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1 Bevezetés
A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2019. szeptember 23-a és november 10-e között – 7 héten keresztül
– immár 14. alkalommal várta az ország valamennyi régiójában (55 településen 113 múzeum 504
féle programmal) az érdeklődőket. Budapesten 152, míg vidéken 352 féle program közül
válogathattak a látogatók és a szakemberek.
Miután a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 2019-ben is a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyerte
el a Múzeumok Őszi Fesztiválja megrendezési jogát, immár 13. alkalommal végezte a múzeum
igazgatósága, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a rendezvénysorozat
koncepciójának és tematikáinak kidolgozását, valamint a lebonyolításának koordinálását. A 2006ban létrehozott rendezvénysorozat kiemelt célja, hogy ráirányítsa a szakmai és a nem szakmai
közönség figyelmét arra, hogy a múzeumok az élethosszig tartó tanulás színhelyei, tudományos és
tudásközpontok, valamint a helyi közösségek aktív életterei is. Az elmúlt évek azt igazolják, hogy
a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája mellett hagyománnyá vált a közel másfél
hónapon keresztül tartó programsorozat. Ez alatt az időszak alatt a látogatók széles rétegei keresik
fel a múzeumokat, hogy kiállításaik megtekintése mellett részt vegyenek az egy vagy akár több
napon keresztül tartó, változatos, különleges élményt nyújtó, szórakoztatva oktató
rendezvényeiken, családi hétvégéiken és rendhagyó tanóráikon.
2019-ben több, az egész világot érintő felfedezést és találmány születését ünnepeltünk, kerek
évfordulójuk alkalmából. Az idei Múzeumok Őszi Fesztiváljának koncepcióját ezek
gondolatiságához és céljaihoz kapcsolódóan alakítottuk ki. A jelmondat pedig „A világ csodái –
Felfedezések kora” lett.
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat megvalósításával 2019-ben is kiemelt cél volt a
figyelem ráirányítsa az új fejlesztésekre, a múzeumi oktatára, a múzeumok művelődésben,
kulturális szórakoztatásban és élményszerzésben betöltött szerepére. A programsorozat
találkozások sokszínű lehetőségét teremtette meg a múzeum és a közönsége között, minden
generáció számára. Az évről évre megújuló fesztiválmottó lehetőséget biztosít 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 2019-es programeloszlása régiók szerint:
Régió

2016

2017

2018

2019

Közép264
9
Magyarország esemény
és Budapest

278
13
esemény

235
10
esemény

191
esemény

6

Észak97
17
Magyarország esemény

103
15
esemény

76
11
esemény

69
esemény

9

Észak-Alföld

81
16
esemény

76
18
esemény

70
14
esemény

67esemé
ny

12

Dél-Alföld

74
11
esemény

86
12
esemény

64
9
esemény

42
esemény

8

Dél-Dunántúl

71
9
esemény

69
11
esemény

39
8
esemény

38
esemény

6

KözépDunántúl

91
12
esemény

88
13
esemény

80
11
esemény

48
esemény

8

NyugatDunántúl

86
8
esemény

77
11
esemény

82
7
esemény

49
esemény

6

Összesen

764
82
777
93
646
70
504
esemény település esemény település esemény település esemény

Települések

2015

2016

2017

2018

2019

Összesen

80 település

82 település

93 település

70 település

55 település

55
település

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 2016-ban 82 településen - 157 múzeum - 764 féle
programmal, 2017-ben 93 településen - 159 intézmény - 777 féle programmal, 2018-ban pedig 70
településen - 150 múzeum - 646 programot szervezett. 2019-ben 55 településről 95 múzeum
csatlakozott a rendezvénysorozathoz és összesen 504 féle programmal várták az
érdeklődőket.
Budapesten 152, vidéken 352 féle programot szerveztek. Egy-egy programot több időpontban,
több napon is megtartottak, így a rendezvénysorozat ideje alatt összesen több mint 1100
programból választhattak az érdeklődők.
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Múzeumok Őszi Fesztiváljának 2018-as témakörei és hozzájuk kapcsolódó programok száma
Témakörhöz kapcsolódó
programtípusok száma

Témakörök
2015

2016

2017 2018

Látogatók száma

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Kiemelt tematika –
Tudományos
találkozások a
múzeumban*

-

-

-

-

101

-

-

-

-

29004

16+ Felfedezők
nyomában! **

-

-

-

-

44

-

-

-

-

2260

„A lámpás én vagyok”
– Tanárok napja*****

62

64

49

36

39

1336

1576

1034

672

817

Óvodapedagógusok
Napja

40

38

34

24

17

897

1307

2387

388

221

Pincétől a padlásig***

61

-

90

57

54

5644

-

30164

5876

6862

Sétálj, gyalogolj,
bringázz velünk! –
Örökségi barangolások

57

89

76

77

57

2298

25165

3155

6140

2167

Utazó Múzeum

39

62

53

51

30

9843

11579

11468

8842

6991

45

70

47

46

-

3700

16464

5324

2778

-

106

140

154

126

93

15154

20316

20180

31858

15764

81

80

83

71

7575

16832

15032

4513

-

-

-

81

43

-

-

-

12291

2061

-

Múzeumi szünetelő

-

68

59

39

30

-

4641

7366

32516

4221

Szakmai programok,
konferenciák

52

98

51

53

37

5354

13981

4964

4655

2406

„NKA 25” – Kulturális
örökségtúrák

-

-

-

23

-

-

-

-

-

-

Témakörökhöz tartozó
program típusok/
látogatók száma

599

764

777

646

502

56.815

115.384

113.355

100.299

70713

Témakörökhöz nem
kapcsolt látogatók

103.789

48.624

51.404

65.308

105517

Összes látogatószám

160.604

164.008

164.759

165.607

176.230

16+ múzeumi
találkozások – Társas
színtér
Múzeumi
Őszbúcsúztató
Mesterek és
alkotók****
Irodalmi találkozások a
múzeumban

*2019-ben bevezetett új tematika, amely kapcsolódik a „felfedezések korához”.
**2019-ben megújított tematika
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***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.
***** 2018-ban a tapasztalatokat figyelembe véve, az éjszakai programok helyett, inkább a napközbeni programok szervezését
szorgalmaztuk
******NKA 25 pályázat tematikája is egyben

Bár idén mind a programok, mind a résztvevők száma az előző évekhez viszonyítva némiképp
csökkent, látogatószám tekintetében a Múzeumok Őszi Fesztiválja egyre szélesebb körben
ismert és látogatott rendezvénysorozat hazánkban. Népszerűségét az is mutatja, hogy ugyan az
őszi fesztiválos programokon az előző évhez képest kevesebben vettek részt, a rendezvénysorozat
időszaka alatt a csatlakozó múzeumok látogatottsága a tavalyihoz képest több mint 10.000 fővel
nőtt. Ez annak is betudható, hogy bár idén kevesebb féle programot szerveztek a múzeumok (a
tavalyi 646 helyett idén 502 rendezvényfélét kínáltak az intézmények) a nem fesztiválos
programok miatt is nagyobb számban keresték fel azokat a látogatók. Ez arra enged következtetni,
hogy a Múzeumok Őszi Fesztiválja pozitívan kihatott a muzeális intézmények egyéb, nem a
fesztivál keretében szervezett programjain résztvevők számának növekedésére is.
Az idei koncepcióhoz igazodva egy új tematikával készültünk és egy régebbi tematikát
megújítottunk (16+ Felfedezők nyomában). A Tudományos találkozások a múzeumban című
témakörhöz kiemelkedően magas számú – 101 – programmal csatlakoztak a múzeumok. Ezek
látogatottsága összességében – mondhatni rekordszámú volt - megközelítette a 30 ezer főt. A16+
Felfedezők nyomában témát választó múzeumok száma és a látogatok itt erősen az átlaghoz
igazodtak, a 44 programon közel 2300-an vettek részt.
1. ábra

2.ábra

6

3. ábra

4. ábra

A korábbi években is meglévő témakörök tekintetében a Múzeumi őszbúcsúztató volt a
legnépszerűbb, erre a tematikára 93 múzeumi rendezvény épült, amelyekre közel 16 000 ember
látogatott el. A célközönség felé heti tematikus programajánlókkal, televíziós és rádiós
megjelenésekkel, valamint Facebook és Adwords kampánnyal népszerűsítettük programjainkat,
amelyeknek köszönhetően nagyon sok érdeklődőhöz jutott el a rendezvények híre.
7

Látogatók témakörök szerinti megoszlásának áttekintése az előző években
5. ábra

8

2 Tematikák a Múzeumok Őszi Fesztiválján
A fesztivál programjai két fő csoportra bonthatók:
1. tematikus közönségprogramok
2. szakmai programok, konferenciák, ezek:
 XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó – 2019. szeptember 23. helyszín:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.) (a
Múzeumpedagógiai Nívódíjak és a Múzeumpedagógiai Életműdíj átadása)
 XI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia – 2019. november 4-5. helyszín:
Szent István Király Múzeum – Hetedhét Játékmúzeum (8000 Székesfehérvár,
Oskola utca 2-4.).
A korábbi évekhez hasonlóan a Múzeumok Őszi Fesztiválját koordináló MOKK a korábbi
tematikák mellet 2019-ben is megújult programelemeket ajánlott a szervező muzeális intézmények
figyelmébe.
Az előző öt 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.

