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Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évekhez hasonlóan az emberi erőforrások minisztere idén is pályázatot
hirdetett a muzeális intézmények szakmai támogatására. A pályázat benyújtásának
határideje 2017. május 24. A pályázati felhívásban megjelölt két alcél, amire a
pályázat benyújtható:
a) múzeumok szakmai támogatása,
b) közérdekű gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai
támogatása.
Dombóvár Város Önkormányzata a b) pont szerinti alcélra nyújthat be pályázatot, ami
esetében a támogatási igény legfeljebb 4 millió forint lehet, önerő nem szükséges. A
benyújtáshoz nem kell önerővel rendelkezni. Támogatásban az az önkormányzat
részesülhet, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési
engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy a támogatási kérelem
benyújtásának évében más természetes személy vagy jogi személy fenntartásában
működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1
millió forinttal támogatja, és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy
további 5 éven keresztül évente legalább 500 ezer forinttal vagy 500 ezer forint
értékben fogja támogatni.
Célunk, hogy a szakmai támogatást a tárgyi és szellemi örökség széleskörű
bemutatására, így különösen állandó kiállítások felújítására, illetve új állandó
kiállítások létrehozására fordítsuk. Nyertes pályázat esetén a megjelölt támogatási
összegből az Ősközösségtől a várossá válásig című állandó várostörténeti kiállítás
modernizálására kerül sor.
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai megjelenésüket tekintve elavultak,
nem felelnek meg egy XXI. századi múzeummal szemben támasztott elvárásoknak. A
tárgyak, dokumentumok elhelyezése a korábbi gimnáziumi iskolamúzeumban
használt, idejétmúlt asztali vitrinekben történt, a főcím feliratok, a témaegységek
feliratai és a tárgyfeliratok grafikai arculat és formai koncepció egységessége nélkül
kerültek megjelenítésre. A korábbi kiállításokhoz használt tablók eltérő méretűek,
más-más színárnyalatúak, betűtípusukat, méretüket tekintve sem egységesek,
rendezetlenség benyomását keltik. A kiállítótérben hangzóanyag, mozgókép
megtekintésére megjelenítő eszköz hiányában nincs lehetőség. A gyűjtemény
kiállításairól brossura, vezető, leporelló, a múzeumpedagógiai órákhoz a különböző
korosztályokat megszólító foglalkoztató megjelenése az élményközpontú
ismeretátadáshoz nélkülözhetetlen.
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Az egységes belsőépítészeti koncepció, megfelelő modern álló és asztali vitrinek,
/szükségessé vált minimum 8 asztali és 7 álló/ egységes panelek, tablók, feliratok,
multimédiás eszközök, interaktív elemek alkalmazásával a megújult állandó
helytörténeti kiállítás megvalósulása esetén a gyűjtemény a jelenleginél sokkal
hatékonyabban töltené be értékmentő, feldolgozó, a település és vonzáskörzetének
kulturális értékeit az érdeklődő közönség különböző korosztályai elé táró
közművelődési, ismeretterjesztő munkáját.
Terveink szerint a kiállításban nemcsak a helyi értékek jelennek meg, hanem a
közigazgatási határon túllépve más, városunkhoz kapcsolódó települések kiemelkedő
kulturális értékei is bemutatásra kerülnek, pl.: a Lengyeli-kultúra, amely
nemzetközileg elismert a régészet tárgykörében, (festett edénye gyűjteményünkben
látható).
A megújuló állandó kiállítással a helyi közösségek és más Tolna megyei települések
látogatói mellett, Somogy és Baranya megyékből a felnőtt korosztály és különböző
típusú iskolák osztályközösségeinek rendszeressé váló látogatása is várható. Ezen
túlmenően a kiállítás a 2014-ben kezdődött „Gólyavári-ásatások” gazdag
leletanyagával kiegészülve az egyre népszerűbb „Hat vár hat rád” - program
kapcsolódási pontjaként jelentős látogatószám növekedést tudhat magáénak.
A korábbi gyűjteményi munka, a folyamatban lévő revízió, továbbá az új fenntartói
működés – Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény -, alapján javaslom a
pályázat benyújtását a Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatására a maximális 4
millió forint támogatási igény megjelölésével.
Kérem a Képviselő-testület támogatását a pályázat benyújtásához.

Határozati javaslat
A Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)
támogatási kérelem benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be
a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)
meghirdetett pályázati felhívás b) alcéljára a Tinódi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény közérdekű muzeális gyűjteményének fejlesztésére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelően 5 éven keresztül évente minimum 500 ezer forinttal vagy 500 ezer forint
értékben fogja támogatni az intézményt.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására,
nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2017. május 24. – támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

Szabó Loránd
polgármester
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