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„BIG DRAW” - NAGY RAJZOLÁS
2011. október 9.
A Nagy Rajzolás programot a Fejér György Városi Könyvtár, Könyves Vasárnap c. programja
keretében valósítottuk meg, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A két program időpontjának
egyezése miatt a nagyobb súlyú rendezvényhez igazodtunk. A Könyvtár kertjében, az évek óta
megszokott helyen mutatkozhatott be a Balatoni Múzeum könyvtára is a társintézményekkel együtt.
Minden évben más-más témakörből válogatott kiadványokat mutattunk be, reprezentálva könyvtárunk
kincseiből. Könyvtárunk bemutatása mellett rajzolásra is hívtuk a résztvevőket, elsősorban a gyerekeket.
A tervezett, megadott témák, mint Balaton, nyár, szórakozás mellett az egyéni rajzokat is szívesen
fogadtuk. A nagyobb gyerekeket lehetett irányítani, hogy balatoni emlékekről rajzoljanak, de a
legkisebbek a kedvenc témájukat, legtöbbször autókat rajzoltak.

Lehetett rajzolni asztalon, de a könyvtár ablakaira ragasztott papírok is kelendőek voltak. A rajzolás
mellett kirakós játékkal is foglalkozhattak a gyerekek, amellyel szívesen játszottak. A játékokat a
múzeum a TIOP pályázat keretében vásárolta játékos ismeretterjesztés céljára. A Könyves Vasárnap
keretében a város kézművesei tartottak még bemutatókat, rengeteg lehetőség volt a szórakozásra.
Programunkon 20 fő vett részt, akik lelkesen megosztották velünk nyári élményeiket.
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„EGYÜTT” KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Megnyitó időpontja: 2011. október 16. 11 óra
A magyar kortárs képzőművészet megismertetése fontos tevékenysége a Balatoni Múzeumnak.
Évtizedek óta jelentős tárlatokat rendeztünk e témában.
Péczeli Margit kurátor vezetésével 2005-ben csatlakoztunk a Magyar Festészet Napja
megünnepléséhez. 2011-ben, az országos rendezvényhez kapcsolódva, a Zala megyében élő rangos
képzőművészeknek és a megyével határos szomszéd országok festőművészeinek nyitottunk közös
kiállítást Együtt címmel.
Ebben az évben a X. Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat keretében a Kárpát-medencei
alkotók festészeti bemutatkozására került sor. A Magyar Festészet Napja Kuratóriuma kezdeményezésére
az évfordulót az országos bemutatók bővítésére, a meglévő kapcsolatok építésére kellett fordítani. Így
jutott el a rendezvénysorozat a Kárpát-medencére való kitekintéshez. A felhíváshoz a Balatoni Múzeum is
csatlakozott, hogy a táj történelmi-szellemi örökségünk mai vetületét felvállaló képzőművészek
alkotásaiból tárlatot készítsen. A kiállításon 26 művész 38 db alkotása szerepelt.
A kiállítás megnyitását Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr is elvállalta, de betegsége miatt levélben
köszöntötte a közönséget. Miniszter úr köszöntőjét Havasi Bálint területi múzeumigazgató tolmácsolta a
szépszámú közönségnek. A megnyitón köszöntőt mondott Manninger Jenő, Zala Megye Közgyűlésének
elnöke. A Magyar Festészet Napja is országos program, ezért a központi reklámokban való megjelenés
nagy lehetőség az országos nyilvánosságra. A kiállítás megvalósítását a Magyar Festészet Napja
Kuratóriuma is támogatta. A kiállításban Péczeli Margit tartott tárlatvezetést és elemzést diákoknak,
akiknek a látogatás után lehetőségük volt az élmények lerajzolására is. A kiállítás december 12-ig volt
látogatható.
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AZ ÖRÖKÉLETŰ FARMER - DIVATBEMUTATÓ
2011. október 28.
2011 szeptemberben nyílt Az örökéletű farmer c. időszakos kiállítás, ami december közepéig várta a
látogatókat, ezért szerepeltettük az Őszi Fesztivál egyik programjaként. A kiállítás a farmer divatját,
kialakulását mutatja be az ötletgazda pápai Kékfestő Múzeum segítségével. A látogatók áttekintést kaptak
a farmer kialakulásáról, a stílusok változásáról, a magyar farmer készítéséről. Az idősebb vendégek az
emlékezés örömével sétáltak a termekben, míg a fiatalok csodálkozva szembesültek a ténnyel, hogy a
farmer már az ő születésük előtt is ismert divatmárka volt.
A kiállításhoz kapcsolódva elsősorban a fiatalokat, a farmert viselőket szerettük volna megszólítani,
ezért október utolsó hetében, okt. 28-án egy divatbemutatóra hívtuk a középiskolák diákjait. Terveztük,
hogy a legcsinosabb farmer-együtteseket viselő diákokat jutalmazzuk. Az intézmények vezetőit több
körlevélben szólítottuk meg, vázolva a játékos kiállítás-látogatás lehetőségét.
A helyi iskolák igazgatóit két levélben (1. melléklet) is értesítettük a rendezvényről, azonban
felhívásunkra csak kevesen jelentkeztek, az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és
Kollégium Nagyváthy János Tagiskola 26 diákja jött el, akik elmondták, hogy kifejezetten nyerési
szándékkal érkeztek, viseletük is ennek a feltételnek felelt meg. Miután a legtöbb tanuló ebből az
iskolából érkezett, a viseletek szavaztatását nem tartottuk kielégítőnek, igazságosnak. A megjelent
diákokkal megbeszéltük, hogy az egymásra szavazás helyett sorsolással döntsük el a jutalmak sorsát, amit
a fiatalok igazságosabbnak tartottak és elfogadtak. Bujtor Katalin, Somogyi Józsefné, Németh Péter és
Gruberné Molnár Adél kollégákkal kisorsoltuk a könyvjutalmakat, amiket a nyertes fiatalok nagy
örömmel vettek át. A gyerekek egy átvételi elismervény aláírásával igazolták, hogy nyereménykönyveiket
megkapták. Az átvételi elismervények másolatát a 2. sz. mellékletben csatoltuk. A Pannon
Könyvesboltban történt vásárlás alkalmával nagy akció keretében jutottunk a rendkívül értékes
kiadványokhoz. Sajnos, a múzeumban folyó felújítási munkák miatt a fűtés nem működött, ezért a
gyerekeket csak kabátban fényképeztük. A gyerekekről készült képek megtekinthetők a múzeum
facebook profilján és a honlapon.
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A Múzeumok Őszi Fesztiválja c. országos programsorozat nagy reklámlehetőség a kis
intézményeknek, az elnyert támogatások pedig a programok színvonalas megvalósítását teszik lehetővé.
Van lehetőség új elemek kipróbálására, ill. a korábban vállalt feladatok folytatására. Tapasztalataink
szerint egy-egy új ötlet pl. Nagy Rajzolás bevezetésére nem elég egy alkalom.
Szerencsére egyre több a gyerekeknek szervezett lehetőség, ami azt jelenti, hogy meg kell harcolni a
„konkurenciával” is, de közösen, összefogva is lehet dolgozni, ami várhatóan nagyobb eredményt hoz.
Szerencsénkre a Városi Könyvtár közösségével kiváló a kapcsolatunk, ezért a jövőben is biztosítva lesz a
közös munka lehetősége. Ebben a nehéz anyagi helyzetben továbbra is nagy szükség lesz központi
pályázati támogatásokra, hogy a nehezen beszoktatott közönséget meg tudjuk tartani, számukra új,
érdekes, hasznos programokat tudjunk biztosítani.

