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HÁTTÉRANYAG 
 

LÁTVÁNYTÁR KIALAKÍTÁSA A SZENTESI KOSZTA JÓZSEF MÚZEUMBAN 
(AZONOSÍTÓSZÁM: TIOP-1.2.2-09/1-2010-0046) 

 
A szentesi Koszta József Múzeum ligeti épületében TIOP pályázat keretében 54 
885 401 Ft-os európai uniós támogatással épület-felújítás, modern látványtár, 
valamint raktárbıvítés- és korszerősítés valósul meg. A beruházáshoz iskolai 
oktatást segítı múzeumi órák, informális tanítást erısítı foglalkozások 
szervezése kapcsolódik, amelyeken a résztvevık élményszerően, olykor játékos 
formában, de mindenképpen az eredeti mőtárgyak közelségében, netán 
tapinthatóságával, valamint a modern technika segítségével ismerhetik meg a 
múltat és a természetet. Köztük a népi hagyományokat, a történelmet, az itt élı 
emberek mindennapokban megmutatkozó és a tárgyakban rögzülı teremtı 
erejét, leleményességét, tudását és mővészi alkotásait, valamint az épületet 
körülölelı védett természet értékes elemeit. A fejlesztés lehetıvé teszi 
tudományos kutatások helyszínen való önálló elvégzését is. A projekt 2011 
decemberében zárul. 
 
A beruházás ismertetése: 

A látványtár a Koszta József Múzeum ligeti épületében valósul meg, amely közel száz 
esztendeje múzeumi célokat szolgál, ennek megfelelıen a rendelkezésre álló 
térszerkezet, közmővesítés elınyös az elérni kívánt célokhoz. Az objektum funkciójának 
újragondolásával, átszervezésével párhuzamosan megindult egy lassú, de folyamatos 
önerıbıl végzett mőszaki felújítás. 2008-2010. során a régi múzeumi épületet – tekintve 
elfogadható mőszaki állapotát, ideális fekvését – térben egymástól jól elválasztottan új 
funkciókkal látták el. Idıszaki és állandó kiállítóterek (Csallány Gábor Kiállítóhely) – 
kerámia restaurátormőhely (KJM) – raktárak (KJM) – Adat- és Fotótár (KJM központi 
kutatóhely) – állandó és mobil múzeumpedagógiai oktatótér (KJM) együttesét hozva 
létre.  

A látványtári projekt szorosan kapcsolódik a sikeres TIOP 1.2.2-08/1-2009-0065 „A 
Csallány Gábor Kiállítóhely iskolabarát fejlesztése” programhoz, amely itt egy jól 
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felszerelt, 30 fı befogadására alkalmas múzeumpedagógiai oktatótér kialakítását 
eredményezte, beleilleszkedve egy egyetemi gyakorló kiállítótérbe, s összeköttetésben a 
kialakítandó látványtárral és látványraktárakkal.  

A projekt célja:  
Fogadótérrel egybekötött régészeti látványtár és manipulációs tér létrehozása, 

amely lehetıvé teszi akár 30-45 fı számára is az egyidejő oktatást, az egyéni kutatást, 
az elmélyült, sokrétő foglalkozást és szemlélıdést.  

Kiépül a képzımővészeti látványraktár, mely kezelı személyzettel lesz 
látogatható, de benne 15 fıs mobil oktatórész is igénybe vehetı. A TIOP 1.2.2.-09/1-
2010-0046 látványtári pályázat révén régészeti tömör raktárt hoznak létre, melyben a 
tárolókapacitás az eddigiekhez képest duplázódik. A tömör raktárhoz kapcsolódó nyitott 
polcos raktárrész a különleges mérető tárgyak elhelyezésére szolgál. E raktári helyiségek 
a régészeti látványtárból közvetlenül megközelíthetık, és külön kérésre (egyetemi 
oktatás, kutatói kívánság, tanulói igények kiszolgálása, stb.) győjteménykezelıvel 
használhatók.  

Valamennyi újonnan kialakított egységben a tájékozódást és információszerzést papír 
alapú katalógus és egy digitális tartalommal feltöltött számítástechnikai egység segíti. A 
már meglévı informatikai rendszer (kamera, kivetítı, belsı hálózat) bıvítése lehetıvé 
teszi, hogy az új terek az oktatótérbıl is használhatók legyenek, s így egyszerre akár 45 
fı számára nyújtsanak információszerzési lehetıséget. 

További cél, hogy a megépülı látvány(rak)tárak minıségi változást idézzenek elı a 
látogató és a múzeum kapcsolatában. Az érdeklıdık kíváncsiságát, megismerni vágyását 
különleges módon elégítsék ki, bepillantást engedve egy a látogatók elıl többnyire elzárt 
világba, élményszerővé téve a kulturális örökség megırzése, az örökségvédelem, a 
vizuális kultúra fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás (LLL) készségeinek, továbbá az 
iskolai alaptantervekhez kapcsolódó kompetenciák elmélyítését. 

Végsı eredményeként a múzeum több mint százharminc éves ligeti épületének 570 
m²-e egymással összefüggı, harmonikusan illeszkedı funkcióval, korszerő tartalommal 
és mőszakilag is megújulva: látogatóközpontként, valamint tudományos kutatói és 
oktatói bázisként várja az érdeklıdıket. 


