MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPFEJLŐDÉSTÖRTÉNETI SZAKMÚZEUM
AGRÁR TECHNIKATÖRTÉNETI EGYESÜLET, GÖDÖLLŐ

Tisztelt Magángyűjtő, Kedves Barátunk!
A Szakmúzeum és az Agrár Technikatörténeti Egyesület nevében tisztelettel
meghívunk a

2017. március 3-4-én
megrendezésre kerülő

IX. Országos Magángyűjtők Találkozójára.
A Szakmúzeum jubileumi évfordulóhoz érkezett! Ez alkalomból örömmel
hívunk minden gyűjtőt és múzeum-barátot Gödöllőre találkozóra. Az ünnepi
szakmai program és baráti találkozó keretében szeretnénk bemutatni az
elmúlt évek eredményeit, „kincseink” gyarapodását, a múzeum fejlődését.
Aktív közreműködésetekkel készülünk a már tradicionális programelemekkel:






gyűjtők, gyűjtemények bemutatása;
technikatörténeti előadások;
„Év gyűjtője” cím átadása;
dokumentum börze;
természetesen lesz mód baráti beszélgetésre is!

A 30 éves évforduló jegyében megnyitásra kerül új időszaki kiállításunk,
melynek címe: „Bemutatkozik a Wöller-gyűjtemény”. A Szakmúzeum 2016.
évi sikeres gyűjtemény-gyarapítási tevékenységének egyik kiemelkedő
eredménye volt Wöller István malomtörténész gyűjtőtársunk és barátunk
gyűjteményének megvásárlása.
A találkozón való részvétel regisztrációhoz kötött, a mellékelt jelentkezési lap
kitöltésével és visszaküldésével, valamint a részvételi díj befizetésével
biztosíthatod a részvételed!
Várjuk jelentkezésed, gyere a találkozóra (jelentkezési lapod küldd vissza
postán, vagy e-mailen)!
Ezt a levelet, illetve a mellékelt jelentkezési lapot küldd tovább mindazoknak,
akik környezetedben érdeklődnek találkozónk iránt (a meghívó és a jelentkezési
lap letölthető a www.gepmuzeum.szie.hu honlapról).
Minden elkötelezett magángyűjtőt és érdeklődőt szeretettel várunk!
Gödöllő, 2017. február 3.

Dr. Hentz Károly
igazgató sk.

Dr. Szabó József
egyesület elnöke sk.
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IX. Országos Magángyűjtők Találkozója

Tervezett program:
március 3. péntek:
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 22.00

Regisztráció, találkozás a múzeumban,
Dokumentum börze
Rendhagyó múzeumi séta, a 2016. évi újdonságok,
gyarapodások bemutatása
„Bemutatkozik a Wöller-gyűjtemény”
időszaki kiállítás megnyitása
Év gyűjtője címek átadása,
csoportkép készítése
Vacsora, baráti beszélgetés

március 4. szombat:
08.00 – 08.30
08.30 – 13.00

Reggeli a múzeumban
Előadások, gyűjteményi bemutatók, bemutatkozások:
 Méltatlanul elfeledett magyar kismotorok
(Kovács István)
 Géphasználat, gépjavítás fejlődése történelmi
távlatból (Dr. Janik József)
 Technikatörténeti mérföldkövek és évfordulók
(Dr. Szabó József - Dr. Hentz Károly)
 gyűjteményi bemutatók

13.00 – 14.00
14.00 –

Ebéd
Baráti beszélgetés és tapasztalatcsere, börze