A Szakmai beszámoló a Balatoni Múzeumban rendezett Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó
rendezvények megvalósításáról elérhető a www.balatonimuzeum.hu honlapon a Szakmabelieknek
menüponton belül a Pályázati beszámolóknál.
A PROGRAMOK ANYAGI HASZNOSULÁSA

„Az örökéletű farmer” című időszaki kiállítás
„Az örökéletű farmer” kiállításhoz kapcsolódó divatbemutató
Nagy Rajzolás
„Együtt” című kiállítás
Összesen
A Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt a Balatoni Múzeum összes
látogatója

Látogatók
száma (fő)
803
26
20
682
1531
1740

Jegybevétel
(Ft)
ingyenes
ingyenes

183 100

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rendezett programokra külön belépőjegy nem volt. A
Balatoni Múzeum belépőjegyével ( lehetett megtekinteni az időszaki kiállításokat, így „Az örökéletű
farmer” és az „Együtt” című kiállításokat.
Az örökéletű farmer kiállításhoz kapcsolódó divatbemutató és a Nagy Rajzolás programok ingyenes
rendezvények voltak.

Keszthely, 2011. december 19.

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Batthyányi u. 2.
8901 Zalaegerszeg Pf.:176.
Tel.: (92) 314-537, Fax: (92) 511-972
E-mail: muzeum@zmmi.hu
Web: www.zmmi.hu

……………………………….
Havasi Bálint
területi múzeumigazgató
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