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1. Bevezetés 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020. szeptember 28-a és november 11-e között, közel 7 héten 

keresztül, immár 15. alkalommal várta az ország valamennyi régiójában az érdeklődőket. A 

rendezvénysorozathoz ezúttal - 51 településen 82 múzeum 448 féle programmal csatlakozott. 

Budapesten 133, vidéken 316 féle program közül válogathattak a látogatók és a szakemberek.  

 

A Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázaton, 2020-ban is a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum nyerte el a Múzeumok Őszi Fesztiválja megrendezésének jogát. A rendezvénysorozat 

koncepciójának és tematikáinak kidolgozását, valamint a lebonyolítását a múzeum országos 

igazgatósága, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) végezte.  

 

2020-ban a koronavírus-járvány új kihívás elé állította a szervező Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ munkatársait. Reflektálva az így kialakult helyzetre, a rendezvénysorozattal 

arra kívántunk rávilágítani, hogy ha időnként kényszerűségből el is távolodnak a múzeumok a 

látogatóiktól, azok kínálatukkal újra és újra – akár különleges módokon és eszközökkel is – ismét 

közel kerülhetnek hozzájuk. Ehhez a koncepcióhoz illeszkedve választottuk ki az év jelmondatát: 

Távol is közel…  

 

A hét héten keresztül tartó fesztivál speciális programokkal, megnyitott múzeumi kapukkal nem 

pusztán a kulturális értékek megőrzésére, fontosságára kívánta felhívni a figyelmet, hanem 

szerette volna a 21. századi modern ember számára is kézzelfoghatóvá, megélhetővé tenni a 

múzeumok világát, ezúttal az online térben is. 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. 

 

2. A 2020-as Múzeumok Őszi Fesztiválja koncepciója 

 

2020-ban az egész világot megrendítő koronavírus-járvány a muzeális intézményeket is új 

kihívások elé állította. A pandémia első hullámában a lakosság otthonmaradásra kényszerült, és 

korlátozott lett az intézmények – közöttük a múzeumok – működése is. Ugyan a nyári időszakban 

feloldották a korlátozásokat, sejthető volt, hogy ősszel, illetve kora télen visszatérnek a 

megszorítások. Erre a megváltozott, instabil helyzetre reflektált 2020-ban a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja gondolatisága. A rendezvénysorozat ezúttal arra kívánta ösztönözni az intézményeket, 

hogy mutassák meg, miként reagáltak régen és most a különleges és a váratlan helyzetekre, milyen 

adaptív megoldásokat, rugalmas válaszokat tudn(t)ak adni rájuk, illetve azokat milyen 

programokkal/rendezvényekkel tudják megjeleníteni a látogatóik számára. 

 

A járványhelyzet alatt érvényben lévő korlátozások még időszerűbbé tették a múzeumok online 

térben való jelenlétét, az ezirányú fejlesztések felgyorsítását. A fesztivál programjának 
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tervezésénél kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a jelentkezők úgy állítsák össze kínálatukat, hogy 

azok korlátozások esetén digitális formában is elérhetőek legyenek, és ezáltal szélesebb körben is 

biztosított legyen a kultúrához való hozzáférés.  

 

3. A fesztiválhoz csatlakozó múzeumok  
 

Az intézmények 2020-ban is sokrétű, színes kínálattal várták a látogatókat, így a múzeumba érkező 

közönség megannyi tevékenység közül választhatott egy-egy tematikán belül is a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja idején. Az intézmények repertoárján ezúttal a tárlatvezetések mellett különféle 

múzeumi foglalkozások (drámapedagógiai foglalkozások, speciális foglalkozások és 

műhelyfoglalkozások, kézműves foglalkozások stb.) is szerepeltek. Idén egyre jobban előtérbe 

kerültek az elektronikus térben tartott programok, amelyeket elsősorban az idei új tematika, a 

Valódi és virtuális múzeumi találkozások tematikán belül szerveztek meg az intézmények.  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programeloszlása régiók szerint: 

 

 2020 

Régió Esemény Település 

Közép-Magyarország és Budapest 176 7 

Észak-Magyarország 54 6 

Észak-Alföld 58 10 

Dél-Alföld 59 9 

Dél-Dunántúl 31 7 

Közép-Dunántúl 27 7 

Nyugat-Dunántúl 44 5 

Összesen 448 51 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 2020-ban 51 település 82 intézménye csatlakozott a 

rendezvénysorozathoz, és a múzeumok 448 féle programmal készültek az érdeklődők számára. 

Mivel egy-egy programot több időpontban és több napon is megtartottak, így a rendezvénysorozat 

ideje alatti valós, illetve virtuális programok száma meghaladta ezeket az értékeket.  

 

A rendezvények közel háromnegyedét a vidéki programok tették ki, a fennmaradó 30%-ot a 

budapesti intézmények szervezték. Számszerűsítve, Budapesten 133, míg vidéken 316 féle 

programot szerveztek.  
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1. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ábra 

A programok területi megoszlása hasonlóan alakult, mint 2019-ben. A rendezvények több mint 

egyharmadát tartották a fővárosban és környékén, kétharmadát pedig az ország többi régiójában.  
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 3. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legtöbb résztvevő település (6) Pest megyéből volt, azonban a Csongrád-Csanád megyei 

múzeumok is aktívak voltak, ott 5 településen tartottak rendezvényeket a fesztivál időszakában.  

 

Az előző évekhez hasonlóan a résztvevő intézmények most is saját maguk töltötték fel és 

frissítették programjaikat a Múzeumok Őszi Fesztiválja központi honlapján, ezzel biztosítva, hogy 

a látogatók mindig aktuális információkhoz jussanak. A rendezvénysorozat végén pedig a 

regisztrációs és elszámoló felületen készítették el szakmai és pénzügyi beszámolóikat, illetve 

feltöltötték a programok során kitöltetett látogatói kérdőíveket, amelyek kiértékelése képezi ennek 

a beszámolónak az alapját. 

 

4. A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020-as programelemei 
 

A múzeumi szakma valamennyi területét érintő témák a múzeumi programpaletta sokszínűségét 

mutatják. A változatos tematikákkal a szélesebb látogatói kör megszólítása, bevonása, érdekeltté 

tétele volt a cél a programsorozat időszakában. A témaköröket évről-évre aktualizáljuk a látogatói 

statisztikák eredményei alapján, és az adott időszakhoz kötődő  évfordulókhoz/eseményekhez 

igazodva. 

