SZAKMAI BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ ÉS VALAMINT A
MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 9/2014. (II.3.) EMMI
RENDELET ALAPJÁN MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

 Kedvezményezett: Sárospatak Város Önkormányzata
 Felhasználó: Sárospataki Galéria
 Beszámolási időszak: 2014. április 30. - 2015. június 30.
1. A PROGRAM ÁLTAL ELÉRT CÉLOK, EREDMÉNYEK:
 a zempléni „kultúrtáj” hagyományainak és értékeinek ismertebbé váltak a
célcsoportok számára (általános iskolai korosztályok és felnőttek),
 a Zemplénhez és Sárospatakhoz kötődő képzőművészeti alkotások ismertebbé váltak,
 a kulturális, különösen a képzőművészeti hagyományok belsővé válása elindult a
látogatók és programokon részvevő csoportok körében,
 a helyi gyermek és felnőtt közösségek erősödtek és javult a művészet befogadó
képességük.
2. MEGVALÓSULT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
a) Gyermek közösségépítő alkalmak
2014. június 21.
Gyermek programok a Múzeumok éjszakája nagy rendezvényen - 1 alkalom 2 óra
a részvevők száma 50 fő
A múzeumok éjszakája programunkon árnyjátékot készítettünk a Galéria kiállításaihoz
kapcsolódóan. A játékban a gyerekek is rész vehettek.
2014. május - június
Múzeumi foglalkozások iskolai szervezésű csoportoknak - 4 alkalom összesen 16 óra
a részvevők száma 60 fő
A korábbi TÁMOP programunk folytatásaként, múzeumi napokat szerveztünk általános
iskolai diákoknak. A múzeumi napokon kiemelt szerepet kapott a városhoz kötődő
műalkotások felhasználása (városról készült festmények, grafikák). Külön figyelmet
fordítottunk a város történelmi hagyományaira (Szent Erzsébet)
2014. június 30 - június 13
Múzeumi nyári közösségépítő és művészeti napközi - 2 sorozat összesen, 10 nap, 80 óra
részvevők száma 30 fő
Két csoportban szerveztünk 5 napos, napi 8 órás elfoglaltságot jelentő nyári közösségi tábort.
Célunk a Galéria gyűjteményei és a város kulturális értékei által inspirált alkotó munka
megszervezése volt. Az alkotási folyamatok technikai elősegítés, az érzelmi értelmi
motiváció és a közösségi alkotás örömének nyújtása egyaránt megtalálható volt
programunkban.
2014. október 13-tól 17-ig
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Rendhagyó művészeti órák a város középiskoláiban a Magyar Festészet napja alkalmából, 12
óra
a részevők száma: 240 fő
A program során a városban működő két gimnázium tanulóit szólítottuk meg oly módon,
hogy a képtár gyűjteményéből kiválasztott műtárgyakat az órákon bemutattuk. A képek
maguk a várost illetve a hegyaljai tájat ábrázolták. A képekhez kapcsolódóan rendhagyó
művészettörténet órákat tartottunk.
2014. október 17-18
Közösségi művészeti akciók a Magyar Festészet napja alkalmából a város általános és
középiskolás diákjai számára. Két alkalom 8 óra
részvevők száma 62 fő.
A Magyar Festészet Napja alkalmából két közösségi akciót szerveztünk a város középiskolás
és általános iskolás tanulóinak. A középiskolások egy előre kialakított koncepció szerint
közös képet alkottak. Az általános iskolások szabadon vettek részt önálló festészeti
akcióban egy magyar festészettel foglalkozó előadás után.