2.1 Újdonságok
Az elmúlt fél évszázad alatt folyamatos tudásbeli és technológiai fejlődés ment végbe a világban.
Ugyan egy-egy áttöréssel hatalmas változások történtek a közel 500 esztendő alatt, a tudomány
előre haladásának felgyorsulása az utóbbi 120 évre és napjainkra még inkább jellemző. Az a
technikai fejlettség, amely a mai gyerekek körében természetes, a nagyszülők, vagy az idősebb
korú, felnőtt lakosság számára sokszor ismeretlen. A gyermekek viszont szüleik, nagyszüleik
korábbi életkörülményeit nem tudják elképzelni. Ezért is rendkívül aktuálisak az ezeket a témákat
feldolgozó múzeumi programok.
Az évforduló, amelyhez az idei rendezvénysorozat csatlakozott az 500. évfordulóját ünneplő,
Magellán vezette Föld körüli expedíció, amely 1519 szeptemberében indult útjára. Mai tudásunk
szerint ezzel a felfedezőúttal hajózta először körbe a Földet az emberiség, hatalmas változásokat
indítva el vele világunkban. A második nagy ugrás, 250 évvel később, az ipari forradalom volt,
amely ismét átfogó társadalmi, gazdasági és technológiai változásokat hozott. A Múzeumok Őszi
Fesztiválja koncepcióját a korábbi és a napjainkban is folytatódó forradalmi változások mentén,
ezekhez igazodva alakítottuk ki. A jelmondat pedig „A világ csodái – Felfedezések kora” lett.
A rendezvényhez csatlakozó múzeumok igyekeztek egyéni, ötletes, változatos programjaikkal
felfedezésre, illetve a csodák megélésére csábítani a kicsiket és nagyokat. A fesztivál
gondolatisága egy új tematikában is megjelent, ez a Tudományos találkozások a múzeumban.
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Tudományos találkozások a múzeumban
„A világ csodái – Felfedezések kora” gondolatiságához kapcsolódó témakörben
szervezett programokon a természettudományi, technikai, ipari, gasztronómiai
felfedezések és innovációk háttértörténetét ismerhették meg a látogatók múzeumi
környezetben. A „tudományos találkozások” lehettek rendhagyó tárlatvezetések,
műtárgybemutató, műhelylátogatások, illetve közös alkotóprogramok is. A tematika kiemelkedő
eredményeket ért el az idei programstruktúrában. A múzeumok közel 20% választotta ezt
programjai témaköréül, és összesen csaknem 30 ezer látogatót vonzottak a Múzeumok Őszi
Fesztiváljára. Voltak etnográfiai, zenetörténeti és egyéb művészeti jellegű programok, illetve részt
vehettek az érdeklődők filmkészítéssel és üveggyártással kapcsolatos foglalkozásokon is. Az idei
évben ezt a tematikát választotta a legtöbb múzeum, és 101 rendezvényt szerveztek ennek
keretében. A látogatók körében is kedvelt programokra 29004-en látogattak el. Az adatok
mutatják, hogy a jövőben is érdemes ezt a témakört megtartani.

2.2 A Múzeumok Őszi Fesztiválja további tematikái
16 + Felfedezők nyomában
A megújult korábbi tematika szintén sok múzeumi szakember fantáziáját mozgatta
meg idén. Míg a 2015-ben nagy sikerrel bevezetett témánál a hangsúly a krimik világát
idéző interaktív nyomozós feladatokra tevődött, idén az éves mottóhoz illeszkedve a
felfedezések kerültek a főszerepbe. Ezúttal játékos megoldásokkal, kisérletekkel tarkított,
meghökkentő társas interakciókkal és élményszerű tudásátadással szerettük volna a 16 éven felüli
korosztály számára megkönnyíteni a múltbéli innovációk valamelyikének tudásanyagba való
beillesztését. Az kínálat széles spektrumába belefértek egzotikumok és ritkaságok, LED-es
technológiával bemutatott művészeti alkotások, kiderült miként használják az alumíniumot a scifikben, vagy akár drámapedagógia foglalkozás keretében ismerhették fel a diákok Kolumbusz
távcsövét. Az intézmények kreatív programokkal készültek a diákok számára, számos rejtélyt és
kalandos felfedező feladatot kellett a fiataloknak megoldaniuk, amelyek interaktívvá és izgalmassá
tették a múzeumot. Voltak csapatépítő rendezvények és szabadulós játékok is az intézmények
kínálatában. A tematikához csatlakozó múzeumok száma nem sokkal maradt el a Tudományos
találkozások a múzeumban című témakörtől, az intézmények 9%-a választotta ezt, amivel 2260
látogatót sikerült elérniük. Összesen 44 programfélét tartottak a tematika kapcsán, ezeken összesen
2260 fő vett részt.
Múzeumi szünetelő
A 2016-ban sikerrel bevezetett tematikához kapcsolódó múzeumok az iskolai őszi szünet
idején (október 26. és november 3. között) különböző érdekes programokkal várták a
családokat, vagy a szünetelő gyermekeket. Ehhez a tematikához kapcsolódott a Múzeumi
Éjszakázás altéma, amelyhez csatlakozva a gyerekek akár bent is aludhattak az intézményekben,
illetve munka utáni, kulturális kikapcsolódást jelentett a felnőttek számára. A családi naptól
kezdve a rendhagyó múzeumi napközis táborokig, kézműves foglalkozásokig számos
felfedhetetlen programokkal várták a az érdeklődőket minőségi szabadidő múzeumi környezetben
való eltöltéséhez. Többek között Vad-pizsi-partyn, középkori kalandozáson vehettek részt a
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diákok, valamint kipróbálhattak középkori fegyvereket, páncélöltözeteket, és akár postamesterek
is lehettek egy rövid ideig. A visszajelzések szerint a szünidei táborok nagy segítséget jelentettek
a dolgozó szülők számára, örömmel választották gyermekeik számára koruknak megfelelő,
kreatív, élményteli, ugyanakkor hasznos időtöltést. Ezt bizonyítja ezen a programon való
résztvevők száma is. Míg 2016-ban 4641 fő és 2017-ben 7.366 fő élt a lehetőséggel, addig 2018ban 32.516 főre nőtt, ez a programokon résztvevők aránya. A tematika kicsúcsosodását követően
azonban 2019-ben visszaesett ez a szám az első két év átlagára. A múzeumok csupán 30
programmal várták a diákokat a szünetben, amelyeken 6991-en vettek részt. A program
mindenképpen érdemes a folyatása, azonban a múzeumok további ösztönzésre szorulnak arra,
hogy még több lehetőséggel készüljenek a szünetelők számára ebben az időszakban.
Tanárok napja
A múzeumok idén is szórakoztató, könnyed, szakmai programokkal tarkított kínálattal
várták a pedagógusokat, hogy bemutassák számukra, miként lehet szórakozva tanulni,
illetve hogyan tudnak a múzeumok szórakoztatva tanítani. Börzékkel, műhelyekkel,
és szakmai, szórakoztató előadásokkal készültek, ugyanakkor bemutattak innovatív
ötleteket is. Mindezek mellett kötetlen beszélgetések, múzeumi foglalkozások, kézműves
foglalkozások gazdagították a programkínálatot. A 2013-ban hagyományteremtő céllal létrehozott
program elérte célját: jelentősen növelte a pedagógusok körében a Múzeumok Őszi Fesztiválja
ismertségét. A 2014-es visszajelzéseket figyelembe véve idén sem jelöltünk ki külön napot a
Tanárok napja eseményeinek. A múzeumok éltek is a lehetőséggel, mert változatos időpontban
tartották programjaikat. A fesztivál ideje alatt 39 programlehetőséggel várták az intézmények az
tanárokat/tanítókat, akik közül 817-en éltek a lehetőséggel. A beszámolók alapján a pedagógusok
hasznos információkkal távoztak a rendezvényekről, a tematika fogadtatása idén is pozitív volt.
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. Az esemény fontos előzménye lehet a későbbi közös
munkának, ezen kívül tartalmas kikapcsolódást is nyújthat. Az esemény aktualitását az
óvodapedagógusok ünnepi eseménye, a Brunszvik Teréz emlékét őrző - Teréz Nap (október 15.)
adta. A résztvevő múzeumok 3%-a gondolta úgy, hogy ebben a témakörben szervezzen programot.
Összesen 17 rendezvény szólt az óvodapedagógusoknak, amelyekre összesen 221-en látogattak el.
Ez a tavalyi adatokhoz képest csökkenést mutat, 167-tel kevesebb résztvevőt jelent. Át kell
gondolni, hogy milyen változtatásokkal lehetne megújítani az Óvodapedagógusok napját.
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. Két altéma is tartozott ehhez a programlehetőséghez. A Szomszédolás során egy másik
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muzeális intézménybe, míg a Múzeum a bőröndben keretében az utcára, óvodákba, iskolákba,
közösségi helyszínekre, illetve áruházakba vitték el a tárgyaikat, foglalkozásaikat, bemutatóikat a
múzeumok. Az intézmények 11%-a szervezett ilyen programokat. A legtöbb múzeum iskolákban
tartott kihelyezett foglalkozásokat, de voltak, amelyek a városok közterein mutatkoztak meg.
Összesen harminc programfélét kínáltak az intézmények a tematika keretében, és 6991
érdeklődőhöz jutattak el. A múzeumok jelentős része pozitív élményekkel zárta a programokat,
folytatásra érdemes a témakör.
Pincétől a padlásig
Az évek óta népszerű program idén is lehetőséget nyújtott a színfalak mögé történő
bepillantásra, a múzeumi kulisszatitkok megismerésére, az eddig ismeretlen vagy
szokatlan múzeumi tevékenyégek felfedezésére. Az intézményeknek lehetőségük nyílt
ismét bebizonyítani, hogy a múzeum nem csupán kiállítási helyszín, hanem a háttérben kutatások
és műhelymunkák biztosítják azt, hogy a tudás és a tárgyak a jövő generáció számára is elérhetőek
és ezáltal a különböző korok még inkább megérthetőek legyenek. Idén 54 programfélével várták
a tematika keretében az érdeklődőket, akik a tavalyi 5876 fős létszámadatot felülmúlva, 6862-en
vettek részt a rendezvényeken.
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – Örökségi barangolások
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 programmal
erősíteni kívánjuk a múzeumok és településük kapcsolatrendszerét, a helyi múltról
szóló ismeretek élményszerű és egyben egészségtudatos bővítését. 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. A
témakör nehézsége, hogy a megrendezésre kerülő programok nagyban függnek az időjárástól,
hiszen rossz idő esetén vagy el kell halasztaniuk, vagy el kell törölniük a programot. Idén az
intézmények 57 programfélét szerveztek a tematika mentén, és ezzel 2167 résztvevő kulturális
ismereteit sikerült megmozgatva bővíteniük. A programok hozzájárultak a helyi múltról szóló
ismeretek bővüléséhez, valamint a múzeumok és településük közötti kapcsolat erősödéséhez is.
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. Teret kaptak például a jeles napokhoz kapcsolódó programok, bármilyen esemény amelyben
megjelent az őszi hangulat a múzeumok tálalásában. A széles spektrumban meghatározott tematika
keretében megfigyelték például az őszi madárvonulást, előtérbe került Márton lúdja, illetve volt
kiállítás megnyitó, művész-közönségtalálkozó, szűk szakmai réteget érintő előadássorozat, játékos
családi délután, valamint mindenszentekhez és a szürethez kapcsolódó rendezvény is. 93
rendezvényt szerveztek a múzeumok és ezzel 15764 látogatót sikerült bevonzaniuk. A programok
látogatottsága átlagosan 170 fő volt. Ez a programtípus örvendett idén a legnagyobb
népszerűségnek. Az idei sikertémától nem sokkal elmaradva, az intézmények 19%- választotta ezt
a témakört, amellyel összesen 15764 érdeklődőt csábítottak a múzeumokba.
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Szakmai programok
A rendezvénysorozat nemcsak a nagyközönségnek szól. A Szakmai programok
témakörrel a múzeumi és kulturális szakemberek számára biztosítottunk lehetőséget a
tudáscserére és -bővítésre. A kiállításokhoz kapcsolódó szakmai programok, előadások
mellett, új módszereket, eszközöket ismertettek meg egymással a múzeumok munkatársai, és
egyben alkalmuk volt a kapcsolatteremtésre, illetve ápolásra is.

