Összegzés
a TIMPNET Mőhely 2008. évi,
Dunántúlon zajlott és további megvalósításra kerülı programjairól,
különös tekintettel a múzeumok térségi feladat vállalása és a múzeum és oktatás, felkészülés
és hálózat építés, valamint a Múzeum – Mozaik alfejezetekre

2008. február – 2008. december

I. Megvalósult programok:
1. Tájmúzeumok új szerepben és közegben – 2008. február 28., Kaposvár
Kihasználva az aznap a Rippl-Rónai Megyei múzeumban sorra került déldunántúli regionális tájház szövetségi konzultációs napot, áttekintı, ismerkedı
és programtervezı ülést tartottunk ugyanott. Témafelvetık voltak: Szıcs
Zoltán (Bonyhád), Lovas Kata és Kékes István Tóbiás (Magyarlukafa-Pécs),
Hauptmann Gyöngyi (Nagyatád) és Kriston Vízi József (Dombóvár).
Megállapodtunk abban, hogy közremőködünk a kistérségeinken túl, ill.
közöttük a közgyőjteményi munka szerepe hangsúlyozásában pályázataik és
fejlesztı munkáik során, másrészt a kapcsolati háló mellett megkezdjük
helyünk, szerepünk általános és sajátos megfogalmazását és egy variábilis
modell-kínálat felvázolását. – Tv: Szıcs Z., Kriston Vízi, Imrı J., Lovas K.
R.: 32 fı.
2. Múzeum és oktatás kapcsolata a kistérségi szerkezet változások során.
Útkeresés

és közös szemléletváltás; kiemelt prioritások és a megvalósítás

formái, lehetséges válaszok és praktikus megoldások. A Ludus in Museii
(alapozó oktatási formák a múzeumban) programja és értelmezése,
megvalósításának perspektívája. – 2008. március8., Dombóvár. R.: 37 fı,
Dombóvár általános és középiskolái, kistérség iskolái és oktatási referensei.
(Emlékeztetıje csatolva).
3. Tolna megyei Múzeumok Találkozója. I. – Simontornya, Vármúzeum.
2008. május 21. (Meghívó lapja és programja csatolva) R.: 41 fı. Sz.:
Andrásné Marton Zs., Kriston Vízi József.
4. Dombóvári és kapcsolódó kistérségek és önkormányzataik múzeumi
együttmőködése.

Polgármesterek

és

kulturális

projektgazdák

közös

találkozója, melyen kezdeményezésünkre külön napirendként szerepelt a

1
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II. Elıkészület alatt álló, második félévi programok:
1. Nagyvárosi

múzeumok

győjteményi

kínálata

helyi

és

térségbeli

közösségéknek. – Pécs, 2008. szeptember. Sz.: Tillai Gábor, Pásztor A.,
Lovas Kata.
2. Vasvár vonzása és szerepe a formális és informális oktatás szereplıinek
körében. – Vasvár, 2008. október vége. – Sz.: Zágorhidi-Czigány Balázs.
3. Múzeum - Mozaik a Dunántúlon. Gyır és Veszprém. 2008. októbernovember. Sz.: Csécs Teréz, Kiss Ágnes és Vidi Vera.
4. A Balaton és turistái vonzásában. Áldás vagy átok? Idényzáró körkép,
áttekintés

és

terv-elıkészítés

a

Balaton-környéki

muzeális

közgyőjtemények, tájházak és kiállítóhelyek képviselıivel. Fonyód,
Természetvédelmi és Helytörténeti Győjtemény. 2008. november közepe.
Sz. Minczinger Katalin.
5. A múzeumi szerepvállalás tanulságai, realitásai egy kistérségben.
Döbrököz vagy Szakcs. 2008. december eleje Sz.: Kriston Vízi József, B.
Hurta Tünde, Takács Istvánné.

Dombóvár, 2008. július 5.
Készítette:
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