 

Az aktuális koncepcióhoz igazodva a Múzeumok Őszi Fesztiválját koordináló MOKK egy új és 

egy megújult elemet kínált a szervező muzeális intézmények figyelmébe. Újdonság volt a Valódi 

és virtuális múzeumi találkozások, illetve a 16+-os tematika címe Bátraké a szerencse! lett. 

Változás volt még, hogy az iskola- és az óvodapedagógusokat megszólító két tematika ezúttal az 

„A lámpás én vagyok - tanárok és óvodapedagógusok napja” címmel, összevonva kínált 

lehetőséget a programszervezésre. Az előző évek bevált tematikáit megtartottuk, így az „Utazó 



   

7 

 

múzeum”, a „Pincétől a padlásig”, a „Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!”, a „Múzeumi 

szünetelő”, a „Múzeumi őszbúcsúztató”, valamint a „Szakmai múzeumi programok” továbbra 

is adottak voltak. 

 

4.1. A Múzeumok Őszi Fesztiválja új, illetve megújult programelemei 
 

4.1.1. Valódi és virtuális múzeumi találkozások 

A kiemelt tematikához kapcsolódóan olyan programokat szerveztek a múzeumok, 

amelyek bemutatták, hogy miként reflektáltak a különleges helyzetekre a múltban és a 

jelenben. A témakör keretein belül lehetőség volt a valós, és a virtuális térben való programok 

szervezésére, hiszen a találkozás ugyanúgy létrejöhetett személyesen a múzeumban, mint a 

virtuális térben. A tágan értelmezhető tematika keretében rendhagyó tárlatvezetések, 

műtárgybemutatók, műhelylátogatások és közös alkotóprogramokok is voltak.  

 

Tanulság 

A téma nagyon népszerű volt mind az intézmények, mind a látogatók körében. Széleskörű 

értelmezhetősége miatt sok programféle megrendezésére adott lehetőséget. Ezek között a régi 

hagyományos eszközök és technikai megoldások mellett, a legújabb technológiákkal is 

ismerkedhetett a közönség. 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 (kb. 20%), és 99 

rendezvényt szerveztek ennek keretében. A programokon 14.552-en vettek részt. Ebben a 

tematikában szervezték az online programok 34%-t. Az adatok mutatják, hogy a jövőben is 

érdemes a kiemelt témakörön belül teret adni az virtuális eseményeknek is.   

 

4.1.2. 16 + Bátraké a szerencse! 

A fiatalokat megcélzó témakör már évek óta fontos részét képezi a fesztivál 

programkínálatának, hiszen a korosztály megnyerése kulcsfontosságú. 2020-ban az éves 

mottóhoz igazodva a túlélők és a rendkívüli események hősei kerültek a főszerepbe. Az 

intézmények játékos megoldásokkal, kisérletekkel tarkított, meghökkentő társas interakciókkal és 

élményszerű tudásátadással segítették a korosztály számára megkönnyíteni a múzeumban 

fellelhető ismeretanyag elsajátítását. 

 

Tanulságok 

A programokon a célközönség a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály volt. Az intézmények 

ezúttal is kreatív programokkal készültek a diákok számára, számos rejtélyt és kalandos felfedező 

feladatot kellett a fiataloknak megoldaniuk, amelyek interaktívvá és izgalmassá tették a 

múzeumot. Az intézmények a 44 tematikához fűződő program 11%-át az online térben ajánlották, 

azonban a részvételi arányt vizsgálva az látszik, hogy mégis a virtuális események látogatottsága 

volt a meghatározó, 66%. A valós megjelenés alacsony száma azzal is magyarázható, hogy 2020-

ban elmaradtak az iskolai csoportok, azonban ehhez a tematikához fűződött a harmadik legtöbb 

program, azaz a rendezvények 10%-a, és ezzel több mint 2600 érdeklődőt sikerült elérniük.  
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4.1.3. „A lámpás én vagyok” – tanárok és óvodapedagógusok napja  
Az összevont tematikán belül kaptak lehetőséget az óvodapedagógusok és a tanárok 

számára rendezett programok. A múzeumok 2020-ban is szórakoztató, könnyed 

szakmai programokkal tarkított kínálattal készültek a pedagógusoknak, hogy 

bemutassák számukra, miként lehet szórakozva tanulni, illetve hogyan tudnak a múzeumok 

szórakoztatva tanítani.  

A múzeumok többek között börzékkel, műhelyekkel, és szakmai, szórakoztató előadásokkal 

készültek, amelyeket 2020-ban legnagyobb részben az online térben valósítottak meg.  

 

Tanulságok 

A tematika sajnos 2020-ban a vártnál alulteljesített, ami betudható a koronavírus-járvány 

hatásának. A fesztivál ideje alatt csupán 29 programlehetőséggel várták az intézmények az óvoda- 

és iskolapedagógusokat, akik közül 1517-en éltek a részvételi lehetőséggel. Ez volt az a tematika, 

amelyet legnagyobb 45%-os arányban vittek át az online térbe, ugyanis 29-ből 13 féle programot 

a virtuális térben tartottak meg. 

 

4.2. Korábbi programelemek a Múzeumok Őszi Fesztiválján 
 

4.2.1. Múzeumi szünetelő 
Az iskolai őszi szünet idején (október 22. és november 2. között) a múzeumok különböző 

érdekes programokkal várták a családokat vagy a szünetelő gyermekeket. A családi 

naptól kezdve a kézművesfoglalkozásokig számos felfedhetetlen programokkal készültek a 

múzeumok.  

 

Tanulságok 

2020-ban a koronavírus-járvány ellenére a részvételi arány meghaladta az előző évit, míg 2019-

ben 6991-en, addig ezúttal 9346-an vettek részt az őszi szüneti programokon. A látogatók és az 

események aránya az online és a valós rendezvények tekintetében fordítottan volt arányos, ugyanis 

a közönség 59%-a az elektronikus térben vett részt a programokon.  

 

4.2.2. Utazó múzeum 

A program célja, hogy a múzeum kilépjen a múzeum falai közül, és kivigyen 

kiállítást, múzeumpedagógiai programot, múzeumi foglalkozást, gyakorlati 

bemutatót, előadást a látogatók helyébe – utcára, óvodákba, iskolákba, művelődési központokba, 

bárhová, ahol felkeltheti az érdeklődést a múzeum iránt. Az utazó múzeumi programon belül 

kiállítások, könnyed bemutatkozó vagy ismeretterjesztő programok, illetve minta 

múzeumpedagógiai foglalkozások kerültek megszervezésre az intézményi falakon kívül. 