3 Célcsoportok és programok értékelése
2019-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja tíz témakör köré szerveződött programstruktúrájából,
három szakmai jellegű volt, hét pedig a nagyközönségnek szólt. A rendezvények között
nagyarányban kínáltak ingyenes programokat a látogatóknak az intézmények. A rendezvények
közel háromnegyedét a vidéki programok tették ki, a fennmaradó 32%-ot a budapesti intézmények
szervezték. Számszerűsítve, Budapesten 152, míg vidéken 318 féle programot szerveztek. A
rendezvénysorozatban résztvevő 16 megye között közel hasonló volt a megoszlás, a területeken
megtartott programok aránya 3 és 8% közötti mozgott.
6. ábra
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7. ábra

3.1 Célcsoportok
A 2019-es Múzeumok Őszi Fesztiválja célcsoportjai:
1. Gyermekek (óvodások-általános iskolások)
2. Középiskolások
3. Főiskolai-, és egyetemi hallgatók, fiatal felnőttek
4. Dolgozó, aktív, fiatal és középkorú felnőttek
5. Családok
6. Nyugdíjasok
7. Pedagógusok, tanárok
8. Óvodapedagógusok
9. Múzeumi szakemberek
Gyermekek és általános iskolás korosztály (5-14 éves):
A gyermekek múzeumba való csalogatását a Múzeumok Őszi Fesztiválja kifejezetten fontos
céljának tekinti, hiszen a jövő nemzedék értékre való nevelésének elengedhetetlen helyszínei a
muzeális intézmények. A tematikák nagyrésze ezért a úgy épült fel, hogy ezt a korosztályt is
megszólítsa. A kimondottan diákok számára szóló tematika volt például a Múzeumi szünetelő,
amely idén 30 különböző programfélét kínált az őszi szünetre, ezen felül az intézmények további
335 programfajtával készültek ennek a korosztálynak.
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Középiskolás és fiatal felnőtt korosztály:
A múzeumok látogatói között ugyan egyre több, de arányaiban még mindig elenyésző a
középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály száma. Ennek a generációnak a megnyerése is
kulcsfontosságú, hiszen ők a jövő családanyái, családapái, akik múzeumokhoz való hozzáállása
példaként szolgál majd gyermekeik számára is.
A számukra ajánlott témakörök:
 Tudományos találkozások a múzeumban
 16 + –Felfedezők nyomában
 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – Örökségi barangolás
 Utazó múzeum
 Pincétől a padlásig
 Múzeumi Őszbúcsúztató
A középiskolás diákok múzeumba való vonzására 409 féle program során volt lehetőség. Ebből a
16 + Felfedezők nyomában tematikán belül 44 féle programmal készültek a múzeumok. Ezeken
felül a múzeumok további 335 programfajtával a fiatal felnőtteket is megcélozták.
8. ábra1

1

A rendezvény múzeumi helyszínein kitöltött 1080 látogatói kérdőív alapján
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9. ábra2

A múzeumok megjelölték programjaiknál, hogy mely korosztálynak ajánlják a figyelmébe, ebből
kiderült, hogy 353 programot ajánlottak a felnőtt korosztály számára.
A múzeum vonzáskörzetében lakók, fiatal felnőtt, felnőtt, és érett felnőtt (aktív, dolgozó)
korosztály számára ajánlott tematikák:
 Tudományos találkozások a múzeumban
 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
 Pincétől a padlásig
 Múzeumi őszbúcsúztató
Családoknak (0-99 év) ajánlott tematikák
 Tudományos találkozások a múzeumban
 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
 Pincétől a padlásig
 Utazó múzeum
 Múzeumi szünetelő
 Múzeumi Őszbúcsúztató
A családokat 233 program célozta meg.
Nyugdíjasok figyelmébe ajánlott tematikák
 Tudományos találkozások a múzeumban
 Utazó múzeum
 Pincétől a padlásig
 Múzeumi Őszbúcsúztató
 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!
A nyugdíjasokat 294 féle program szólította meg.

