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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt év végén döntöttünk arról, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény új arculata
kialakításának tervezésére beszerzési eljárást folytatunk le.
A legkedvezőbb ajánlatot a piliscsabai székhellyel működő Kreatív Flotta Bt. adta. Ez
a cég végezte többek között a Magyar Természettudományi Múzeum állandó
kiállításának belsőépítészeti-, installáció-, tipográfiai- és grafikai tervezését.
A cég a felhívásban foglaltak szerint javaslatot tett a Helytörténeti Gyűjtemény
- logójára (emblémájára),
- egyéb arculati megjelenésére,
- az embléma kiállító egységenkénti színkódjára,
- a kiállítóterekben megjelenő vezérmotívumra és ennek felhasználási lehetőségeire,
- a használandó betűtípusra és annak méretezésére,
- installációra,
- a kiállítási egységek színrendszerére.
A Helytörténeti Gyűjtemény új arculatának kialakítására készült javaslatot a Kreatív
Flotta Stúdió képviselője képviselő-testületünknek az ülésen, illetve a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesületnek az ülés előtt megrendezésre kerülő
taggyűlésén is bemutatja egy prezentáció keretében. Az Egyesület tagjainak
véleményéről az ülésen tájékoztatom képviselőtársaimat.
Az új arculatról, az azok alkalmazásáról készült grafikai tervek alapján kezdhetjük
csak meg a gyűjtemény tervszerű megújítását. Ez elengedhetetlen a pályázatoknál is,
hisz az elmúlt évben pl. a gyűjtemények felújítására kiírt érdekeltségnövelő
támogatásra a rövid határidő miatt tervek nélkül tudtunk csak pályázni, ezért sajnos
nem is részesültünk támogatásban. De nem csak pályázat benyújtásához fontos a jó
terv. Amennyiben saját erőből, helyiségenként kezdjük meg a helytörténeti
gyűjtemény felújítását, egy muzeológus szakmai irányításával, ezen tervek alapján
lépésről lépésre átgondolt fejlesztést tudunk végrehajtani.
Úgy gondolom, hogy a Kreatív Flotta által készített design stratégia jól tükrözi a
Helytörténeti Gyűjteményben folyó munkát. Mind a logó, mind a visszatérő grafikai
elemek letisztultak, jól alkalmazhatóak a tablók és a bemutató vitrinek esetében is, a
különböző színvilág pedig lehetőséget ad a bemutató terek elkülönítésére.
Fentiek alapján kérem képviselőtársaimat, hogy az alábbi határozati javaslat
elfogadásával támogassák, hogy a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény a jövőben az
előterjesztés mellékletét képező arculati elemeket alkalmazza.

Határozati javaslat
a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény új arculatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Helytörténeti
Gyűjtemény arculati elemeit a melléklet szerint elfogadja és engedélyezi a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesületnek azok alkalmazását.
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