 

Tanulságok 

Az iskolák és az óvodák bezárása, vagy online térbe való átkerülése nem kedvezett a témakörnek, 

ezért csak 24 programot szerveztek a múzeumok. 17 iskolákba kihelyezett foglalkozás valósult 
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meg, és 7-et szerveztek az online térben az intézmények. Ezzel összesen 2090 érdeklődőhöz 

jutottak el, amelyből 1236 fő az online térben kapcsolódott valamely programhoz.  

 

4.2.3. Pincétől a padlásig 
A program lehetőséget nyújtott a színfalak mögé történő bepillantásra, a múzeumi 

kulisszatitkok megismerésére, az eddig ismeretlen vagy szokatlan múzeumi 

tevékenyégek felfedezésére.  

 

Tanulságok 

Tapasztalható, hogy egyre több intézmény szeretné közelebb hozni magához a látogatókat, és 

megmutatni számukra mindazt, ami a hétköznapok folyamán rejtve van a kíváncsi szemek elöl. 

2020-ban 38 programfélét szerveztek a múzeumok. Többen a virtuális térben vezették végig az 

érdeklődőket az intézményen, vagy annak egy-egy tárlatán. Az események 13%-a valósult meg 

online. A virtuális programokon résztvevők aránya itt is meghaladta a valós térben megjelentekét 

(58-42%). 

 

4.2.4. Sétálj, gyalogolj, bringázz és fedezd fel! – Örökségi 
barangolások 

 Rendhagyó gyalogos vagy kerékpáros 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. 

 

Tanulságok 

A rendezvényszám tekintetében (49 programféle) a koronavírus-járvány egyik nyertes témaköre 

lett a Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk!. Az intézmények szívesebben terveztek kültéri 

programokat, amelyek a korlátozó előírások betartásával is megvalósíthatóak voltak. A programok 

és a résztvevők aránya azonban nem korrelál egymással, ugyanis a létszámkorlátozás miatt a 

múzeumok létszámlimitet vezettek be, és előzetes regisztrációhoz kötötték a részvételt. Ezért a 

látogatószámból nem lehet kiolvasni a valós igényt.  

 

 

4.2.5. Múzeumi őszbúcsúztató 

A Múzeumi őszbúcsúztató lehetőséget adott arra, hogy a múzeumok olyan 

programokat is szervezhessenek, amelyek nem kapcsolódnak szorosan egyetlen 

kiemelt témakörhöz sem. Teret kaptak például a jeles napokhoz kapcsolódó programok, bármilyen 

esemény, amelyben megjelent az őszi hangulat a múzeumok tálalásában. 

 

Tanulságok 

Az évek óta sikeres Múzeumi őszbúcsúztató most sem maradhatott ki a repertoárból, a második 

legtöbb rendezvény (93) ebből a tematikából került ki. Ezzel a tematikák közül a legtöbb, 33.447 

látogatót sikerült megszólítaniuk. A programok 16%-a volt az elektronikus térben megtartott, a 
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látogatóik 63%-a online programon vett részt. Mivel a tematika, továbbra is nagy népszerűségnek 

örvend, egyértelműen érdemes a folytatásra. 

 

4.3. Szakmai programok, konferenciák 
 

A rendezvénysorozat nemcsak a nagyközönségnek szól. A Szakmai programok témakör a 

múzeumi és kulturális szakemberek számára is biztosított 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.  

 

4.4. A Múzeumok Őszi Fesztiválja központi rendezvényei 
 

A MOKK minden évben két nagyszabású konferenciát szervez. A nívós szakmai rendezvények 

egyben a programsorozat nyitó és záró eseményei. 2020-ban mindkét konferenciát zárt kapuk 

mellett, online szerveztük meg. Az egyik rendezvénysorozat a fesztivál nyitórendezvénye, a 18. 

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, amely 2020. szeptember 28-án, Budapesten, a Magyar 

Nemzeti Galériában rendeztük meg. A másik kiemelt szakmai rendezvényt a 12. Országos 

Múzeumpedagógiai Konferenciát a fesztivál végén, november 9-10-én Budapesten, a Petőfi 

Irodalmi Múzeumban tartott meg a MOKK az intézmény társszervezésében. 

 

4.4.1. 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 

Az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 2006 óta a Múzeumok Őszi Fesztiválja kiemelt eleme. 

A nyitórendezvény egyben szakmai konferencia is a múzeumi szakemberek és a pedagógusok 

számára. A koronavírus-járvány miatt ezúttal a nagyközönség számára csak az online térben volt 

elérhető a rendezvényt, a helyszínen csupán a díjátadásban résztvevők, az előadók, a sajtó 

munkatársai, valamint a szervezők lehettek jelen.  

 

Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is a rendezvényen adták át múzeumpedagógia legmagasabb 

szintű elismeréseit. A Múzeumpedagógiai Nívódíj és a Kiváló Múzeumpedagógus elismerés 

mellett első alkalommal adták át a rendezvényen a Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek projekt keretében kidolgozott, Családbarát múzeumi minősítést. 

 

Az ünnepi díjátadót ezúttal is szakmai konferencia követte, amely a családbarát múzeumi működés 

témájához kapcsolódott Múzeumi családi „kirakós” címmel. A hazai és határon túli múzeumi 

szakembereket, pedagógusokat egyaránt megszólító szakmai esemény a családbarát múzeumi 

működés kérdéskörét, illetve a múzeumok által bemutatott különféle családmodelleket, családi 

mintákat járta körül. A plenáris előadások neves szakértők bevonásával történtek. A kerekasztal-

beszélgetés és a helyszínspecifikus múzeumpedagógiai bemutatók mind hozzátettek valamit a 

nagy múzeumi családi kirakósjátékhoz, és arra reflektáltak, hogy a muzeális intézmények milyen 

sokszínűen és változatos múzeumi tartalmakkal, szolgáltatásokkal képesek tenni a családokért - az 

idei év aktualitásához igazodva valóságos és virtuális módon egyaránt. Az Országos 
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Múzeumpedagógiai Évnyitó a Youtube platformon volt elérhető 

(https://www.youtube.com/watch?v=gLWAfSss2xE&feature=youtu.be) Az oldalon található 

megtekintési adat szerint (2021. 02. 22-ig) 751-en nézték meg a videót, azonban valósan kb. 40-

50 fő volt jelen az online konferencián. 

