő hozzászólás is felkerült
Facebookra (Baga Photo & Videography fotóival). A bejegyzések egy része egy napig ki
volt emelve, mindegyik elérése 1600-23000 között mozgott (egy bejegyzés átlagos
elérése 1000-1200 szokott lenni). A második napon öt bejegyzés került fel az oldalra.
Elsődleges

információközvetítőként a

rendezvény

saját

weboldala:

a

www.muzeumokmajalisa.hu szolgált. Két héttel a rendezvény előtt elérhetővé vált a
résztvevő múzeumok, intézmények listája, saját weboldalra mutató linkkel, továbbá a
helyszínről tudható információk és a programkínálat a helyszínek szerint különválasztva.
A weboldalt használók tájékozódását online térképpel is segítettük.
A múzeum saját weboldala bejáratott és közismert kommunikációs csatornaként a
közönség elsődleges tájékozódási pontja, ezért hírként és a programjaink között is
megjelent az esemény, átirányítva az érdeklődőket az esemény saját weboldalára, innen
a Facebook és Instagram oldalakra. Tehát az online kommunikációs csatornák
párhuzamosan, de egymással összeköttetésben szolgálták a közönség tájékoztatását, a
program sikere érdekében. Összefoglalva, az idei 24. Múzeumok Majálisa kiemelkedő
online eredményeket ért el Facebookon az előző évekhez képest. Több pozitív ajánlás és
visszajelzés is érkezett a látogatóktól hozzászólások formájában.
A Majális arculata:
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A vizuális kommunikációban az alapkoncepciót megtartva, az idei tematikához
igazodva a múltat a jelennel kötöttük össze, ahol a nőalakokon jelenkori tárgyak tűntek
fel így alkotva egy egységes kompozíciót.

A 24. Múzeumok Majálisának kommunikációja kiemelten sikeresnek mondható, a
rendezvény két napján több mint 40 ezer látogató élvezte a programokat. A látogatók
fogadása zavarmentes volt, a tömeg folyamatos áramlása nem okozott fennakadást, és
egyszerre annyian tartózkodtak a terekben, ami a jó hangulatot is megalapozta.
A Majális utókommunikációja több hétig tartott, bejegyzések és hozzászólások
formájában az utolsó bejegyzés május 31-én került fel A boldogság pillanatai |
Múzeumok Majálisa című videó formájában, melynek elérése kiemelkedő volt
(28.000!!!).
link:
https://www.facebook.com/nemzetimuzeum/videos/a-boldogs%C3%A1g-pillanataim%C3%BAzeumok-maj%C3%A1lisa-2019-a-24-m%C3%BAzeumokmaj%C3%A1lis%C3%A1n-t%C3%B6bb-mint-/2331863233808138/
Hirdetések:
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Meghívó:

ÖSSZEGZÉS
A 24. Múzeumok Majálisára ismét egy teljesen új rendezvényt kellett tervezni,
előkészíteni, megszervezni a Múzeumkert rekonstrukciója utáni új kertelrendezés miatt.
24

A Kommunikációs és Közművelődési Igazgatóság munkatársaira nagy munka hárult,
hogy a hagyományokhoz méltó, a hagyományokat tovább vivő, és az egész múzeumi
szakmához méltó ünnepnapot szervezzen meg két napra.
A múzeumok példaszerűen fogadták az új elképzeléseket, a kollégák kooperatívan,
segítőkészen álltak az új kihívások elé. A felajánlott tematikát és a helyi viszonyokat a
saját múzeumi kínálatukhoz igazították, és így változatos, kreatív programokat
készítettek, amivel egyre nyitottabban fordultak a látogatók felé. A színes és minőségi
kínálat a szakmaiság erejének megmutatása mellett egységet és kulturális erőt képviselt.
Sok kolléga számolt be arról, hogy mind a helyszínnel, mind a szervezők teljeskörű
odafigyelésével várakozáson felül elégedettek voltak.
A rendezvény napján a múzeumi szakemberek töretlen lelkesedéssel fogadták a tömött
sorokban

érkező

látogatókat.

Az

intézmények

és

a

munkatársak

közötti

együttműködésünk harmonikus volt, ezt több köszönőlevél is alátámasztja:

„Kedves Múzeumok Majális Szervezői Csapata!
Köszönettel mi a múzeumok tartozunk, hisz mi kaptuk meg azt a különleges lehetőséget, hogy oly sok ezer
ember számára bemutathassuk intézményeinket.
Gratulálok a szervezéshez, a minden részletre kiterjedő figyelmességre. Tudom, annak ellenére, hogy
mindannyian szervezünk különböző múzeumi programokat, mégis biztos vagyok csak részben tudjuk
elképzeni, mit jelentett a csapatnak, a teljes, eredményes szervezés időben, munkában, különösen annak aki
mindent a kezében, fejében tartott és mindenütt, ahol kellett ott volt. Köszönet Mindenkinek.
Számunkra a Múzeumok Majálisa idén is a szó eredeti értelmében vett majálist jelentett, napfényt (ritkán
bújdósott csak el a napocska, az eső is kegyes volt velünk), vidámságot, játékokat, sok sok kedves minden
iránt érdeklődő vendéget - a karonülőtől az "aggastyánig" - , s mindezt különösen a megújúlt, igen
kulturált környezetben jól megszervezve, megrendezve.
Köszönjük szépen a lehetőséget az örömet, amit mi magunk is vendégeink körében megélhettünk.
Jövőre ismét találkozunk!!
A jövő évi majális miatt, még jelentkezni fogok, vannak gondolataim mint biomatematikus is, csak még
valami mást is szeretnék egyeztetni javaslataim felvetése előtt, ezért nem is jelenkeztem előbb.
Megérdemelt pihentető hétvégét kívánok a Csapat minden tagjának
Nienhaus Rózsa
Míves tojás Gyűjtemény”
„Kedves Szervezők és Lebonyolítók!
Köszönjük fáradhatatlan és eredményes munkátokat, hogy a rendezvény gördülékenyen sikerülhetett!
Remélem, jövőre is találkozhatunk!
Tisztelettel
Haraszti Gábor
Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület”
„Kedves szervezők!
Örültünk, hogy ott lehettünk, nagyon jól éreztük magunkat, minden gördülékenyen zajlott, a látogatók
nagyon élvezték a programokat és az egész esemény hangulatát.
Jó pihenést és jó felkészülést a további munkákra!
A Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria csapat nevében:
Vass Nóra”

25

A Múzeumkert felújítása miatt a 24. Múzeumok Majálisa különleges feltételekkel
megszervezett rendezvény volt, melyre korábbi években nem volt példa. A nehezített
körülmények ellenére egy jól átgondolt és sikeresen lezajlott programról beszélhetünk.
2019-ben az elmúlt 24 év egyik legsikeresebb Majálisát rendeztük meg!
A 24. Múzeumok Majálisa védnökei: Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár, Novák
Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és Sára Botond, Józsefváros
polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere voltak.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
Budapest, 2019. július 16.
Szily Marianna, főszervező és a 24. Múzeumok Majálisa szervező csapata, MNM

Fotódokumentáció:
Az év múzeuma 2019 és Az év kiállítása 2019 – díjátadó ünnepség/ Köszöntők
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Részvételi Múzeum - díjátadó
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a közösségi tevékenységekkel rendelkező múzeumok számára átadja
a Részvételi Múzeum elismeréseket.
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Szakmai színpad:

Kiállító múzeumok:
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Magyar Nemzeti Múzeum Kupola:
29

Koncertek:
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Múzeumkert:
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