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Tájházak a közösségért - A mi kiállításunk
pályázat
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Reneszánsz Év keretében, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt, Tájházak
a közösségért című pályázatra benyújtott eredeti terveink szerint az alábbi célokat kívántuk
megvalósítani:
Állandó kiállítás megújítása:
A Tájház berendezése szinte teljes körű. Egyetlen fontos elem hiányzik belőle, mely a
kiállítás szerves részét képezné, a lakószoba korabeli fűtőberendezése egy sötétbarna színű
cserépkályha, melynek csempe töredékét a padláson megtaláltuk. A településen még
fellelhető egyetlen hasonló példány, melynek megvásárlásával és beépítésével teljessé
tennénk a kiállítást.
Egy új kiállítási területet kialakítása. Ezen a területen az állandó kiállítás egy-egy fontos
részletére irányítanánk a figyelmet úgy, hogy az állandó kiállításban nem szereplő, de a
témához kapcsolódó tárgyi anyagot mutatnánk meg jeles napok, események kapcsán ill. itt
lennének elhelyezve olyan tárgyak, amelyet a látogatók megfoghatnak, használhatnak.
Kiállító felület kialakítása valamint két üveges tároló beszerzése, mely az iratok, képek
biztonságos, kíméletes bemutatását tenné lehetővé, szolgálná ezt a célt.
Kiadvány készítése magyar és idegen nyelven, mely bemutatja a kiállítás, a gyűjteményi
anyag fontosabb részeit ( a ház helyiségei és berendezése, szövött textilek, viselet, állattartás
és földművelés munkaeszközei, szőlő termesztés, borkészítés eszközei szokások,
hagyományok tükrében stb.).
A saját honlap fejlesztés és tartalomfrissítés támogatásával a meglévő www.tajhaz-bata.hu
német és angol nyelvű változatának elkészítését, egy évi karbantartását, frissítését,
vírusfigyelését valósítanánk meg.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a pályázat elbírálása során az állandó kiállítás
megújítását, többnyelvű kiadványt, saját honlap fejlesztést javasolta megvalósításra.
A megítélt támogatásból a tájházban őrzött kulturális javak bemutatását, széleskörű
hozzáférhetővé tételét és megőrzését biztosító szakmai fejlesztés során az alábbiak
valósultak meg:
y A lakószoba korabeli fűtőberendezése megépült.
y Az összegyűjtött iratanyag és nagy számú kép tárolására két üveges tárolót
szereztünk be.
y Megjelent a közgyűjteményt bemutató magyar-német nyelvű kiadvány.
y A Tájház www.tajhaz-bata.hu honlap német és angol nyelvű változata elkészült.

Az igényelt és a megítélt támogatási összeg közötti különbözet miatt az eredeti költségtervet
módosítani kellett.
A célkitűzés megvalósítását legkevésbé csorbító elemek:
a kiállító felület kialakítása
elmaradt valamint a weboldal 12 havi karbantartása helyett 6 havi karbantartásra módosult a
terv. A kiadványra tervezett összeg csökkentésre került.
A módosított költségterv szerint támogatásként igényelt összeg
alábbiak szerint történt meg:

felhasználása az

Dologi kiadások:
A saját honlap fejlesztése és karbantartása a tervezett összegből megvalósult.
A kiadvány nyomdai költsége a tervezett összeget meghaladta. A szerkesztése során
szembesültünk azzal, hogy a terjedelme meghaladja az eredeti elképzelést. Az oldalszámot
csak a szöveg és a képanyag csonkításával lehetett volna csökkenteni.
Beruházásra fordítandó összegből:
A kiállító szekrényekre tervezett összeg nem került teljes egészében felhasználásra.
A megvalósítás során az eredeti tervtől eltérően a szekrény belső részére olcsóbb megoldást
tudott alkalmazni a kivitelező.
A cserépkályha a tervezett összegből megépült.
Önrészként tervezett összeg felhasználása:
Dologi kiadás:
A weboldal két idegen nyelven elkészült
A pályázati támogatáson és a vállalt önrészen felüli összeget saját forrásból fedeztük.
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