 

4.4.1.1. A rendezvényen átadott díjak, elismerések 

 

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 koronavírus-járvány miatt először 

jelentkezhettek az intézmények online múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is. A felhívására 21 

jelentkezés érkezett, ebből 15 offline és 6 online kategóriában. A korábbi évekhez hasonlóan a 

múzeumi szakmai szervezetek, a múzeumi koordinátori hálózat, a MOKK és az EMMI 

képviselőiből álló bírálóbizottság döntötte el, mely intézmények érdemesek a kitüntetésre. 

 

A 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón négy intézmény vette át a Múzeumpedagógiai 

Nívódíjat (3 offline és 1 online kategóriában), illetve négy különdíj és egy elismerő oklevél került 

átadásra.  

 

Múzeumpedagógiai Nívódíj  

1. A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Változzunk át a Mátra 

Múzeum lakóivá! MOVEUM című projektje.  

2. A BTM Budapest Galéria - Varga Imre Gyűjtemény EGYÜTT LENNI JÓ! című 

programsorozata.  

3. A Petőfi Irodalmi Múzeum Csáth-kísérletek című programja.  

4. A Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Térben, időben együtt veletek című 

online programja.  

 

Múzeumpedagógiai különdíjak 

1.  Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága Szövetségének különdíját a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Demencia című programja kapta.  

2.  Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége különdíját a Duna Múzeum vehette át 

Nyárszerdák a Duna Múzeumban című múzeumpedagógia programjáért.  

3. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját a Kuny Domokos Múzeum - 

Német Nemzetiségi Múzeum Sváb életképek című online programsorozata kapta.  

4. A Pulszky Társaság különdíját a Kassák Múzeum Tanuljunk együtt a múzeumban - 

“avagy mindenki sózza be az orra hegyét” című múzeumpedagógiai program kapta.  

 

MOKK elismerő oklevél 

A Tokaji Múzeum A borkereskedő házaspár meséi című programja a MOKK elismerő 

oklevelet vehette át. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gLWAfSss2xE&feature=youtu.be
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Kiváló Múzeumpedagógus Díj 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum által 2014-ben alapított Kiváló Múzeumpedagógus Díjat kétévente 

adjuk át az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó keretében. A Díj méltó elismerést jelent a 

múzeumpedagógia területén kiváló múzeumpedagógiai módszert kidolgozó, programot 

megvalósító, illetve kiadványt megalkotó szakemberek számára. 2020-ban a múzeumpedagógiai 

szakmai tevékenység értékelése új szempontokkal bővült: értékelni kívántuk azok munkáját is, 

akik a múzeumokban megvalósuló programokon túl az online térben is létrehoztak, működtettek 

új formákat, és színvonalas múzeumpedagógiai munkával segítették a pedagógusok munkáját. 

 

2020-ban 6 felterjesztés érkezett. A szakmai zsűri Béres Máriát, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 

igazgatónőjét találta a legérdemesebbnek az elismerésre. 

 

4.4.2. 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia1 

A fesztivál másik kiemelkedő szakmai eseménye a minden évben megrendezésre kerülő Országos 

Múzeumpedagógiai Konferencia. 2020-ban immár tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a 

rendezvényt, amely ezúttal a Petőfi Irodalmi Múzeum társszervezésével valósult meg. 

 

A kétnapos online szakmai konferencia a hazai muzeális intézmények közelmúltban megvalósult 

online és digitális fejlesztéseit, programjait és eseményeit vizsgálta meg, különös tekintettel a 

járványügyi helyzet okozta kihívásokra. Célja elsősorban az elmúlt rendkívüli időszak szakmai 

eredményeinek értékelése, illetve a digitális és online múzeumi színtéren a további lehetséges 

fejlesztési irányok kijelölése volt. 

 

A szakmai előadásokból és beszélgetésekből álló konferenciaprogramot a Petőfi Irodalmi Múzeum 

témába illő helyszínspecifikus kísérőprogramja, online tárlatvezetés egészítette ki. 

 

A konferencia a két napon keresztül két platformon a Youtube és a Facebook csatornákon volt 

elérhető. 

Megtekintési adatok: 

Youtube: 1122 megtekintés (1. nap: 443, 2. nap: 679) 

1.nap Youtube: 443 megtekintés 

2. nap Youtube plenáris: 228 megtekintés 

2. nap Youtube A szekció: 205 megtekintés 

2. nap Youtube B szekció: 246 megtekintés 

+ jelen volt valósan kb. 20 fő 

 

4.5. Kiadvány a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan 
 

Mivel 2020-ban nem volt lehetőség a fizetett hirdetésekre, illetve a két országos konferencia csak 

az online térben tudott megvalósítani, így a Múzeumok Őszi Fesztiválja, valamint a 18. Országos 

Múzeumpedagógia Évnyitó és a 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia népszerűsítésére 

                                                 
1 A 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia plakátja a 10. fejezet 2. számú mellékletében található 
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egy kötetet adott ki a MOKK. A közel 250 oldalas konferenciakötetben olvasható a fesztivál és a 

két rendezvény története, valamint a 2020-as események áttekintése. A kiadvány részletesen 

taglalja a konferenciákon elhangzott előadásokat és a kerekasztal beszélgetéseket. (18. Országos 

Múzeumpedagógiai Évnyitó: 2 előadás + egy kerekasztal beszélgetés, 12. Országos 

Múzeumpedagógiai Konferencia: 7 előadás + 2 kerekasztal-beszélgetés + 12 jógyakorlat). A 

Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan, a Múzeumpedagógiai Nívódíjasok programjait 4 

darab 25 oldalas online kiadvány mutatja be az érdeklődők számára.  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiváljáról szóló, Távol is közel… című kötetet 2021. október 18-án, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeumban megtartott könyvbemutató keretében ismertettük meg a 

közönséggel. A rendezvényen közel 90 meghívott vendég vett részt, mindenki egy-egy 

tiszteletpéldányt kapott a kötetből. (https://mokk.skanzen.hu/20210412muzeumi-iranytu-30) 

 

4.6. A valós és az online térben megvalósult programok 
 

Az 2020-as Múzeumok Őszi Fesztiválján a múzeumok arra is lehetőséget kaptak, hogy online 

tartsák meg programjaikat. Az események csaknem 20%-a valósult meg virtuálisan, akadtak, akik 

a valós térben megtartott rendezvényüket később az interneten is közzé tették.  