2

A rendezvény múzeumi helyszínein kitöltött 1080 látogatói kérdőív alapján
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Pedagógusok, tanárok
A múzeumok küldetése a tárgyi és szellemi örökség összegyűjtése, megőrzése és a felhalmozott
tudás átadása a jövő generációjának. Ebben kiemelkedő szerepük van a pedagógusoknak. A
múzeumok az iskolán kívüli kompetencia alapú oktatás legjobb helyszínei, ezért a pedagógusok
részére „A lámpás én vagyok” – Tanárok Napja témakör mellett több témakört és programot
ajánlottunk:
 Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
 Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
 Utazó múzeum
 Szakmai programok
Óvodapedagógusok
A pedagógusokhoz hasonlóan az óvodapedagógusok is fontos szerepet játszanak a tudás
átadásában, a gyerekek gondolkodásmódjának és értékrendjének formálásában. Nevelési,
fejlesztési tevékenységeik kiteljesedhetnek a múzeumi lehetőségekkel, ezért fontos, hogy
felismerjék, azt miként tudnak a muzeális intézményekkel együttműködni. A tematika ehhez
nyújtott platformot a számukra.
Az óvodapedagógusok kiemelt témakörei:
 Óvodapedagógusok Napja
További, óvodapedagógusokat is megszólító témakörök
 Szakmai programok
 Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
 Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
Az ország múzeumaiban a pedagógusok számára 314 féle programot szerveztek – ebből a Tanárok
napjához 39, az Óvodapedagógusok napjához pedig 17 rendezvénnyel csatlakoztak. Mindezeken
felül 258 féle szakmai rendezvény és közönségprogram szólította meg célzottan őket.
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 a 37 kiemelt szakmai program mellet 158 egyéb szakmai jellegű
rendezvény 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 megteremtésére. Ezért 70 programot akadálymentessé, a fogyatékkal
élők számára is elérhetővé tettek.
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10. ábra

A 10. ábrán látható, hogy a fesztivál keretében szervezett programjaikat a múzeumok mely
célcsoportok számára ajánlották. A kimutatás eredményében átfedések vannak, ugyanis egy
programnál több célcsoportot is megjelölhettek a szervezők. A diagram programfélékként mutatja
a célcsoportokat, ugyanis számos rendezvényt több alkalommal, vagy rendeszeresen tartottak meg
a Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt.
Megfigyelhető, hogy a legtöbb programfélét, 353-mat idén a felnőtt lakosság számára ajánlották a
múzeumok. Ezt követi a pedagógusoknak szóló rendezvények száma. Itt azonban jelentős eltérés
tapasztalható a kisebb – óvodásokkal, illetve a nagyobb – diákokkal foglalkozó nevelők
tekintetében. Az iskolapedagógusnak ugyanis jelentősen több program kínálkozott, mint
óvodapedagógus kollégáik számára. Míg a tanítókat/tanárokat 296-szor, addig az óvodában
dolgozó nevelőket csupán 168 alkalommal jelölték meg célcsoportként a szervezők.
Nagyszámú programmal készültek a múzeumok a nyugdíjasok számára is. A legidősebb
korosztályt 294 rendezvénytípus célozta meg. A fiatalabb korosztályokat megszólító programok
azonban csak ezután következnek a sorban. Míg a középiskolásokat 289, addig a 16 és 25 év
közöttieket 271 rendezvényféle tekintette célcsoportnak. Sajnos az általános iskolásokat és az
óvodásokat bevonni szándékozó múzeumi foglalkozások a mezőny végén kullognak. A
kisdiákoknak 239, az óvodásoknak pedig 101 programtípus kínálkozott.
A kimondottan családoknak tervezett programfélék száma erősen a középmezőnyben mozog, 233
rendezvényfélére várták őket. Ennek az értéknek a növkedését kívánja elősegíteni a Múzeumi
szünetelő tematika, amely mindig nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében.
Az esélyegyenlőség jegyében idén is több intézmény gondolt fogyatékkal élő embertársainkra a
programok összeállításakor. Az előző évhez viszonyítva megállapítható, hogy nagyjából beállt a
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fogyatékosoknak szóló programtípusok száma. Míg tavaly 73, addig idén 70 rendezvényfélét
tették az intézmények akadálymenntessé.

3.2 Programok értékelése
11. ábra

Idén a tematikák abszolút győztese, az év gondolatiságához kapcsolódó Tudományos találkozások
a múzeumban. Ebben a témakörben 101 féle programot szerveztek a múzeumok. Második helyre
az őszhöz kapcsolódó rendezvények kerültek, 93-mal. A középmezőnyben két régi tematika
található, az intézményük kulisszatitkaiba való betekintést nyújtó Pincétől a padlásig témát 54
programféléhez, a múzeum falain kívülre mozdító Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! témát pedig
57 féle rendezvényhez választották az intézmények. Átlagon alul teljesített idén az előző évek
nagy favoritja, a Múzeumi szünetelő, amelyhez most csupán 30 féle programmal csatlakoztak a
múzeumok. Abszolút alulmaradt a mezőnyben az Óvodapedagógusok napja, amelyet bár csak 17
rendezvényfajta erejéig választottak az intézmények, nem fér kétség fontosságához a jövőre nézve.

19

12. ábra

13. ábra
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14. ábra

15. ábra
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A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények minden évben látogatókutatást végeznek
a programjaikkal kapcsolatban. Ez a személyre vonatkozó adatokon kívül, kitér többek között arra
is, hogy milyen összetételben vesznek részt a rendezvényeken az érdeklődők, illetve honnan
informálódnak a programmal kapcsolatban. Minden rendezvény 10 résztvevőjével kell kitöltetniük
a múzeumoknak a látogatói kérdőíveket, amelyek ugyan nem szignifikánsan mutatják az adatokat,
de a sokaság egészére nézve értékes következtetéseket tudunk levonni.
16. ábra

17. ábra
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A 17. ábra mutatja, hogy a megkérdezett látogatók nagyrésze, 37%-uk családdal együtt vett rész a
rendezvényeken. Ettől 10%-kal maradtak el azok, akik ismerőssel, baráti társasággal érkeztek a
programokra. Habár az előző évek átlagában nézve nincs jelentős különbség, de még így is
meglepően magas azok aránya - 20% - akik egyedül látogatják a rendezvényeket. Az iskolai
csoportok/egyénre lebontva, csupán 16%-a a Múzeumok Fesztiválja elért közönségének. Azt
vizsgálva, hogy milyen szervezésben érkeztek a programokra gyökeresen mást mutat a
válaszadások alapján. Erre a kérdésre 73% mondta azt, hogy egyéb szervezésben ment el a
múzeumba, míg 17% iskolai és 8% egyéni szervezésben jutott el a programokra. Mindezek
fényében elmondható, hogy a jövőben továbbra is ösztönözni kell az intézményeket a családoknak
és a diákoknak szóló rendezvények szervezésére a Múzeumok Őszi Fesztiválján.

3.3 Szakmai programok
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 rendezvénysorozat az előző évekhez hasonlóan idén is két kiemelt,
központi szakmai programot tartalmazott, amelye keretet adtak a Múzeumok Őszi Fesztiváljának.
Az egyik a Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvénye, a XVII. Országos Múzeumpedagógiai
Évnyitó, amelyet 2019. szeptember 23-án, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
rendeztünk meg. A másik kiemelt szakmai rendezvény a XI. Országos Múzeumpedagógiai
Konferencia a fesztivál végén, amelyet november 4-5-én a székesfehérvári Szent István Király
Múzeum – Hetedhét Játékmúzeumában tartottunk meg az intézmény társszervezésével.