2015. május
Múzeumi foglalkozások iskolai szervezésű csoportoknak - 14 foglakozás 56 óra
részvevők száma 228 fő
A korábbi TÁMOP programunk folytatásaként, múzeumi napokat szerveztünk általános
iskolai diákoknak. A múzeumi napokon kiemelt szerepet kapott a városhoz kötődő
műalkotások felhasználása (városról készült festmények, grafikák). Külön figyelmet
fordítottunk a város történelmi hagyományaira (Szent Erzsébet). Együttműködő Iskolák:
 Rákóczi Általános Iskola - Sárospatak
 Református Kollégium Általános Iskolája - Sárospatak
 Szent Erzsébet Általános Iskola - Sárospatak
 Árpád Vezér Gimnázium - Sárospatak
 Erdélyi János Eltérő Tantervű Általános Iskola - Sárospatak
 Körzeti Általános Iskola - Kenézlő
 Vajdácskai Általános Iskola
 Tolcsvai Általános Iskola
 Vámosújfalui Általános Iskola
2015. június 15 - június 26.
Múzeumi nyári közösségépítő és művészeti napközi - 2 sorozat összesen, 10 nap, 80 óra
részvevők száma 35 fő
Két csoportban szerveztünk 5 napos, napi 8 órás elfoglaltságot jelentő nyári közösségi tábort.
Célunk a Galéria gyűjteményei és a város kulturális értékei által inspirált alkotó munka
megszervezése volt. Az alkotási folyamatok technikai elősegítés, az érzelmi értelmi
motiváció és a közösségi alkotás örömének nyújtása egyaránt megtalálható volt
programunkban.
b) Felnőtt közösségépítő alkalmak
2014. június 21.
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Múzeumok éjszakája nagy rendezvényen - 1 alkalom - 6 óra
részvevők száma 620 fő
A rendezvény elsődleges célja a Galéria gyűjteményei és kiállításai a szokásoktól eltérő
összefüggéseiben való bemutatása. Az a különleges megvilágítású tárlatlátogatási
lehetőségekkel, rendhagyó tárlat vezetésekkel kívántuk elérni.
2014. augusztus 16-17.
Domján József a fametszés mestere zenés tárlatvezetés a Zempléni fesztivál alkalmával
- 2 alkalom 4 óra - részvevők száma 31 fő
A Galéria egyik legfontosabb gyűjteményi egysége, a Domján gyűjteményhez és kiállításhoz
kapcsolód zenés tárlatvezetés : Kapcsolódott a Zempléni Fesztivál eseményeihez.
2014. október 18.
Festészet napja rendezvények (felnőtteknek) - 1 alkalom 3 óra
részvevők száma 25 fő
A felnőtteknek egy rendezvényből álló program célja a magyar festészet értékeire való
figyelem felhívás, közvetlenül a Galéria értékeire való figyelemfelhívás volt. Mindezt a
gyermekekkel közös alkotó munkával kívántuk elérni.
2014. december 4.
Nagybányai magyar képzőművészek kiállítása és találkozója sárospataki képzőművekkel - 1
alkalom 4 óra - részvevők száma 15 fő
A határon túli magyar és a sárospataki képzőművészek kapcsolatának kialakítása volt az
elsődleges célunk. A kiállítás maga a város lakossága számára nyújtott áttekintő képet a ma
nagybányai magyar képzőművészetről.
2015. június 20.
Múzeumok éjszakája nagy rendezvényen - 1 alkalom - 6 óra
részvevők ~ 420 fő
A rendezvény elsődleges célja a Galéria gyűjteményei és kiállításai a szokásoktól eltérő
összefüggéseiben való bemutatása. Az a különleges megvilágítású tárlatlátogatási
lehetőségekkel, rendhagyó tárlat vezetésekkel kívántuk elérni.
Az elért számszerű eredmények a projekt megvalósítása során:
 A programokon részvevő személyek száma: 1847 fő,
 Megvalósított program, elemek száma: 12,
 Létrejött közösségi alkalmak száma: 59 mintegy 277 órában.
Sárospatak, 2015. július 23.
A programokról részletesen a Galéria honlapján s facebook profilján: www.patakikeptar.hu
és https://www.facebook.com/patakikeptar. Szintén itt tekinthetőek meg a mindenre kiterjedő
fotódokumentáció is.
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