 

4. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az online megrendezésre kerülő programok nagyrésze a kiemelt tematikához, a Valódi és 

virtuális találkozásokhoz csatlakozott (34%). Habár a fesztivál összes rendezvénye között a 

Múzeumi Őszbúcsúztató végzett az első helyen, a virtuális programok között visszaszorult a 

második helyre (19%). A harmadik legtöbb digitális esemény (16%) a Tanárok és 

óvodapedagógusok napja tematikához kapcsolódott, hiszen a szakmai, tájékoztató jellegű 

programok lebonyolítása nagyobb létszámmal is megvalósítható a virtuális térben. 

  

https://mokk.skanzen.hu/20210412muzeumi-iranytu-30
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4.7. A témakörökhöz kapcsolódó programtípusok elemzése 
 

5. ábra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ábra 

 

2020-ban a legnépszerűbb tematika az év gondolatiságához kapcsolódó Valódi és virtuális 

találkozások. Ebben a témakörben 99 féle programot szerveztek a múzeumok. Második helyre az 

őszhöz kapcsolódó rendezvények kerültek, 93-mal. Harmadik helyre zárkozótt fel a múzeum 

falain kívülre mozdító Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! tematika 49 féle rendezvénnyel. A 

középmezőnyben végzett a 16+ - Bátraké a szerencse! (44 programféle), illetve két korábbi 

tematika: az intézményi kulisszatitkokba betekintést engedő Pincétől a padlásig (38 programféle), 

valamint az előző évek favoritja, a Múzeumi szünetelő (38 programféle). A mezőny utolsó két 

helyét, a koronavírus-járvány által legjobban sújtott A Lámpás én vagyok – Tanárok és 

óvodapedagógusok napja (29 programféle), valamint az Utazó múzeum (24 programféle) 

végzett.  
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5. A Múzeumok Őszi Fesztiválja közönsége 
 

5.1. A múzeumok rendezvényeinek 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 

 

7. ábra  

 

 

8. ábra 
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A 7-8. 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. 

 

A legtöbb programfélét, 315-öt a felnőtt lakosság számára ajánlották a múzeumok.  Az előző évek 

tendenciájával szemben, amikor a családoknak tervezett programfélék a középmezőnyben 

mozogtak, 2020-ban a második legtöbb, 257 programféle célcsoportjának nevezték meg őket az 

intézmények. Ennek a növekedését kívánta elősegíteni a „Múzeumi szünetelő” tematika is, amely 

mindig nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében. 

 

Nagyszámú programmal készültek a múzeumok a nyugdíjasok számára is. A legidősebb 

korosztályt 257 rendezvénytípus célozta meg. A negyedik helyen a pedagógusokat nevezték meg 

rendezvényeik célcsoportjának az intézmények. Az óvoda és az iskolapedagógusoknak szánt 

programok száma között azonban jelentős eltérés tapasztalható. Míg a tanárok figyelmébe 238, 

addig az óvodai nevelőknek csupán 150 rendezvényt ajánlottak 2020-ban a múzeumok. A fiatalabb 

korosztályokat megszólító programok csak mindezek után következnek a sorban. Míg a 

középiskolásokat 230, addig az általános iskolásokat és a 16 és 25 év közöttieket egyaránt 238-

238 rendezvényféle tekintette célcsoportjának. Az óvodásokat bevonni szándékozó múzeumi 

foglalkozások ugyan meghaladták az előző évit, ezúttal is a mezőny végén maradt 117 

programfélével.  Az esélyegyenlőség jegyében 2020-ban is több intézmény gondolt fogyatékkal 

élő embertársainkra a programok összeállításakor. Az előző évhez viszonyítva megállapítható, 

hogy nagyjából beállt a fogyatékosoknak szóló programtípusok száma. Míg tavaly 73, addig 2020-

ban 61 rendezvényfélét tettek az intézmények akadálymenntessé. 

 

5.2. A témakörökhöz kapcsolódó látogatószámok értékelése 

 

Múzeumok Őszi Fesztiváljának 2020-as témakörei és hozzájuk kapcsolódó programok, látogatók 

száma2 

 

Témakörök  
Témakörhöz kapcsolódó 

programtípusok száma 
Látogatók száma 

Kiemelt tematika – Valódi és virtuális múzeumi 

találkozások 
99 14552 

16+ Bátraké a szerencse! 44 2633 

„A lámpás én vagyok” – Tanárok és óvoda 

pedagógusok napja  
29 1510 

Pincétől a padlásig 38 7489 

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! –  Örökségi 

barangolások 
49 1970 

Utazó Múzeum 24 2534 

                                                 
2 A 2020-as adatok egyben mutatják a valós térben való látogatók és az online megtekintések számát.  
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Témakörök  
Témakörhöz kapcsolódó 

programtípusok száma 
Látogatók száma 

Múzeumi Őszbúcsúztató 93 33447 

Múzeumi szünetelő 38 9346 

Szakmai programok, konferenciák 35 2534 

Témakörökhöz tartozó program típusok/ 

látogatók száma 
448 75571 

Témakörökhöz nem kapcsolt látogatók  27915 

Összes látogatószám  103486 

*2020-ban bevezetett új tematika, amely kapcsolódik az év koncepciójához 

 

9. ábra 

2020-ban ismét a Múzeumi őszbúcsúztató programjai remekeltek (44%), azonban a második 

helyet (19%) tartotta a kiemelt – Valódi és virtuális múzeumi találkozások tematika. Ebben az 

évben a vártnál jobban teljesített a Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! is, hiszen a járvány miatt 

sokan tartottak, illetve választottak kültéri programot. 

 

5.3. A programok látogatói-kérdőíveinek elemzése  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények minden évben látogatókutatást végeznek 

a programjaikkal kapcsolatban. Ez 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. 2020-ban az online programokon részvevők adatainak 

vizsgálata is középpontba került. A MOKK kérte a csatlakozó intézményeket, hogy online 

felületükön tegyék elérhetővé kérdőívünket, és kérjék meg közönségüket annak kitöltésére. A 
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valós helyszínen megvalósult programok látogatói közül 658-an, a virtuális események résztvevői 

közül pedig  172-en töltötték ki a kérdőíveinket.   