3.3.1. XVII. 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. 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 megszervezett Ezt is a háború hozta…című szakmai konferencia az első
világháború 100. évfordulójához kapcsolódott.3 A múzeumpedagógiai évnyitón résztvevők száma
129 fő volt. Hagyományosan ez a rendezvény adott otthont a múzeumpedagógia legmagasabb
szintű elismeréseit átadó ceremóniájának is.
Múzeumpedagógiai Nívódíj
A 2003-ban a Múzeumpedagógiai Nívódíj létrehozásának az volt a célja az alapító kultúráért
felelős minisztérium szándéka szerint, hogy elismerésben részesítse mindazokat az intézményeket,
XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón és a „Ezt is a háború hozta…” című szakmai konferencia
részletes programja a 8. fejezet 1 sz, mellékletében olvasható
3
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amelyek 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 Nívódíjak átadására. A kitüntetés célja
az előző időszakban született és kimagaslóan értékelt múzeumpedagógiai programok elismerése,
és a következő évben megvalósuló, jó példával szolgáló programok ösztönzése. A jelentkezőknek
a pályázó múzeumpedagógiai programról kisfilmet is kell készíteniük, amely célja, hogy a
bírálóbizottság minél teljesebb képet kapjon a programról és döntését a lehető legtöbb információ
birtokában tudja meghozni. 2019-ben 19 pályázat érkezett a Múzeumpedagógiai Nívódíjra. A
korábbi évekhez hasonlóan szakmai szervezetek, a múzeumi koordinátori hálózat, a MOKK és az
EMMI képviselőiből álló bírálóbizottság döntötte el, mely intézmények érdemesek a kitüntetésre.
A 2019-es Múzeumpedagógiai évnyitón négy intézmény kapta meg a Nívódíjat, illetve két
különdíj és egy elismerő oklevél került átadásra.
A szakmai zsűri döntése alapján
Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott a Petőfi Irodalmi Múzeum A titkos átjáró, a Ludwig
Múzeum Szín/forma/tér/fény, a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria Girlpower és
a Szent István Király Múzeum Mindent ÉRTünk programja. A Magyar Vidéki Múzeumok
Szövetség különdíját a Damjanich János Múzeum ÚJRADIZÁJNOLVA, az Országos
Közgyűjtemények Szövetsége különdíját pedig a Gödöllői Királyi Kastély Egy kastély titkos élete
című programja számára ítélték meg. Az Elismerő oklevelet Topolya Község Múzeuma vehette át
Egy élet regénye című programjáért.
Az idei nyertes pályázatok rövid ismertetése:
Múzeumpedagógiai Nívódíjat kaptak
1. A Petőfi Irodalmi Múzeum A titkos átjáró című projektje keretében a 9 – 12 éves
korosztály számára dolgoztak ki múzeumpedagógiai programokat, foglalkozásokat,
táborokat. Az A titkos átjáró címet viselő múzeumi mesekönyv az egyéni, csoportos
kreativitást előtérbe helyezve, a felfedezés, kérdezés tereként törekszik felismertetni a
múzeumot, sajátosan egyensúlyozva a játékos, teremtő fantázia, és a múzeumi tárgyakhoz
kötődő, hiteles valóság között. A program laudációjában dr. Závodi Szilvia tanácsos
(Hadtörténeti Múzeum) így fogalmaz: „Nemcsak a múzeum és tárgyainak megismertetését
tették lehetővé, hanem megvalósult az irodalom miben létének átadása is. A következetesen
végig vitt kerettörténet és a megszemélyesített szereplők a humor és játékosság
segítségével érik el a kitűzött múzeumpedagógiai célokat. A projektben kidolgozott
különböző típusú, újszerű és gyerekcentrikus foglalkozások (rendezvények,
múzeumpedagógiai foglalkozások, tábor) szerves egységet alkotnak. Az alkotó
tevékenységben megmutatkozó kreativitás nagyban hozzájárul a gyűjtés és a múzeumi
tevékenység átéléséhez”.
2. A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Szín/forma/tér/fény - Bauhaus színházi
nyári tábor című programja. A Bauhaus 100. Program a mának - Kortárs nézőpontok
kiállításhoz kapcsolódóan egy öt napos nyári tábort, foglalkozás sorozatot valósítottak
meg, amely a kiállításban is megjelenő főbb kérdések, témák mentén szerveződött. A szín,
a forma, a fény, a mozgás megismerését elősegítő elméleti és gyakorlati feladatok,
asszociációs játékok bevonásával, a Bauhaus pedagógiai gyakorlatára jellemző előkészítő
kurzus elvét követték. A délelőtt megszerzett elméleti tudást, a délutáni foglalkozások
folyamán kísérletek, alkotótevékenységek során a gyakorlatba is átültethették a gyerekek.
Az egymásra épülő napi tevékenységek eredményeképp a hét végére egy 5 perces színházi
performansz jött létre. A program a képzőművészeti alkotófolyamatokon túl a színházi
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készségek fejlesztésére is ugyanakkora hangsúlyt helyezett, amelyhez drámainstruktor
hallgatók tudását és gyakorlatát hívták a szervezők segítségül. A napi foglalkozások
visszatérő eleme volt a gyermekek mozgásának (mozgás általi tapasztalatszerzés,
önkifejezés) fejlesztése.
3. A Magyar Nemzeti Galéria a GIRLPOWER című programja a gyermekvédelmi
gondoskodásban élő, 12-15 éves lányok önismeretének és társas kapcsolatainak
fejlesztését tűzte ki céljául, azért hogy segítse őket a közösségbe való beilleszkedésben,
valamint, impulzust adjon számukra a jövőképük kialakításában. A központban a
múzeum, mint a műbefogadás és az alkotás különleges helyszíne állt. A program során 2019. januártól májusig - kéthetente, összesen tíz alkalommal érkeztek a lányok a
különböző gyermekotthonokból a Magyar Nemzeti Galériában. A két és fél órás
foglalkozások során a számukra releváns témákat (pl. szerelem, barátság, közösségi média
használata, jövőkép, félelmeink stb.) vetettek fel, amelyeket többféle médium segítségével
is körbejártak. Az egymásra épülő alkalmak közös étkezéssel indultak, majd egy
megtekintett videoklip kapcsán induló beszélgetés vezette fel az aznapi témát. Ezután egy
gondosan kiválasztott műtárgy közös megtekintése és kiállítótéri akció következett.
Művészetterápiás alkotótevékenység és értékelő beszélgetés zárta a programot.
4. A Szent István Király Múzeum Mindent ÉRTünk projekt szemlélete és célja az volt, hogy
a múzeumban egy jól alkalmazható, társadalmi felelősségvállalási gyakorlat valósuljon
meg, amelyben olyan gyerekek (speciálisnevelési igényű, sérült, és/vagy jelentős
szociális, családi hátrányokkal induló gyerekek, fiatalok) kapnak lehetőséget a múzeum
megismerésére és megértésére, akiknek sokkal nagyobb szükségük van a múzeum
lefordítására, mint bármely más látogatói csoportnak.
A gyerekcsoportok egy - a múzeum állandó néprajzi, helytörténeti kiállításaihoz
kapcsolódó - életmódot, az emberélet fordulóit feldolgozó foglalkozássorozaton vettek
részt, amelyeken differenciáló módszereket és eszközöket használtak a szervezők. Ezek
között kiemelkedő szerepe volt a kooperatív módszereknek és a projektmunkának. A Egy
mese kerettörténetét felhasználva alkalmazták a fantáziajáték, a mozgás és a szakértői
szerep eszközét. A történet során a gyerekek döntéshelyzetekbe kerülnek, ez lehetőséget
ad arra, hogy a múzeumi teret és a műtárgyakat közvetlenül kapcsolják a saját megélt
tapasztalataikhoz. A szervezők a program megkezdése előtt és után interjúkat vettek fel,
valamint megfigyeléses terepmunkát végeztek. Ezekből kiderült, hogy számos egyéni
történet közös metszetében ott volt, van a múzeum, sokszor egészen meghökkentő,
szívszorító felismerésekkel.
Múzeumpedagógiai Különdíjban részesültek:
A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének különdíját a Damjanich János Múzeum
ÚJRADIZÁJNOLVA című programja kapta. A "mintaprojektként" létrejött program
elsődleges célkitűzése a pályaorientáció elősegítése volt a középiskolások, illetve fiatal
felnőttek számára (különös tekintettel a kiállításrendező, restaurátor, múzeumpedagógus
szakágakra). Emellett a másik súlypont a 18-25 éves korosztály érdeklődésének nagyobb
irányú felkeltésére és a múzeumba való bevonzására irányult. A diákok elméleti és gyakorlati
oktatás keretében ismerkedtek meg a múzeummal, illetve a múzeumban zajló munkával.
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Az Országos Közgyűjtemények Szövetségének különdíját a Gödöllői Királyi Kastély vette át
az Egy kastély titkos élete című programjáért. Először készült időszaki kiállítás a gödöllői
kastély azon időszakáról (1950-1990), amikor az épületben egymás mellett kapott helyet a
szovjetlaktanya, az idősek otthona és a honvédségi lakássor. A kastély szakmai irányítása alatt
vállalta egy csapat diák, hogy felkutatják ennek a 40 évnek a még fellelhető emlékeit és a
korosztályuk számára is befogadható kiállítást rendeznek belőle.
A diákok a kutató, tervező és kommunikációs csoportban sokféle képzésben részesültek, és a
megnyitóig összesen 1275 munkaórát fordítottak a projektre, sokan a közösségi szolgálat
keretein belül. Munkájukkal a – közösségi média eszközein keresztül – nagy szimpátiát és
erős támogatást váltottak ki a helyi lakosok körében, amelynek hatására sokan (40
tulajdonos!) támogatták tárgyakkal és történetekkel a kiállítást. A projekt fontos hozadéka
volt, hogy akadt diák, akinek a pályaválasztását határozta meg ez az élmény, illetve új
barátokat szereztek a résztvevők. Többen a megnyitót követően is tovább dolgoztak
tárlatvezetőként, rendezvényszervezőként az intézményben.
Elismerő oklevelet kapott Topolya Község Múzeuma az Egy élet regénye című, Munk Artúr íróról,
orvosról szóló kiállítás múzeumpedagógiai programjai. Munk Artúr (1886-1955) szabadkai író,
orvos az I. világháború katonaorvosaként esett orosz hadifogságba. Szibériai helyszíneken
dolgozott, megházasodott és egy kisfiúval és feleséggel tért haza Szabadkára. Minderről regényei,
naplói tanúskodnak. A kiállítás és múzeumpedagógiai foglalkozások a világutazó, író és I.
világháborús orvos kalandos életútját domborította ki. Ezek során a résztvevők Munk Artúr
életrajzát óriáspuzzle-ből rakták ki és felszállhattak a Carpathia óceánjáró fedélzetére is, ahol
sirályok és hajótülkölés társaságában szelték át a hullámokat a hajóorvossal. Az I. világháború
beköszöntét egy ezred múzeumában vészelték át, mindenféle háborús kütyüvel.
Az egyik folyosót lövészárokká varázsolták, a sötétben hang- és fényeffektusokkal, festett
katonákkal tették élethűvé a háborús érzést a kúszó-mászó látogatóknak. Egy tükörfolyosóval az
ezred menetelését, vizualizálását élhették át, ugyanis önmagukat többszörösen láthatták
menetelve. A világháborús hadikórházban megérinthették az I. világháborús orvosi műszereket,
operálhattak, hordágyon cipelhették egymást. Ezen témákra épültek a műhelymunkák,
amelyeknek végterméke a gyermekek által rajzolt, animált kisfilm az író életéről.
Kiváló Múzeumpedagógus Díj
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által alapított, és első ízben 2014-ben odaítélt Kiváló
Múzeumpedagógus Díj kétévente kerül átadásra, szintén az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
keretében. A Díj méltó elismerést jelent a múzeumpedagógia területén kiváló múzeumpedagógiai
módszert kidolgozó, programot megvalósító, illetve kiadványt megalkotó szakemberek számára.
Idén a szakmai zsűri Kustánné Hegyi-Füstös Ilonát találta érdemesnek az elismerésre. Kustánné
Hegyi-Füstös Ilona 37 éve a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, számtalan kezdeményezés
elindítója és megvalósítója. Humorérzéke, vidám empatikus személyisége különösen alkalmassá
teszi a múzeumpedagógiai munkára, amely az évek során az életét meghatározó hivatásává vált.
Munkájában új utakat, új lehetőségeket, új kihívásokat keres. Kreativitása, munkakedve
fékezhetetlen, ennek köszönhetően számtalan kezdeményezés elindítója és megvalósítója. Pályája
során mindig is nagy figyelmet szentelt a fogyatékossággal élő és a hátrányos helyzetű
gyermekekkel való foglalkozásra.
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3.3.2. XI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia4
A fesztivál másik kiemelkedő szakmai eseménye a minden évben megrendezésre kerülő Országos
Múzeumpedagógiai Konferencia. 2019-ben immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási Módszertani Központ a rendezvényt, amely
ezúttal a székesfehérvári Szent István király Múzeum társszervezésében valósult meg. A
helyszínül választott Hetedhét Játékmúzeum magasszintű szakmai tevékenységét jelzi, hogy a
Réber László-kiállítása nyerte idén Az év kiállítása címet.
A konferencia címe az év mottójához kapcsolódva A játék csodái. Csodás játékok a múzeumban
volt. A kétnapos szakmai konferencia célja volt, hogy együtt fedezzük fel a különböző generációk
esetében alkalmazható játékos múzeumi interpretációs módszereket és megoldásokat. A
nyitóelőadásokkal, az előzetesen közzétett nyílt felhívásunkra beérkező múzeumi jó gyakorlatok
bemutatásával, valamint kerekasztal-beszélgetéssel és fakultatív programokkal a játék tágan
értelmezett fogalmát, illetve a játék és a múzeum legkülönfélébb kapcsolódási pontjait jártuk
körül. Számba vettük a kiállítások és múzeumpedagógiai foglalkozások, valamint a
közönségrendezvények élénkítését szolgáló játékcentrikus megoldásokat. Az első napi program
három plenáris előadást, hat jó gyakorlatot, egy kerekasztal beszélgetést, és kétféle tárlatvezetést
és ötféle választható esti fakultatív programot tartalmazott, míg a második napon négy plenáris
előadást követően két szekcióban 16 jó gyakorlatot ismerhettek meg az érdeklődők. A résztvevők
száma a konferencia első napján 120, a második napon pedig 110 fő volt.

