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de a fenntartók információtechnológiai környe-
zete, kulturális sajátosságai eltérnek egymástól,
így mindig lehet ötleteket meríteni új szolgálta-
tások bevezetésére, megoldások modernizálásá-
ra másoktól.

Az õszre tervezett következõ mûhelybeszél-
getés témája a dokumentumbeszerzési költségek
kezelése, megosztási gyakorlata lesz, ami fõleg
a következõ évi költségtervezés idõszakában
remélhetõleg sokakat érdekel majd.

Kóródy Judit

Szenzációs siker volt
a múzeumok éjszakája1

Újabb rekord dõlt meg az idei múzeumok éjsza-
káján, hiszen több mint 330 ezren vettek részt a
programokon országszerte. Ráadásul ez a láto-
gatói szám csak elõzetes adat, hiszen még min-
dig folyamatosan érkeznek be a jelentések a
minisztériumba.

„Az elsõ hazai múzeumok éjszakáját 2003-
ban rendeztük meg. Akkor pár ezer látogatója
volt, tavaly pedig már 235 ezren jöttek el” –
mondta Hiller István még a rendezvény elõtti

sajtótájékoztatón. A tárca vezetõje egyúttal re-
ményét fejezte ki, hogy idén még többen lesz-
nek, hiszen ismét nõtt a részt vevõ múzeumok
száma is: Budapesten 70, vidéken pedig 160
helyszínt kereshettek fel az érdeklõdõk. A minisz-
ter és a szervezõk reményei valóra váltak: a jelen-
leg rendelkezésre álló adatok szerint idén Buda-
pesten több mint 162 ezren, vidéken pedig több
mint 170 ezren zarándokoltak el a múzeumokba.

Az európai nagyvárosok hagyományait követ-
ve 2003 óta Magyarországon is az év leghosszabb
napjához, Szent Iván napjához legközelebb esõ
szombat éjszakán rendezik meg a múzeumok
éjszakáját. Késõ éjszakáig lehetett megtekinteni
a jelenlegi nagy kiállításokat, de a tárlatlátogatá-

sokon kívül számos aktív program is várta az
érdeklõdõket este hattól hajnal kettõig.

Tûzzsonglõrködés, tánc- és színielõadások,
különleges performanszok, zenei mûsorok és ér-
dekes beszélgetések izgalmas egyvelege zajlott or-
szágszerte a múzeumok éjszakáján – köztük szá-
mos olyan programmal, amelyet ezen az estén ki-
fejezetten a Reneszánsz év 2008 keretében rendez-
tek meg.

Idén az üzleti világ is felfedezte a rendez-
vényt: a tárca és a Pannon közötti megállapo-

dás értelmében a cég volt
a rendezvény fõtámogató-
ja. Az együttmûködésnek
köszönhetõen az eddigiek-
nél lényegesen nagyobb
összeget lehetett az ese-
mény kommunikációs kam-
pányára fordítani, ami szin-
tén hozzájárult a látogatói
csúcs megdöntéséhez.

A Múzeumok éjszakája
összköltségvetése a Pannon

támogatásának köszönhetõen idén szintén re-
kordot döntött, hiszen elérte az 55 millió fo-
rintot.1 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium weboldaláról

A részt vevõ intézmények számának növekedése

* Becsült adat.   ** Nem végleges adat

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Budapesti résztvev k 20 29 31 49 60 70 

Vidéki résztvev k - - 16 44 96 160 

Összesen 20 29 47 93 156 230 

 

  2003* 2004 2005 2006 2007 2008** 

Budapesti látogatók 30.000* 47.403 79.300 140.394 152.000 162.689* 

Vidéki látogatók - - 37.000 63.413 83.000 170.222* 

Összesen 30.000* 47.403 116.300 203.807 235.000 332.911* 

A látogatók számának növekedése


