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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 354/2017. (VIII. 2.) Kt. határozatában elfogadta a Dombóvári
Helytörténeti Gyűjtemény állandó helytörténeti kiállításának és a kiállítótér
modernizálásának több ütemben történő megvalósítását.
Az önkormányzati fenntartásba került Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény új
arculatának kialakításáról egy kisebb szakmai munkacsoport alakult ez év tavaszán a
Gyűjtemény fejlesztésére irányuló, a kulturális javak modern bemutatását célzó újabb
lépések, feladatok megfogalmazására, ütemezésére.
Első ütemeként a kiállító-helyiség infrastrukturális átalakítására kerül sor, mely
munkálatok várhatóan szeptember végére fejeződnek be. Az önkormányzat az épület
átalakítására a 2017. évi költségvetése terhére összesen 2.245.725,-Ft összegű fedezetet
biztosított. Jelen előterjesztés a második ütem költségeit taglalja.
A munkacsoport által elkészített, a fejlesztést keretbe foglaló forgatókönyv és becsült
költségterv tartalmazza a megújult kiállítás célját, főbb gondolatait, a témaegységeket,
a nagy címfeliratokat, tárgyfeliratokat, az installációt, a vitrinek számát, a multimédiás
eszközöket, egyéb installációs berendezéseket, az interaktív elemeket, illetve mindezek
várható költségvonzatát.
A múzeumi munkacsoport által külső szakértők bevonásával előkészített forgatókönyv,
a kiállítás tartalmi és vizuális része a korábbi és folyamatban lévő kutatások
felhasználásával 22 db nagyméretű tabló felhelyezésével, továbbá egyéb installációs
elemekkel, emblematikus tárgyakkal, kőtárral, makettel, enteriőrökkel mutatja be a
város történetének meghatározó eseményeit, pillanatait. A tablókon, vitrinekben
nemcsak a helyi értékek jelennek meg, hanem más, a városunkhoz kapcsolódó
települések kiemelkedő kulturális értékei is bemutatásra kerülnek, pl.: a Lengyelikultúra, amely nemzetközileg elismert a régészet tárgykörében, továbbá a szarvasdi,
kurdi leletek. A vitrinekben a korábban időszakosan kiállított TESCO ásatás leleteiből,
a 2014-ben kezdődött „Gólyavári-ásatások” leletanyagából több tárgy is bemutatásra
kerül. Az információs pulton fotóanyagok, videók láthatók, tanulmányok olvashatók, a
tartalmak folyamatosan bővíthetők, a családos látogatók, csoportok fogadásánál,
múzeumi óráknál is jól alkalmazhatók. Az idősebb korosztály számára lapozó segíti a
kiállítás mondanivalójának részletesebb megismerését. Az óvodások, iskolások számára
a korosztályuknak megfelelő színezőkkel, kirakóval, kérdésekkel, a tanagyaghoz
illeszkedő múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz készülő ruharekonstrukciókkal,
régészeti keresővel, duplumokkal a tárlat a fiatalabb korosztály számára is maradandó
élményt nyújt.
Az állandó kiállításban megvalósítani javasolt fejlesztések:
• Egyedi kiállítás installáció tervezése, melyet a kiállítás grafikai arculatának
és az újonnan kialakított belsőépítészeti koncepciónak megfelelő asztali
vitrinek alkotnak a kiállításban.

• A kiállítás felirataihoz, tartalmi megjelenítéséhez egységes alapanyagú és
stílusú panelek és tablók tervezése és grafikai szerkesztése.
• Az oklevelek, fotók és térképek a kiállítás vizuális világába illeszkedő
egységes megjelenítési terve, grafikai szerkesztése.
• Interaktív elemek és játékok több korosztály számára.
• Multimédiás eszközök segítségével képi és hangfelvételek lejátszása.
• Múzeumpedagógiai kiadványok tervezése.
• Duplumok, tárgy és dokumentum másolatok kihelyezésére, ismeretterjesztő
manuális tevékenységekre alkalmas egyedi tervezésű installáció tervezése
az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztály ismereteinek,
tudásának bővítése, az iskolákkal szorosabb kapcsolat kialakítása, illetve a
látogatószám növelése érdekében.
• Múzeumpedagógiai foglalkozáshoz mobil bútorok tervezése.
• Egységes kiállítás navigáció és piktogram-rendszer tervezése.
• Az állandó kiállítás teljes arculati, belsőépítészeti megújítása és
kivitelezése.
Az előbbiekben felsoroltak megvalósulása esetén a helytörténeti gyűjtemény a
jelenleginél sokkal hatékonyabban tölti majd be értékmentő, feldolgozó, a település és
vonzáskörzetének kulturális értékeit az érdeklődő közönség különböző korosztályai elé
táró hagyományápoló, közművelődési és ismeretterjesztő munkáját. A megújuló állandó
kiállítással a helyi közösségek és más Tolna megyei települések látogatói mellett,
Somogy és Baranya megyékből is várható a felnőtt látogatók és különböző típusú
iskolák osztályközösségeinek rendszeressé váló látogatása. A közönség kulturált
fogadási lehetőségének, a modern installációnak, a megfelelő technikai
berendezéseknek, multimédiás eszközöknek köszönhetően az újszerű ismeretátadás
különböző formái tehetik színesebbé a tárlatban kiemelt történelmi korokat,
korszakokat, azok helyi kapcsolódási pontjait, eseményeit, helyszíneit, több
tudományterületet érintve: társadalom-, gazdaság-, művelődéstörténet, régészet.
A korábbi gyűjteményi munka, a nemrég lezárult revízió, továbbá az új fenntartói
működés – Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény – alapján tehát javaslom az
állandó helytörténeti kiállítás modernizálását, és erre anyagi erőforrás biztosítását.
A kiállítás megvalósulásával kapcsolatos munkálatok költségeinek részletezését az
előterjesztés melléklete tartalmazza, az összköltség bruttó 3.945.754,- Ft.
A Kubinyi Ágoston Programból való támogatástól függően a modernizálás további
ütemeinek megvalósítására az őszi rendes képviselő-testületi ülések egyikén teszek
javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni,
és támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat
a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény modernizálásának második üteméről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szabadság
utca 16. szám alatti Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 354/2017. (VIII. 2.)
Kt. határozatban elfogadott modernizálása kapcsán, annak második ütemeként az
állandó helytörténeti kiállítás fejlesztését a kornak megfelelő installációs
eszközök alkalmazásával.
2. A Képviselő-testület az állandó helytörténeti kiállítás modernizálására az
önkormányzat 2017. évi költségvetése 106 cím III. Dologi kiadások 33. Korona
Szálló előirányzat terhére összesen bruttó 3.945.754,- Ft összegű fedezetet
biztosít a Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény részére, illetve
felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések és
kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: 2017. október 30. – állandó helytörténeti kiállítás installációinak
elkészítésére
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