4 Múzeumok Őszi Fesztiválja – kommunikáció
4.1 A rendezvény kommunikációs eszközei
A Múzeumok Őszi Fesztiválja központi kommunikációja
2019-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a következő saját kommunikációs felülettel
rendelkeztünk.
1. www.oszifesztival.hu – hivatalos honlap
2. A hivatalos honlapra 60 friss hír került fel 2019-ben.
3. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2019 Facebook
https://www.facebook.com/2019muzeumokoszifesztivalja

4. MÖF országos terjesztésű programfüzet (Fidelio különszáma, 40.000 példány)
5. MÖF plakát – központilag 50 db, múzeumok egyénileg – a honlapról letölthető sablon
alapján – készített plakátjai kb. 3.244 db
6. MÖF szórólap – honlapról letölthető sablon alapján résztvevő múzeumok készítették és
terítették környékükön – egységes arculat, de egyedi programok, saját nyomtatásban
28.715 db
7. www.mokk.skanzen.hu honlap
8. MOKK hírlevél
9. EVENT&HAND MŐF mobil applikáció
10. Online kampányok: Google Adwords és Facebook kampányok
11. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
4

A XI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia részletes programja a 8. fejezet 2 sz, mellékletében olvasható
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12. Sajtómeghívó (szept. 05. MÖF indításáról, – 130 címzett, XI. Országos múzeumpedagógiai
Konferenciáról szept. 5-én – 130 címzett)
A múzeumok további 10276 meghívót küldtek ki.
13. Sajtótájékoztatók (szept. 23. Skanzen - Kezdetét veszi a 14. MÖF, okt. 09. Veszprém Study Tour)
14. Sajtónyilvános események (szept. 23. XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, 500
címzett)
15. Sajtóközlemények (szept. 23. A MŐF indulásáról és a Múzeumpedagógiai Nívódíjról –
130 címzett, – 130 címzett, okt. 09. Félidőhöz közeledik az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja – 130
címzett)
A fesztivál alacsony költségvetése idén sem tette lehetővé hatékony országos sajtókampány
indítását, de a partneri megállapodásoknak köszönhetően 18 456 000 Ft értékben tudtunk
megjelenni, amelyből mindössze 3 304 718 Ft-ot kellett ténylegesen kifizetnünk, melynek felét a
fesztivál programjait népszerűsítő 40.000 példányban megjelenő Fidelio különszám
megjelentetésére és terjesztésére költöttük. Csak az M5 csatornával MTVA családdal kötött
szóbeli barter megállapodás keretében az MTVA 4 millió forint értékű rádiós és televíziós
megjelenést biztosított a rendezvénysorozat számára, a Kossuth Rádió egy teljes napon át soros
kapcsolással foglalkozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaival és program-szervezőivel.
8. fejezet 4. sz. mellékletében: Partneri megállapodás keretében kapott kommunikációs felületek
A www.oszifesztival.hu látogatottsága (szeptember 6. és november 17. közötti időszakot
vizsgálva)
Év

Munkamenetek száma Tényleges felhasználók száma Oldalmegtekintések

2013 28 615

21 041

151 114

2014 22 107

15 892

127 594

2015 24 456

18 058

117 077

2016 31 329

23 793

115 426

2017 31 520

23 975

116 641

2018 32 503

24 871

111 448

2019 29 938

22 741

93 908

A fesztivál honlapjának látogatottságában néhány évvel korábban volt egy nagy ugrás. Részben,
az akkori programok sokszínűségének, részben a bővülő múzeumi kínálatnak, valamint a
látogatók digitális tartalom fogyasztási szokásainak erős növekedésének köszönhetően. Jelentős
növekedés a 2016-hoz képest azonban nem tapasztaltunk. Az Adwords kampánynak köszönhetően
idén is sokkal több emberhez tudtak eljutni a fesztivál programjai. Az erre fordított összeg
megegyezett az előző évivel, azaz 130.000 forint volt. Az egy megjelenés átlagköltsége azonban
nőtt a tavalyihoz képest, míg előző évben 12,45 forint volt, idén 17,06 forintot költöttünk rá. A
Facebook hirdetések idén nagyon jól teljesítettek. Az előző évi eredmények jelentősen nőttek. Míg
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a 2018-as kampány 63223 múzeum iránt érdeklődőt ért el és 4194 interakciót eredményezett, idén
ez jelentősen megnőtt, ugyanis 118.848-an érdeklődtek a múzeumi programok iránt és 8477
interakciót generáltak a megosztások. A Facebookon a Múzeumok Őszi Fesztiválját kedvelők
száma is 271 fővel nőtt (2798), és már 2861 követővel büszkélkedhet. 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 a szeptember 01-je és a november 17-e közötti időszakokat vizsgálva 2017-ben 23975,
2018-ban 24871 és 2019-ben pedig 22445 felhasználó látogatta.
18. ábra
A www.oszifesztival.hu honlap munkameneteinek változásai