5.3.1. A valós térben megvalósult programok látogatói 3 

10. ábra 

 

A kérdőíveket kitöltők 

657 fős mintája alapján a 

látogatók többsége a 31-

45 év közötti lakosság 

köréből került ki. Szintén 

sokan érkeztek az 50-64 

év közöttiek közül, a 

harmadik helyen, 

holtversenyben a 65 év 

fölöttiek és a 19-30 év 

közöttiek végeztek. A legkisebb arányban pedig a középiskolás, 14-18 év közötti korosztály vett 

részt a programokon. 

 

11. ábra 

A válaszolók nagyrésze, 

41% családdal együtt vett 

rész a rendezvényeken. 

Ettől közel 10%-kal 

maradtak el azok, akik 

ismerőssel vagy 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 alulteljesítettek az előző évi 16%-hoz képest. A nagyon 

alacsonynak számító 9% a koronavírus-járvány hatásának tudható be, amelynek következtében 

elmaradtak a múzeumokból az iskolai csoportok. Azt vizsgálva, hogy milyen szervezésben 

érkeztek a programokra a látogatók 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 A látogatói kérdőíveket kitöltő, 657 fős minta alapján 



   

19 

 

5.3.2. Az online térben megvalósult programok résztvevői 4 

12. ábra 

 

Az online-programokon 

résztvevők többsége – 

34% – a valós helyszínen 

megvalósult 

rendezvényekhez 

hasonlóan, szintén a 31-49 

év közötti korosztályból 

került ki. A virtuális 

programokat megtekintők  

közül a második helyen – a 

valós rendezvények 

látogatói mezőnyének 

legvégén kullogó – 14-18 

év közötti, középiskolás korosztály végzett. Őket követték az 50-64 év közöttiek. A 65 év fölötti, 

nyugdíjasok mindkét mezőny végén teljesítettek. Ennek oka, hogy a járvány miatt az idősebbek 

az előző évekhez képest ritkábban látogattak el a múzeumokba és kevésbé tekintették meg a 

digitális tartalmakat. 

 

13. ábra  

 

A Múzeumok Őszi 

Fesztiválja résztvevői 

adatait vizsgálva 

megállapítható, hogy 

mind a valós, mind az 

online térben a 

főiskolát/egyetemet 

végzettek képviseltették 

magukat a legnagyobb 

arányban. A második, 

illetve a harmadik helyen azonban eltérés figyelhető meg a valós, illetve a virtuális programokon 

résztvevők iskolázottsága között. Míg az elektronikus térben megvalósuló eseményeket 

megtekintőknél az általános iskolai végzettséggel rendelkezők, addig a valós helyszínen megtartott 

rendezvényeken a középiskolai  végzettségel rendelkezők vettek magasabb arányban részt.  

14. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Az online kérdőíveket kitöltő, 171 fős minta alapján 
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Az online és a valós térben megtartott programok látogatóinak múzeumlátogatási szokásairól 

elmondhatjuk, hogy azok, akik a Múzeumok Őszi Fesztiválja idején ellátogattak a muzeális 

intézményekbe, legtöbben havonta járnak múzeumba. Ezzel szemben az online megvalósított 

eseményeken résztvevők többsége csupán évente egyszer-kétszer jut el múzeumba. Azok, akik 

nem látogatják a muzeális intézményeket, a digitális programokon is elenyésző számban (4%) 

vettek részt, azonban valamivel nagyobb arányban  (7,6%) elmentek életükben először múzeumi 

programra. 

 

6. A rendezvény kommunikációs eszközei 
 

6.1. Múzeumok Őszi Fesztiválja központi kommunikációja: 

2020-ban a Múzeumok Őszi Fesztiválja az alábbi kommunikációs lehetőségekkel rendelkezett: 

1. www.oszifesztival.hu – hivatalos honlap (60 friss hír került fel az oldalra 2020-ban) 

2. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020 Facebook oldal 

https://www.facebook.com/2019muzeumokoszifesztivalja 

3. MŐF plakát – központilag 2 db, múzeumok egyénileg – a honlapról letölthető sablon 

alapján – készített plakátjai kb. 1764 db 

4. MŐF szórólap – honlapról letölthető sablon alapján résztvevő múzeumok készítették és 

terítették környékükön – egységes arculat, de egyedi programok, saját nyomtatásban. 

2020-ban két plakát készült, amelyeket az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón és az 

Országos Múzeumpedagógiai Konferencián helyeztünk ki.   

5. www.mokk.skanzen.hu honlap 

6. MOKK hírlevél 

7. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó  

8. Sajtómeghívó (szept. 23. MÖF indításáról és a 18. Országos Múzeumpedagógiai 

Évnyitóról – 130 címzett, + a 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciáról – 130 címzett) 

A múzeumok további 9547 meghívót küldtek ki. 

9. Sajtótájékoztató (szept. 28. Skanzen - Kezdetét veszi a 15. MŐF + a Múzeumpedagógiai 

Nívódíjak, a Kiváló Múzeumpedagógus Díj és a Családbarát múzeumi elismerések átadásáról)  

10. Sajtónyilvános események (szept. 28. 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, nov. 9-

10 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia) 

11. Sajtóközlemények (szept. 28. A MŐF indulásáról és a  Múzeumpedagógiai Nívódíjról – 

130 címzett, –a  nov. 9. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciáról – 130 címzett) 

 

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban csupán a rendezvénysorozat Facebook oldalán és a 

honlapján megjelenő heti tematikus programajánlókkal adódott lehetőség a programok 

kommunikációjára, illetve interjú formájában voltak rádiós és televíziós megjelenései a 

Múzeumok Őszi Fesztiváljának.  Ebben az évben, a járvány miatti bizonytalan 

rendezvényszervezési lehetőségekkel tekintettel, nem szerveztünk Facebook és Adwords 

kampányt, illetve fizetett hirdetéseket, ami érzékelhetően visszavetette a rendezvénysorozat 

kommunikációját. 

 

A fesztiválról azonban több alkalommal volt szó az MTVA M5 csatornájának Családbarát című 

http://www.oszifesztival.hu/
https://www.facebook.com/2019muzeumokoszifesztivalja
http://www.mokk.skanzen.hu/
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műsorában, ezen kívül pedig a Kossuth és a Katolikus Rádióban, valamint a Manna Fm-en is 

készült riport a rendezvénysorozatról. A programokról több internetes oldal – a Képmás magazin, 

a Kultúra.hu, és a Magyar Múzeumok – is tájékoztatott.  

