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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület számos döntést hozott már az önkormányzati választások óta
annak érdekében, hogy a város fejlődését előmozdítsa. A munka sok esetben a
tervezésről szólt. Feltérképeztük mi az, amihez pályázati forrást tudunk szerezni és
mely területek azok, amelyeket nagy valószínűséggel saját erőből kell
megvalósítanunk. A Helytörténeti Múzeum fejlesztésére 2010-ben nyert ugyan az
önkormányzat 50 millió forintos támogatást egy TIOP pályázat keretében, sajnos
azonban a költségek jóval meghaladták a tervezett beruházási összeget, így annak
megvalósítására nem került sor.
Úgy gondolom, elkerülhetetlen, hogy a múzeum belső arculatát megváltoztassuk,
megújítsuk, és a mai kornak megfelelő új belső teret alakítsunk ki. Fontos ez nemcsak
az itt élők, hanem a városba látogató turisták számára is.
A múzeumnak helyet biztosító kis-kastély 1896-ban épült főszolgabírói lakásnak. 1945
után volt a fegyveres erők klubja, tiszti lakás, majd iskola. 2000-ben a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesület öntevékeny közösségének rendelkezésére
bocsátotta Dombóvár Város Önkormányzata, hogy helytörténeti gyűjteményt
rendezhessenek be. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2001. szeptember 22-én
nyílt meg. A helyileg védett épület méltó helyet biztosít a szellemi és tárgyi kulturális
értékeknek, amely a lakosság adományaival állandóan gyarapodik, viszont az elmúlt
közel 15 évben a kiállítótérben szinte nem történt változás. A tárgyak elhelyezése, a
különböző installációk, vitrinek, de sok esetben még a tájékoztató feliratok is a
múzeum kezdeti éveit idézik.
A Dombóvári Helytörténeti Múzeum a Dombóvári kistérség kultúrfejlődésére
vonatkozó tárgyi és egyéb emlékeket gyűjtő, feldolgozó, rendszerező és másoknak
bemutató kulturális intézmény. A helytörténeti gyűjtemény ma már nem egyszerűen
kiállítást jelent, hanem egyrészről számos kulturális rendezvénynek is otthont ad,
másrészről a látogatót nem csupán passzív szemlélődésre, hanem modern technikai
eszközök igénybevételével interaktív közreműködésre készteti. A „ne nyúlj hozzá!" és
a „mindent a szemnek" jelszavak számos esetben ma már nem érvényesülnek – a
látogató maga is részévé válhat a kiállításnak.
Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy kérjünk árajánlatot a helytörténeti múzeum
új belső arculatának tervezésére, amely magában foglalja a következőket:
-

a kiállítások emblémájának grafikai tervezése, szabályrendszere és felhasználói
dokumentációja;

-

a kiállítói tér visszatérő vezérgrafikai, hangulati vizuális elemeinek grafikai
tervezése;

-

kiállítások tipográfiája;

-

szövegpanel layout (szövegek, képek, illusztráció együttes megjelenése);

-

a kiállítások színrendszerének
posztamensek;

-

vitrin installációs tervjavaslat;

kidolgozása:

hátterek,

panelek,

betűk,

-

installációs látványtervek,

-

javaslat a rendelkezésre álló tárgyakból mai kor követelményeinek megfelelő,
tematikus kiállítások berendezésére.

Az új arculat kialakításának tervezése – ami tartalmazza az új arculati elemeket és a
múzeumi tárgyak tematizálását, a kor követelményeinek megfelelő elhelyezését - az
előzetes piackutatás alapján 900-950 ezer forint.
Határozati javaslat
a Dombóvári Helytörténeti Múzeum új arculatának kialakításáról
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Dombóvári Helytörténeti Múzeum új arculata kialakításának
tervezésére közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárást folytasson le.
A tervezési munka díját Dombóvár
költségvetéséből biztosítja.
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2.) A Képviselő-testület a beszerzési eljárás eredményéről való döntés jogát fenntartja
magának.
Határidő: 2016. januári rendes ülés – döntésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