2015-ben jelentősen megnöveltük a Google Adwords kampányra fordított kiadásokat, 2016-ban
pedig a Facebook kampányt is. Mivel sem 2016-ben, sem 2017-ben nem készült Adwords Display
kampány, a hirdetések megjelenési számának és egy tágabb közönségrétegnek az elérésére úgy
döntöttünk, hogy készítünk egy Display kampányt is, amely a rendezvény ismertségének
növelésére szolgál, célja, így nem elsősorban a honlapra történő látogatások növelése. Ezt a
döntésünket támogatta a megnövelt hirdetési keret (a 2017-es 90.000 Ft-ról 2018-ban 100.000 Ftra idén pedig 130.000 Ft-ra emelkedett), amely a relatíve magasabb költségű display kampányra
is biztosított fedezetet. A 2015-ös Adwords kampányból közvetlenül 2730 érdeklődőt sikerült a
weboldalra való kattintásra ösztönözni, 2016-ban 4822, 2017-ben 6950, 2018-ban 8037-et, 2019ben pedig az Adwords kampány hatására 7780 látogató kattintott a honlapunkra
(www.oszifesztival.hu).
Múzeumok Őszi Fesztiválja Facebook oldala
2015. szeptember 7-én indítottuk el a Múzeumok Őszi Fesztiválja általános Facebook profilját,
majd 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és a 2019-ben is aktualizáltuk. A kezdeti időszakban (a
rendezvénysorozat indulásáig) beharangozó, kedvcsináló posztokkal szólítottuk meg az oldal
kedvelőit, majd 2018. szeptember 26-a és november 11-e között Facebook kampányt szerveztünk.
A kampányban eltérő célokkal készítettünk hirdetéseket, amelyek teljesítését, hatékonyságát
folyamatosan monitorozva döntöttünk újabb hirdetések indításáról, a kevésbé hatékonyak
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leállításáról. A kampány keretén belül hirdetésekkel, programokhoz kapcsolódó posztokkal,
játékokkal irányítottuk a figyelmet a rendezvénysorozatra. A kampány sikerességét igazolja, hogy
míg 2015-ben 614 lájkolója volt a profilnak, 2016-ra ez megduplázódott (1378). Ezt követően
2017-re ismét egy ugrás következett (2154), majd 2018-ban 2527, 2019-ben pedig 2861 követővel
rendelkezett az oldal. Ez utóbbi adat 334 követő növekedést jelent az előző évhez képest.
Kampányok Időzítése:

A mobiltelefonokról érkező keresések száma egyre inkább meghaladja a számítógépről indított
kattintások számát, ami bizonyítja a mobil keresések térnyerését. A mobiltelefonok kimagasló
használata az EVENT&HAND MŐF alkalmazás fejlesztését, népszerűsítését teszi szükségessé.
Múzeumok Őszi Fesztiválja programszervezőinek sajtómegjelenései

A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények egyedi kommunikációja
 Sajtótájékoztató: 8 intézmény rendezett sajtótájékoztatót
 Sajtóközlemény: 23 intézmény adott ki sajtóközleményt
 Beharangozás a médiában: 53 intézmény hirdetett a médiában
 Szórólapok és kiadványok száma: 38.715 db
 Kiküldött hírlevelek száma: 51.824 db
 Kiküldött meghívók száma: 10.276 db
 Plakátok száma: 3.244 db
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Az országos rendezvénysorozat időszakában több mint 2291 megjelenés volt a médiában és
körülbelül 52 ezer címre ment ki hírlevél. A legnagyobb tömegek elérése érdekében a
kommunikációt idén is az online-offline összehangolt kampányára építettük. Minden marketing
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 1081 kitöltött látógatói
kérdőívet 210 budapesti és 871 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
közösségi oldal (Facebook) jobban szerepeltek vidéken. A programfüzeten keresztül nagyjából
ugyanannyian értesültek a programokról. Az adatok értelmezéséhez érdemes azt is
megvizsgálni, hogy az egyes médiahordozók mekkora szerepet töltöttek be az őszi fesztivál
kommunikálásában. A következő ábra a fesztiválon résztvevő intézmények kommunikációs mixét
mutatja, vidékre és Budapestre bontva.
19. ábra
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20. ábra

21. ábra

A Múzeumok Őszi Fesztiválja szűkös költségvetése 2019-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. Idén a vidéki és a fővárosi arányok erősen közeledtek
egymás felé, mindkét régióban körülbelül ugyanolyan százalékban értesültek a TV-ből és a
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rádióból az emberek. A többség mindkét területen a közösségi oldalról informálódott (Bp. 34%,
vidék 26%), illetve a második helyen az ismerősöktől szerzett értesülések állnak ez 13% volt a
fővárosban és 17% az ország többi térségéből.
A három diagrammot együtt vizsgálva egyértelműen látható, hogy a hírlevelek és a szórólapok
napjainkban alacsony hatékonyságúak. Mindkét hirdetőfelület alkalmazása magasan kiemelkedik
a mezőnyből. Hírlevélből 51824-et, szórólapból pedig 67430-at juttattak el az intézmények a
lakosság felé a fesztivál programjaival kapcsolatban. Ennek ellenére mind a budapesti, mind a
vidékiek körében csupán 7% jelölte meg a hírlevelet, és 4-5%-uk a szórólapot hírforrásként. Habár
korábban a hírlevelek eredményes hírforrásnak bizonyulnak – főleg a fővárosiak körében – mára
hatékonyságukat vesztették. Ennek oka lehet, hogy egyes levelezőrendszerek külön mappába
teszik a promóciós e-maileket, így a hírlevél már nem az elsődleges mappában jelenik meg. A
kéretlen elektronikus levelek számának robbanásszerű növekedése azt eredményezte, hogy ha a
címzett meg is nézi a hírleveleket tartalmazó mappát, azon csak átfut, és csak a számára fontos
tartalmakat nyitja meg, olvassa el. Emiatt kiemelt jelentősége van a figyelemfelkeltő címnek és a
kedvcsináló megfogalmazásnak.
Programfüzetből 40.000 darab készült központilag, azonban a kérdőívet kitöltők alacsony
százaléka jelölte meg ezt tájékozódási forrásként. A budapestiek 4, a vidékiek 6%-a nyert
információt ebből. Ennek oka lehet, hogy talán nem jutottak el a megfelelő helyekre ezek az
ingyenes füzetek és nem kerültek a célközönség kezébe. A jövőben érdemes lenne nagyobb
figyelmet fordítani terjesztésükre, célba juttatásukra.
A plakátok esetében szintén megfigyelhető a hatékonyságcsökkenés, ugyan vidéken még mindig
fontos információforrásnak számít – 13% szerzett erről tudomást a rendezvényről – addig
Budapesten ez az arány csupán 3% volt. A 19-20. ábrából jól látható, hogy a fővárosban a
közösségi oldalakon történő informálódás a legjelentősebb (34%), amit rögtön az ismerősökön
keresztüli hírszerzés (13%) és az online tájékozódás (8%) követ. A vidéki látogatók esetében, bár
az arány valamennyit változik, a sorrend ugyanez: közösségi oldal 26%, ismerősök 17%, online
tájékozódás 8%. is ez a három hírszerzési mód a legnépszerűbb, míg a közösségi oldalakról 35%,
az ismerősöktől 36% értesül egy-egy eseményről. A honlapunkon célirányosan keresés inkább a
fővárosiakra volt jellemző, 13%-uk tájékozódott a www.oszifesztival.hu-n keresztül. Az előző
évhez képest a vidékiek körében is nőtt azok aránya, akik felkeresik weboldalunkat, míg tavaly
5% látogatott el oda, idén ez az arány 8%-ra nőtt. Ez utóbbiaknál érzékelhető a legnagyobb
változás és növekedés, melyben közrejátszhatott az, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is 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 (mindkét esetben 1 és 3%)
ez nem igazán befolyásolta.
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5 A Múzeumok Őszi Fesztiválja támogatói
2019-ban is sikerült együttműködési megállapodást kötni médiumokkal amelyek ingyenes, vagy
kedvezményes megjelenési lehetőséget ajánlottak fel. Több média partnerrel is sikerült
megállapodni: a Katolikus Rádióban, a Civil Rádióban, a Klasszik Rádióban, a Jazzy Rádióban, a
Sláger Rádióban, a Flyerzben, az Óvodai Nevelésben és Tanítóban is lehetőségünk nyílt
propagálni a rendezvényt, továbbá a Modern Iskolában és a magyar múzeumok médiafelületein is
megjelentünk. A 2016-ban új partnerként csatlakozott a fesztivál hirdetéséhez, népszerűsítéséhez
az MTVA csatornacsalád M5 oktatási, kulturális és ismeretterjesztő csatornája, a tavalyi közös
sikerekre tekintettel, idén is örömmel támogatták a rendezvénysorozatot így a szeptember 23. és
november 10. közötti időszakban rendszeresen készültek TV interjúk és rádióriportok is.
Partneri megállapodás keretében kapott hozzájárulás értéke: 14 826 282 Ft.
A Magyar Turisztikai Ügynökség azon felül, hogy az itthon.hu oldalon folyamatosan hírt adott a
fesztivál aktuális eseményeiről, a rendezvénysorozat közepén a fesztiválhoz köthető közös
szervezésű Székesfehérvár-veszprémi sajtótúrával örvendeztette meg az újságírókat. 5
Több médiapartner is felkeresett bennünket a fesztivál nyitó sajtótájékoztatója hatására barter
keretében történő együttműködés lehetőségével 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 113 múzeum 502 féle programja megtekinthető a www.oszifesztival.hu honlapon. A
programokra lehet témakörönként, régiónként, településenként és időpontok szerint keresni.
2. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó
A rendezvénnyel kapcsolatos itt találhatóak:
https://www.mokk.skanzen.hu/20190829izelito-a-xvii-orszagos-muzeumpedagogiaievnyito-workshopjairol-2019
3. Múzeumpedagógiai Nívódíj és Kiváló Múzeumpedagógus Díj
A beérkezett pályázatok listája itt tekinthetők meg:
https://www.mokk.skanzen.hu/20190826beerkezett-palyazatok-2019
A díjjal kapcsolatos információk és a díjátadó ceremónia képei itt találhatók:
https://www.mokk.skanzen.hu/20190924nivodijat-nyertek-2019-ben
4. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
A rendezvénnyel kapcsolatos információk itt olvashatók:
https://www.mokk.skanzen.hu/20191016a-jatek-csodai-csodas-jatekok-a-muzeumban-xiorszagos-muzeumpedagogiai-konferencia