 

A www.oszifesztival.hu látogatottsága (a szeptember 6. és november 17. közötti időszakot 

vizsgálva) 

Év Munkamenetek száma Tényleges felhasználók száma Oldalmegtekintések 

2020 11 854 7667 52 172 

 

A fizetett Facebook és a Google Adwords kampány hiánya miatt 2020-ban sajnos kevesebb 

emberhez jutottak el a fesztivál programjai, azonban a rendezvénysorozat központi Facebook 

oldalát kedvelők száma 64 fővel, 2861-ről 2925-re nőtt. A 2019-ben folytatott intenzív fizetett 

Facebook és Google Adwords kampányok hatására háromszor annyi oldallátogató volt (2271) a 

Múzeumok Őszi Fesztiválja időszakában, mint 2020-ban. Ez mutatja, hogy a fizetett online 

kampánnyal megsokszorozódig a rendezvény internetes felületeinek látogatottsága,  és ezáltal a 

rendezvény ismertsége is, ezért jövőre mindenképp folytatni kell az online hirdetéseket. 

 

 Múzeumok Őszi Fesztiválja Facebook profil 

 

2020-ban a Facebook látogatók száma összesen: 1034 

 

 Sajtómegjelenések  

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja programszervezőinek sajtómegjelenései   

 
 

Bár 2020-ban fizetett kampány nem volt, a sajtómegjelenések száma az előző két évhez 

viszonyítva még növekedést is mutatott, köszönhetően az online megjelenések nagy volumenének.  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények egyedi kommunikációja 

 Sajtótájékoztató: 5 intézmény rendezett sajtótájékoztatót 

 Sajtóközlemény: 15 intézmény adott ki sajtóközleményt 

 Beharangozás a médiában: 32 intézmény hirdetett a médiában  

 Szórólapok és kiadványok száma: 42.128 db 

 Kiküldött hírlevelek száma: 31.767 db 
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 Kiküldött meghívók száma: 9.547 db 

 Plakátok száma: 1764 db 

Az országos rendezvénysorozat időszakában több mint 3200 megjelenés volt a médiában és 

körülbelül 32 ezer címre ment ki hírlevél. A legnagyobb tömegek elérése érdekében a 

Múzeumok Őszi Fesztiválja idejében tematikus programajánlók készültek, amelyeket a honlapon 

és közösségi oldalon is megosztottunk, továbbá online-játékkal is készültünk.  

6.2. A használt kommunikációs eszközök hatékonysága5 

A látogatók által kitöltött kérdőívek egy része a fesztivál szervezésére vonatkozott, a másik 

részében pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen forrásokból értesültek a rendezvényről. 

15. ábra 

 
 

16. ábra 

 

                                                 
5 A látogatói kérdőíveket kitöltő, 657 fős minta alapján 
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A valós térben megvalósult rendezvények esetében megállapítható, hogy a fővárosi és a vidéki 

lakosság értesülési forrásának arányai jelentősen közeledtek egymás felé az előző évekéhez képest. 

Mind a budapestiek, mind a vidékiek többsége a közösségi oldalakon keresztül szerzett tudomást 

a programokról, ugyanakkor kiemelkedő eredményt ért el mindkét esetben a fesztivál honlapja és 

az egyéb internetes felületek. A második leggyakoribb értesülési forrás a szájhagyomány, a 

látogatók jelentős része ugyanis ismerősein keresztül hallott a fesztivál programjairól. A hírlevél 

és a plakát a középmezőnyben végzett, míg a szórólapokból és a médiumokból elenyésző arányban 

értesültek a látogatók a rendezvényekről. 

 

Ugyanakkor az adatok értelmezéséhez szükséges azt is megvizsgálni, hogy az egyes médiumok 

mekkora szerepet töltöttek be az őszi fesztivál kommunikálásában. A következő ábra a fesztivál 

kommunikációs mixét mutatja. 

17. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

A három diagrammot együtt vizsgálva látható, hogy a hírlevelek és a szórólapok napjainkban 

alacsony hatékonyságúak. Ugyan mindkét hirdetőfelület alkalmazása magasan kiemelkedik a 

mezőnyből – hírlevélből 31767-t, szórólapból pedig 42128-at juttattak el az intézmények a 

lakosság felé – a fesztivál programjaival kapcsolatban, ennek ellenére a hírleveleket 6-7%, a 

szórólapot pedig 1-2%-uk jelölte meg hírforrásként.  

 

A plakátok esetében szintén megfigyelhető a hatékonyságcsökkenés, ugyan vidéken még 

valamennyire információforrásnak számít, és a látogatók 9,3% szerzett tudomást erről a 

hírhordozóról, addig Budapesten csupán 1,4 % tájékozódott róla. 

 

7. A Múzeumok Őszi Fesztiválja támogatói 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja bannere barter megállapodásoknak köszönhetően megjelent a 

Kultúra.hu, a Magyar Múzeumok és a Magyar Turisztikai Ügynökség honlapján. A Magyar 



   

24 

 

Turisztikai Ügynökséggel minden évben megszervezésre kerülő Sajtótúra, sajnos a koronavírus-

járvány miatt nem tudott megvalósulni. 

 

8. Dokumentáció 

 

1. A Múzeumok Őszi Fesztiválja megvalósult programjai 

A múzeumok programjai megtekinthetőek a www.oszifesztival.hu honlapon. A rendezvényekre 

témakörönként, régiónként, településenként és időpontok szerint lehet rákeresni. 

