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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 
 

1. A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI VONATKOZÁSAI, 

TAPASZTALATAI ÉS A MEGVALÓSÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE, SZAKMAI HATÁSAI 

 

   A balassagyarmati Palóc Múzeum „Múzeumi Hétfők – Műhelybeszélgetések az MNM Palóc 
Múzeumában” című rendezvénysorozatának története több mint harminc éves múlttal bír, kezdete 
egészen az 1980-as évek elejére nyúlik vissza. A havi rendszerességgel ismétlődő rendezvények 
keretében neves előadók, kutatók osztották meg kutatási eredményeiket a széleskörű – esetenként 
akár ötven – száz fős – hallgatósággal. 
  A korábbi pályázati támogatásnak köszönhetően 2013-tól kezdve újra indult a rendezvénysorozat, 
melynek keretében ismét  havi rendszerességgel szervezünk előadásokat, igazodva múzeumunk 
szakmai küldetéséhez, néprajzi, történeti, irodalmi és művészettörténeti témájú, tartalmas és 
sokszínű (több esetben filmvetítéssel, népzene-hallgatással vagy műtárgy- vagy hangszerbemutatóval 
egybekötött) a tudományos kutatások eredményeit népszerűsítő előadásokat, 
műhelybeszélgetéseket az érdeklődő közönség számára.  
2017-2018-ban 6 alkalommal Határtalan Irodalom - Történelmi múlt és hagyomány a határontúli 
kortárs magyar irodalomban. Hiedelmek, legendák, történelem címmel a „Múzeumi Hétfők –
Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában” rendezvénysorozatba beillesztve, ennek egy 
speciális megvalósítási formáját jelentette: kortárs irodalmi szerzők művein keresztül közelítettünk 
történelmi traumákhoz, hagyományőrzéshez, a hagyományátörökítés lehetőségeihez, a népi kultúra 
világához, s mindenekelőtt a határon túliság tapasztalatához.  
2018 – 2020-ben kiszélesítettük a palettát és a történelmi, irodalmi, néprajzi témák mellett 
művészeti és kulturális témák is helyet kaptak az előadásokon. 
  Programsorozatunk mára az egész balassagyarmati térség – beleértve a város határontúli 
vonzáskörzetét - egyik kiemelkedő érdeklődéssel övezett ismeretterjesztő és identitáserősítő 
fórumává vált. 
   A megpályázott 363.775 forintból a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 200.000 forintnyi 
támogatással segítette a megvalósítást, ami az alapvető pénzügyi hátteret biztosította a színvonalas 
programok megszervezéséhez (reklám és propaganda költség egy része, előadók tiszteletdíja, 
szakmai anyagköltség) és lebonyolításához. 
   A programjaink díjmentesen voltak látogathatóak.  
   Jelenlegi pályázatunkból mind a három alkalmat meg tudtuk rendezni, azonban a COVID-19 
koronavírus járvány miatt az NKA által meghosszabbított határidővel és részben módosult 
előadókkal.  
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2. A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK ISMERTETÉSE ÉS A MEGVALÓSULÁS KÖRÜLMÉNYEI, A 
MEGVALÓSULT PROGRAM TECHNIKAI ADATAI 
 
1. alkalom  

2020. szeptember 21.   
 
Beszélgetés Háy János József Attila-díjas író, költővel 
 
Az íróval Rácz Rita a múzeum irodalomtörténésze beszélgetett műveiről, életéről.  
 
Helyszín: Palóc Múzeum, Nagyterem 
Látogatók: 48 fő 
Közreműködők: 2 fő 
 
 

2. alkalom  
2021. június 7.  
 
Dr. Bali János: Trianon és a magyar nemzetstratégia 
 
 
Dr. Bali János a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatója 
előadásában a trianoni békediktátum napjainkra gyakorolt hatásáról, valamint arról beszélt, 
hogy a téma kutatásának, az emlékezetápolásnak milyen stratégiai jelentősége van 
magyarságunk - identitásunk megőrzésében határon innen és túl, s hogyan tudjuk ezt az élet 
számos területén, a mindennapjainkban, az oktatásban, a kultúrában az előnyünkre fordítani, 
hogyan tudunk ebből erőt meríteni. 
 
Helyszín: Palóc Múzeum, Látványtár 
Látogatók: 32 fő 
Közreműködők: 2 fő 

 
 

3. alkalom 
2021. augusztus 30. 
 
Dr. Kiss Erika: Zálogba, cserébe, örökbe… gyűjtők és gyűjtemények 
 

Dr. Kiss Erika, a Magyar Nemzeti Múzeum művészettörténésze érdekes, a 
nagyközönség számára könnyen befogadható mégis szakmai szemmel is tartalmas 
előadást tartott a műtárgy gyűjtés kialakulásáról, annak történetéről. A nemesi, főúri 
gyűjtők házi gyűjteményeitől indulva a mai múzeumok kialakulásáig.  
 
Helyszín: Palóc Múzeum, Látványtár 
Látogatók: 41 fő 
Közreműködők: 3 fő 
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3. A MÚZEUMI HÉTFŐK PROGRAMSOROZATHOZ KAPCSOLÓDÓ MÉDIA MEGJELENÉS 
 
Honlapunkon és a facebook felületünkön folyamatosan tájékozódhattak az érdeklődők a 

programsorozattal kapcsolatos hírekről, a Városi Televízió, Ipoly Televízió és a helyi sajtó (Nógrád 
Megyei Hírlap) és a Megafon Rádió is tudósított az eseményekről. 

 
http://palocmuzeum.hu/hirek-esemenyek/ 
 
https://www.facebook.com/palocmuzeum/ 
 
 

Internetes megjelenések: 
  
rendszeresen megjelenünk a museum.hu, a mokk.skanzen.hu , valamint a programturizmus.hu 

oldalon  
 
https://felvidek.ma/esemeny/zalogba-cserebe-orokbe-gyujtok-es-gyujtemenyek-

balassagyarmaton/ 
 
 
 

4. A PROGRAMOK PLAKÁTJA, MEGHÍVÓJA 
 
 

                     
 

                                                       

http://palocmuzeum.hu/hirek-esemenyek/
https://www.facebook.com/palocmuzeum/
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5. A BESZÁMOLÓ INTERNETES ELÉRHETŐSÉGE ÉS A VÁLLALT PR KÖTELEZETTSÉGEK 
TELJESÍTÉSE 

 
A szakmai beszámoló online elérhetősége: 
 
http://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/palyazatok/szakmai-beszamolok/ 
 
 

     PR kötelezettség online teljesítése (a meghívókon is feltüntettük az NKA támogatását):  
 
http://palocmuzeum.hu/hirek-esemenyek/ 
 
https://www.facebook.com/pg/palocmuzeum/events/?ref=page_internal 
 
 

6. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

 

       

     
 

2020. szeptember 21. Háy János 

 

  
 

2021. június 7. Bali János 

 

 

http://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/palyazatok/szakmai-beszamolok/
http://palocmuzeum.hu/hirek-esemenyek/
https://www.facebook.com/pg/palocmuzeum/events/?ref=page_internal
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2021. augusztus 30. Kiss Erika 

 

 

 

Balassagyarmat, 2021. 10.22.  
 
 
 
 
 
 
 
         Gulden Emese       

        művelődésszervező 