5

Sajtótúra meghívója, részletes programja és a itt készült videók a 8. fejezet 3. sz mellékletében találhatóak
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https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szegetlen-jatekkedv-muzeumpedagogiai-konferenciaotthona-volt-fehervar-3372357/
Sajtótájékoztató a Múzeumok Őszi Fesztiváljáról és az Országos Múzeumpedagógiai
Évnyitóról
A sajtótájékoztatóról 2019. szeptember 23-án kiadott sajtóközlemény, valamint és az eseményen
készült képek itt tekinthetők meg: http://oszifesztival.hu/indul-a-14-muzeumok-oszi-fesztivaljasajtokozlemeny.html
A Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen szervezett soproni sajtótúráról
2019. október 09-én a study tourról kiadott sajtóközlemény, háttéranyagok illetve az eseményen
készült képek itt tekinthetők meg:
http://oszifesztival.hu/szekesfehervar-veszprem-study-tour-letoltheto-segedanyaga.html

7 Következtetések
A Múzeumok Őszi Fesztiválja, mint korábban 2019-ben is megújított programstruktúrával
jelentkezett, és amellett, hogy hasznos, egyben szórakoztató szabadidőtöltést kínált a lakosság
számára.
A látogatók és a résztvevő intézmények számának alakulása a 2006-2019 közötti időszakban:
Megnevezés
Múzeumok
száma
Programok
száma
Látogatók
száma

2006
49

2007
75

2008
110

2009
160

2010
168

2011
171

2012*
96

2013
170

2014
168

2015
150

2016
157

2017
159

2018
150

2019
115

300

410

625

997

1019

1 496

450

1515

1773

1600

1700

1700

1500

1100

25 556

121 630

92 598

131 010

132 149

132 900

160.604

164.008

164.759

165.607

176230

Nincs 121786 148725
adat
forrás: SZNM MOKK (* A 2012-es adatok forrása: internet, kultúra.hu oldalon megjelent cikk)

Az egyre nagyobb ismertségre szert tévő Múzeumok Őszi Fesztiválja idén 7 héten keresztül
árasztotta el programkavalkáddal a múzeumkedvelő lakosságot. A rendezvénysorozatot
koordináló Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertan Központ minden évben
megújuló programstruktúrával invitálja az ország múzeumait, hogy változatos programjaikkal
csatlakozzanak a mára magas nívóra szert tevő rendezvénysorozathoz. Idén a tudomány és a
felfedezések jegyében próbáltuk az intézményeket cselekvésre sarkallni. A „Tudományos
találkozások a múzeumban” című tematikához nagyon sokan csatlakoztak, és ez vált az idei
sikertémakörré, több mint 29.000 fő vett részt az ehhez kötődő programokon. Ez az érték 20%-al
haladta meg a második helyezett Múzeumi Őszbúcsúztatót. A siker oka, hogy az intézmények
kreatívan próbálták megragadni a témát, az emberek pedig nagymértékű nyitottságot mutattak az
új, számukra ismeretlen dolgok felé.
Idén a várakozások alatt maradt a Múzeumi szünetelő témakörhöz csatlakozók száma, csupán az
intézmények 19%-a választotta ezt a tematikát, ez összességében 93 programfélét és 4221
látogatót jelentett. Ugyan az előző években arra a megállapításra jutottunk, hogy az őszi szünetben
külön kihívást jelent a csoportos iskolai látogatások megszervezése, és a szünetet a családok
szívesen töltik közös és tartalmas programmal, idén mégis alulteljesített a tematika.
.
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A „Múzeumi Őszbúcsúztató” minden évben az élmezőnyben van, hiszen sokféle
programlehetőségnek enged teret. Az ősszel kapcsolatos, szezonális rendezvények mindig nagy
népszerűségnek örvendenek, a színes évszak számos lehetőséget rejt magában akár a kültéri, akár
a beltéri eseményeken. Idén összesen 93 féle program szerepelt a tematika kínálatban és
programok megvalósulása után 15764 résztvevőről kaptunk visszajelzést. A dobogó harmadik
fokára idén a „Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!” tematika került. A múzeum falain kívülre
csábító kulturális programokból 57 félét szerveztek idén az intézmények, és ezekkel 2167 főt
sikerült elérniük. A programfélék közül az „Óvodapedagógusok napja” volt a legnépszerűtlenebb
a programszervezők körében, ezért ezt a tematikát a jövőben meg kell újítani. 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. 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 idén is nagyon sok embert elért és megmozgatott. A
rendezvénysorozatnak köszönhetően egyre többen jönnek rá arra, hogy a múzeum nem csupán egy
kiállítóhely, hanem attól sokkal tágabban értelmezhető színtér. A látogatók a múzeumi programok
során betekintést nyerhetnek nemcsak az ott lévő tárgyak előéletébe, hanem akár magát a múzeumi
működést is megismerhetik némely tematika keretében. Az általunk ajánlott 10 témakör
mindegyike az intézmények sokszínűségének megmutatkozására ad lehetőséget, és a hozzájuk
csatlakozók - akár tőlük szokatlan köntösben is - megnyilvánulhatnak a nagyközönség felé. A
fesztiválhoz kapcsolódni, talán mára már presztízst jelent a múzeumok számára, és minden évben
megpróbálnak valamilyen újdonsággal előrukkolni az ideje alatt. Az elmúlt évek tapasztalati azt
mutatják, hogy a rendezvénysorozatnak van helye a magyar kultúrában, és a múlt tanulságait
kiértékelve mindenképp folytatni kell a jövőben.
Ezúton is köszönjük az NKA támogatását, amellyel lehetővé tette a Múzeumok Őszi
Fesztiválja megrendezését.
A beszámolót készítette: Rudolf Eszter
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
Szentendre, 2020. 04.01.
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8 Mellékletek
A XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó és az „Ezt is a háború hozta” című szakmai
konferencia részletes programja
1 sz. melléklet
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A XI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia részletes programja
2 sz. melléklet
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3 sz. melléklet
A Székesfehérvárra és Veszprémbe szervezett sajtótúra anyagai itt elérhetőek:
http://oszifesztival.hu/szekesfehervar-veszprem-study-tour-letoltheto-segedanyaga.html
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NKA beszámoló: Múzeumok Őszi Fesztiválja 2019 – Partneri megállapodás keretében
kapott kommunikációs felületek
4. sz. melléklet
Évről évre egyre több múzeum csatlakozik - csatlakozna - a rendezvénysorozathoz. Ezt honorálva,
a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás összege 2019-ben az előző évekhez képest
jelentősen nőtt - míg 2015-ben és 2016-ban 14.700.000 Ft, 2017-ben 15.000.000 Ft, 2018-ban
13.000.000 Ft volt a támogatás - addig idén 18.500.000 Ft-ot kapott MOKK a megvalósításra. 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.
Múzeumok Őszi Fesztiválja 2019 támogatókkal kötött megállapodások alapján történő média megjelenések
összefoglalása
Média megjelenés
Magyar Múzeumok

kommunikációra fordított
kiadás

támogatók
hozzájárulása

Megjelenés
összértéke

B

200 000

200 000

55 000

45 000

110 000

B

4 000 000

4 000 000

Rádió 1

166 158

433 842

600 000

Retro Rádió

498 560

3 501 440

4 000 000

Magyar Katolikus Rádió

B

20 000

200 000

Civil Rádió

B

1 750 000

1 750 000

Kultura.hu

B

1 000 000

1 000 000

Adwords és Facebook
kampány

530 000

-

530 000

Flyerz

110 000

50 000

160 000

BudapestBEAT

85 000

1 685 000

1 770 000

1 780 000

-

1780 000

B

1 000 000

1 000 000

165 000

991 000

1 156 000

B

200 000

200 000

3 304 718

14 826 282

18 456 000

Óvodai Nevelés –Sprint Kft.
M5 / MTVA

Fidelio különszám programfüzet
Magyar Turisztikai Ügynökség
Papageno
Képmás
Összesen
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