A tudás esély, a család egység, a múzeum kapocs
című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre
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A Nemzeti Kulturális Alap - Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma pályázata a
magyar kultúra, a magyar örökség és a magyar értékek jelentős gazdagságának, a Magyar
Géniusznak bemutatása, új kulturális értékek, termékek, projekttevékenységek születésének
támogatása révén.
Kedvezményezett: Nagy Gyula Területi Múzeum
Támogatási összeg: 96 355 175,- Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Megvalósítás: 2022.03.01. – 2023.06.30.
Projekt célja:
A Program célja a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek, tudósok, lángelmék, hazafiak,
patrióták, valamennyi ismert és névtelen magyar hős, a magyar kreativitás és zsenialitás
példáinak megjelenítése a mindennapjainkban, közvetlen környezetünkben, ezen keresztül:








a nemzeti lét megújulásának múzeumi eszközökkel történő elősegítése,
a patrióta szellemiség terjesztése hazánk gazdasági, demográfiai és kulturális
erősítése érdekében,
a vidékfejlesztési célokhoz való közvetlen kapcsolódás, a vidéki identitás
definiálásának, a vidék megtartó erejének muzeológiai eszközökkel való biztosítása,
a fiatalok, fiatal felnőttek érdeklődésének a felkeltése, a jövendő generációk
nemzettudatának erősítése és stabil múzeumlátogatókká válása érdekében,
a „Magyar Géniusz” BRAND kialakítása, azaz korábban nem tapasztalt mértékű
múzeum-népszerűsítés a magyar lakosság körében,
a muzeális intézményekben végzett kimagasló színvonalú tudományos és
közönségkapcsolati tevékenység részére méltó infrastrukturális környezet biztosítása,
a pandémia utáni vidéki múzeumi szféra újraindulásának, megújulásának elősegítése.

Fejlesztés célja:
Egy olyan állandó kiállítás létrehozása, amely mind tartalmában, mind megjelenésében is
igazodik a XXI. századi igényekhez, teljesíti az itt élők elvárásait. A régészeti, történeti,
néprajzi tárgyak mellett, önálló kiállítási egységként megjelenik Thék Endre. Az állandó
kiállítás kiegészül a virtuális kiállítással.

Állandó kiállítás korszerűsítését és az új szemlélet mentén való létrehozását, egyrészt a
megváltozott társadalmi igények kívánják meg, míg másrészről az a sajátos örökség, hogy
Thék Endre, mint géniusz méltán jelenjen meg az orosházi múzeum állandó kínálatában. A
fejlesztés célja mindezeken túl a múzeum szolgáltatásaira igényt tartó, megváltozott igényű,
fiatal közösség elvárásainak való megfelelés, amely főként az infokommunikációs
eszközökben nyilvánul meg. A fejlesztés szempontjából kiemelendő az a célcsoport, akiknek
a vidéki identitása miatt Thék életútja példaértékű. A múzeum kapocs a generációk között,
képes a jövendő generációk nemzettudatát erősíteni, a múltunkban élt géniuszok példáján
keresztül.
A múzeum célja az, hogy a látogató minél több időt töltsön nálunk, ehhez szükséges az a
szemléletváltás, mikor nem engedjük elmenni a látogatót „dolga végezetlenül”. Hanem
igenis provokatívan kezdeményezzük az aktív közreműködését. A kiállítás során több olyan
lehetőséget adunk a kezébe, amikor nem csak a lehetőséget kínáljuk, hanem cselekvésre
késztetjük. Az interaktív pontokon több érzékszerve ható ingerekkel váltjuk ki ezt a reakciót.
Létrejön az állandó kiállítás digitális változata. A fejlesztés során képesek leszünk digitális
tartalmakat interaktív formában létrehozni, valamint ezekhez kapcsolva virtuális kiállítások
készítésére és publikálására.
Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a múzeum kilép jelenlegi kereteiből, élő, interaktív,
élményszerű kikapcsolódást nyújt. A múzeummal szemben támasztott új igények késztetnek
bennünket arra, hogy a kiállításainkat megújítsuk, valamint bennünket, mint múzeumi
szakembereket arra, hogy új szemléletünket, nyitottságunkat megélhessük.

Orosháza, 2022. március 30.

