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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 – 2019-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 határon túli
vonzáskörzetét - egyik kiemelkedő érdeklődéssel övezett ismeretterjesztő és identitáserősítő
fórumává vált.
A megpályázott 226.416 forintból a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 150.000 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 látogathatók.
Jelenlegi pályázatunkból háromból két alkalommal tudtuk megrendezni a programot. A harmadik
rendezvényt sajnos a COVID-19 koronavírus járvány miatt nem tarthattuk meg. Mivel 2020-as év őszi
időszakára, amikor a rendezvénysorozatot folytatni tudjuk, már van egy újabb pályázatunk, melyből
szintén már egy alkalom elmaradt a vírus miatt, így a jelenlegi pályázatból meg nem valósított
alkalmat nem tudjuk pótolni.
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2. A MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK ISMERTETÉSE ÉS A MEGVALÓSULÁS KÖRÜLMÉNYEI, A
MEGVALÓSULT PROGRAM TECHNIKAI ADATAI
1. alkalom 2019. november 25.
Öt évtized a földtan és a néprajz vonzásában és szolgálatában - Beszélgetés Hála József
geológus, etnográfussal munkásságáról, palócföldi kutatásairól 70. születésnapja alkalmából
Hála József geológus - etnográfussal, a palóc táj és nép kutatójával 70. születésnapja
alkalmából dr. Limbacherné dr. Lengyel Ágnes etnográfus, az MNM Palóc Múzeumának
igazgatónője beszélgetett.
Helyszín: Palóc Múzeum, Látványtár
Látogatók: 36 fő
Közreműködők: 2 fő

2. alkalom 2019. február 17.
Dr. Sirató Ildikó: Madách (lélek) színpada
Színház a múzeumban!
Február 17-én egy színháztörténész, Dr. Sirató Ildikó volt a Palóc Múzeum vendége.
Madách (lélek)színpada címmel, tartott vetített képes előadást az Az ember tragédiája
színházi történetéről, melyben megjelentek a Tragédia főszerepeinek legjelesebb alakítói, az
ősbemutató Jászai-Nagy Imre-Gyenes hármasától akár az idei évad Nemzeti színházi és
székesfehérvári előadásainak szereplőiig.
Helyszín: Palóc Múzeum, Látványtár
Látogatók: 43 fő
Közreműködők: 2 fő

3. alkalom ELMARADT A JÁRVÁNYHELYZET MIATT

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/

Ipoly TV
https://www.facebook.com/1274696319293394/videos/443222333257168
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Internetes megjelenések:
rendszeresen megjelenünk a museum.hu, a mokk.skanzen.hu , valamint a programturizmus.hu
oldalon

4.

A PROGRAMOK PLAKÁTJA, MEGHÍVÓJA
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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

2019. november 25. Hála József

2020. február 17. Dr. Sirató Ildikó

Balassagyarmat, 2020. július 27.
Gulden Emese
művelődésszervező