2. 12. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 

A rendezvénnyel kapcsolatos itt találhatóak:  

3. https://mokk.skanzen.hu/20210114tavol-is-kozel-visszanezheto-az-online-kozvetitett-18-

orszagos-muzeumpedagogiai-evnyito  

4. A Múzeumpedagógiai Nívódíj és a Kiváló Múzeumpedagógus Díj 

A Múzeumpedagógiai Nívódíjra beérkezett jelentkezők listája itt tekinthetők meg:  

https://mokk.skanzen.hu/20200925muzeumpedagogiai-nivodij-felhivasra-beerkezett-

nevezesek-2020 

A díjjal kapcsolatos információk és a díjátadó ceremónia képei itt találhatók:  

https://mokk.skanzen.hu/20201017muzeumpedagogiai-nivodij-2020-nyertesek 

A Kiváló Múzeumpedagógus Díjjal kapcsolatos információk itt találhatók: 

https://mokk.skanzen.hu/20200630kivalo-muzeumpedagogus-dij-2020 

5. 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia 

A rendezvénnyel kapcsolatos információk itt olvashatók:  

https://mokk.skanzen.hu/20210114xii-orszagos-muzeumpedagogiai-konferencia-muzeum-

minden-korulmenyek-kozott-digitalis-megoldasok-a-muzeumi-ismeretatadasban 

Sajtótájékoztató a Múzeumok Őszi Fesztiváljáról és az Országos Múzeumpedagógiai 

Évnyitóról  

A sajtótájékoztatóról 2020. szeptember 28-án kiadott sajtóközlemény, valamint az eseményen 

készült képek itt tekinthetők meg: http://www.oszifesztival.hu/tavol-is-kozel-indul-a-15-

muzeumok-oszi-fesztivalja.html 

 

9. Következtetések 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020-ban a járványügyi helyzetre reflektálva, az online programok 

megvalósítását is ösztönözve, megújított programstruktúrával jelentkezett és hasznos, 

szórakoztató szabadidőtöltést kínált a lakosság számára. 

 

A szervezés folyamán végig bizonytalan volt a járványhelyzet alakulása, ami sok múzeumot 

elbizonytalanított a csatlakozást illetően – ennek is köszönhető a résztvevő múzeumok és a 

programfélék számában tapasztalt visszaesés, ami a látogatószámra is kihatott. 

 

  

http://www.oszifesztival.hu/
https://mokk.skanzen.hu/20210114tavol-is-kozel-visszanezheto-az-online-kozvetitett-18-orszagos-muzeumpedagogiai-evnyito
https://mokk.skanzen.hu/20210114tavol-is-kozel-visszanezheto-az-online-kozvetitett-18-orszagos-muzeumpedagogiai-evnyito
ttps://mokk.skanzen.hu/20200925muzeumpedagogiai-nivodij-felhivasra-beerkezett-n
ttps://mokk.skanzen.hu/20200925muzeumpedagogiai-nivodij-felhivasra-beerkezett-n
https://mokk.skanzen.hu/20201017muzeumpedagogiai-nivodij-2020-nyertesek
https://mokk.skanzen.hu/20200630kivalo-muzeumpedagogus-dij-2020
https://mokk.skanzen.hu/20210114xii-orszagos-muzeumpedagogiai-konferencia-muzeum-minden-korulmenyek-kozott-digitalis-megoldasok-a-muzeumi-ismeretatadasban
https://mokk.skanzen.hu/20210114xii-orszagos-muzeumpedagogiai-konferencia-muzeum-minden-korulmenyek-kozott-digitalis-megoldasok-a-muzeumi-ismeretatadasban
http://www.oszifesztival.hu/tavol-is-kozel-indul-a-15-muzeumok-oszi-fesztivalja.html
http://www.oszifesztival.hu/tavol-is-kozel-indul-a-15-muzeumok-oszi-fesztivalja.html
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A múzeumokba ellátogatók és a résztvevő intézmények számának alakulása: 

Megnevezés 2020 

Múzeumok száma 81 

Programfélék száma 900 

Látogatók száma 103.486 
forrás: SZNM MOKK 

 

Az alábbi táblázat mutatja, hogy 2020-ban a Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt mennyien 

vettek részt a múzeumi programokon, az online és a valós tér szerinti bontásban. 

 

A részvétel platformja Fő % 

 Online tér   43.810 42% 

Valós helyszín   59.676 58% 

összesen: 103.486 100% 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020-ban is közel 7 héten keresztül várta programokkal 

országszerte a múzeumkedvelő lakosságot. A rendezvénysorozatot koordináló Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ minden évben megújuló 

programstruktúrával invitálja az ország múzeumait, hogy változatos programjaikkal 

csatlakozzanak a mára magas nívóra szert tevő rendezvénysorozathoz. A fesztivál ezúttal arra 

kívánta ösztönözni az intézményeket, hogy mutassák meg, miként reagáltak régen és most a 

különleges és a váratlan helyzetekre, milyen adaptív megoldásokat, rugalmas válaszokat tudn(t)ak 

adni rájuk, illetve azokat milyen programokkal/rendezvényekkel tudják megjeleníteni a látogatóik 

számára. A koncepcióhoz alakított Valós és virtuális múzeumi találkozások tematika 

kiemelkedő eredményt ért el az idei programstruktúrában, ugyanis a múzeumok több mint 22%-a 

választotta ezt témaköréül, amelyek összesen csaknem 14.500 látogatót vonzottak.  

 

Az elektronikus térben megtartott események csupán körülbelül 20%-a volt az összes programnak, 

a legnagyobb résztvevőszámot ezek produkálták – 58%-ot. Ennek oka egyrészt, hogy a 

rendezvények nagyrésze regisztrációhoz volt kötve, ami korlátozott létszámfogadást jelentett, 

illetve elmaradtak az iskolai csoportok, és a 65 év feletti, nyugdíjas korosztály kevésbé látogatta 

az eseményeket.  

 

A rendezvénysorozatra a programokat szervező múzeumoknak 2020-ban 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. A 

programok feltöltése és frissítése a korábbi két évhez hasonlóan szintén online zajlott a 

www.oszifesztival.hu honlapon.  

 

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 2020-ban is nagyon sok embert elért és megmozgatott. A 

rendezvénysorozatnak köszönhetően egyre többen jönnek rá arra, hogy a múzeum nem csupán egy 

http://www.regisztracio.oszifesztival.hu/
http://www.oszifesztival.hu/
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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 ajánlott 9 témakör mindegyike az 

intézmények sokszínűségének megmutatkozására ad lehetőséget, és a hozzájuk csatlakozók – akár 

tőlük szokatlan köntösben is – megnyilvánulhatnak a nagyközönség felé. Az, hogy a 

rendezvénysorozat ilyen nagyszámú látogatót megszólított még ebben a bizonytalan járványügyi 

helyzetben is, azt bizonyítja, hogy van igény rá és folytatásra érdemes jövőre is. 

 

 

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, 2022. 03.09. 
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10. Mellékletek 

A 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó és a Múzeumi családi „kirakós” című szakmai 

konferencia részletes programja 
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A 12. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia plakátja 

 

 

 
 

 


