MNM ONLINE KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Az MNM Magyar Fantasy Múzeum című Instagram-projektje
Az újabb pandémiás időszakban a Nemzeti Múzeumnál online is lehet teljesíteni közösségi szolgálatot!
Ami szükséges hozzá: Instagram profil
A projektről:
November 15-től négy héten keresztül a popkultúrából közismert franchise-okkal állítjuk párhuzamba a múzeum
gyűjteményének egyes tárgyait.
A mostani hét témája a Harry Potter könyvek/mozifilmek, a következő héten pedig egy új közismert
könyv/mozifilmsorozattal érkezünk. (A következő hét tematikáját KIZÁRÓLAG a jelentkezőkkel áll módunkban
megosztani!)
Az aktuális hét minden egyes napján kikerül a Nemzeti Múzeum Instagramjára egy poszt a hét tematikájának
megfelelően. A múzeum Instagram oldalán megtekinthető, hogy pontosan miről van szó. Íme a
link: https://www.instagram.com/magyarnemzetimuzeum/
A közösségi szolgálat teljesítésének feltételei:
 A Magyar Nemzeti Múzeum Instagram-profiljának bekövetése
 A Magyar Fantasy Múzeum projekt keretében megosztott összes poszt kedvelése az adott héten
 A Magyar Fantasy Múzeum projekt keretében megosztott összes poszthoz való rövid hozzászólás (Az emoji

nem elegendő!!! Kerek mondatok kellenek.)
Az online közösségi szolgálat elkezdésének mente:
Jelentkezés a zsombeki.blanka@hnm.hu email-címen.
Név, iskola, évfolyam, valamint a saját Instagram profil nevének megadása!!!
(Ez azért fontos, mert ez alapján tudjuk majd nyomon követni, hogy minden posztnál volt-e aktivitás A az IKSZ-es
részéről az adott héten.) Ha valaki utólag jelzi, hogy kedvelte a posztokat és küldött hozzászólást, azt nem tudjuk
elfogadni. MINDENESETBEN előre kell jelezni emailben, ha valaki részt szeretne venni a projetkben!!!
Egy egész héten keresztül való aktivitásért - tehát 7-8 db kedvelésért (lesz olyan hét, hogy egy nap akár több poszt
is kikerül a témában) és hozzászólásért - 5 órát írunk jóvá, amiért hétköznapokon előre megbeszélt időpontban
lehet jönni a múzeum főépületének Gazdasági Portájára.
Képlettel leírva: 1 hét = 7-8 kedvelés + 7-8 hozzászólás = 5 teljesített óra
FONTOS!!!
Nem szükséges az összes héten részt venni a projektben, de az nem működőképes, hogy a következő három hétben
összesítve gyűjti össze valaki a 7-8 kedvelést és kommentet. Ha egy hetet kiválaszt valaki, akkor azt végig kell
csinálni, máskülönben nem tudunk igazolást adni.
A jelentkezés folyamatos, de egy adott hétre való jelentkezést az adott hét szerdai napjáig kérjük szépen jelezni!
Létszámkorlát nincs!
Várjuk a jelentkezőket!
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