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DERECSKE VÁROS GRAFIKAI GYŰJTEMÉNYÉNEK 

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Készítette: Rékasi Attila fotóművész, négy oldal terjedelemben

DERECSKE 2014.

I., A koncepció célja, alapvetései:

Derecske  város  tulajdonában  több  mint  nyolcszáz  darabos,  folyamatosan  bővülő 

grafikai  műtárgygyűjtemény  van.  Ez  a  mennyiségű  műtárgy  együttes,  már  kötelez!

A koncepció vázolja,  mit  lehetne,  kellene tenni azért,  hogy ez a jelentős gyűjtemény,  a 

jelenlegi „alvó” állapotából felébredjen, nagyobb figyelmet, profi menedzsmentet kapjon. 

Logikus,  tervszerű  elvek  mellett  épüljön,  bővüljön  ezáltal  Derecske  Város  szellemi  és 

anyagi vagyonát a gyakorlatban is intenzívebben gyarapíthassa.

II., FEJLESZTÉSI SAROKPONTOK:

- Pontos  tételes,  táblázatkezelőben  adatbázissá  fejlesztett,  reprodukcióval  ellátott 

leltárba vétel

- Professzionális reprodukciók készítése, archiválása

- A leltári ívek és a reprók alapján forintosított értékbecslés

- Eddigi menedzsment elemzése, felmérése, elért eredmények rögzítése

- Tanulmány  készíttetése  a  gyűjtemény  leltározott  állományáról,  pillanatnyi 

állapotának jelentőségének profi definiálása, meghatározása

- A tanulmány alapján, a gyűjtemény hosszú távú távlati céljainak meghatározása, ha 

nincs, hivatalos elnevezése

- A  fenti  elvégzett  munkákra  alapozva  egy  profi  informatív,  dinamikus  honlap 

készíttetése (hosszútávon, legalább havi kétszeri cikkfrissítése)

- Image film készíttetése, mely bemutatja a gyűjteményt
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- Értékesíthető „termékek” tervezése, készíttetése, forrásteremtés

- Pályázati stratégia készítése, egyéb forrásteremtés

- Állandó kiállítás létrehozása

- Kapcsolatépítés, műtárgykölcsönzésre, kiajánlás

- Önkéntesek hálózatának építése

III., Leltári munkálatok tárgyköre:

A meglévő leltárakat, a műtárgyakról készített színes digitális reprodukciókra alapozva 

adatbázissá  kell  fejleszteni,  így  teremtve  meg  a  publikálás,  kutatás  és  a  nyilvántartás 

pontosabb, profibb alapjait.

Praktikus lenne, táblázatkezelőben létrehozni az adatbázist, mert ott az írásos adatok 

mellett  elhelyezhető  egy  kicsinyített  reprodukció  az  alkotásról,  de  más  akár  ezen  célra 

létrehozott szoftver is használható.

IV., Menedzseri tevékenységek tárgyköre:

Célirányos szakmai és közönség, illetve publikációalapú menedzsmentre van szükség, 

mely vizsgálja az alapvető költséghatékonyságot. A lehető legkevesebb, energia és forrás 

befektetésével, hogyan lehet a legnagyobb publicitást, stb. elérni.

Fontos, hogy a gyűjteménynek, legyen „gazdája” azaz egy felelős vezető, ügyintéző, 

aki szívén viseli a gyűjtemény sorsát.

A  menedzsment  feladata  lenne,  elgondolkodni  azon,  a  gyűjtemény  fenntartásának, 

működtetésének, milyen erőforrásai lehetnek. Gazdasági tevékenység hogyan kapcsolódatna 

a  gyűjteményhez,  például:  belépőjegyek,  támogatójegyek,  bérbe  adás,  ajándéktárgy, 

divattárgy, dekorációkészítés,  kiadványkészítés stb.  Ennek a megvalósítás előtt,  meg kell 

vizsgálni a jogi, lehetőségeit, korlátait.

Ha  a  gyűjtemény  anyaga  erre  lehetőséget  ad,  fontos  lenne  tematikus  anyagokat 

válogatni, melyeket, az éppen aktuális médiaérdeklődéshez, trendhez lehetne igazítani, így 

szerezve ingyenes médiaidőt (gerillamarketing).
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A  menedzser  feladata  lenne  a  modern,  gerillamerketing  lehetőségek  felkutatása, 

alkalmazása.

A  menedzseri  feladatok  kezdetben  megoszthatók  a  jelenleg  rendelkezésre  álló 

humánerőforrás  emberei  között  (könyvtárasok,  művházdolgozók).  A  lényeg,  hogy 

fogalmazódjon meg, ki mit vállal, azt mikorra, hogyan hajtja végre stb. Koordináció. 

V., Publicitási tevékenységek tárgyköre:

Legfontosabb  egy  informatív,  szakmailag  megalapozott,  optimalizált,  rendszeresen 

frissítet  honlap  tervezése,  megvalósítása,  üzemeltetése.  Fontos  a  portál  dinamikus 

keretrendszerre legyen készítve, hogy könnyen, frissíthető, adminisztrálható legyen, a friss 

tartalmak könnyen elhelyezhetőek legyenek.

Párhuzamosan  egy  Facebook  profil,  az  oldalra  alapozva,  a  lehető  legszélesebb 

publicitás és a gyors, nagy tömeget elérő eseményajánlás miatt.

A  fenti  fórumokhoz  egységes  arculatterv  készíttetése,  mely  egyértelműen, 

összetéveszthetetlenül azonosítja a gyűjteményt, megteremti vizuális arculatát.

Fontos  lenne  a  gyűjteményt  elhelyezni  a  magyar  képzőművészeti  és  múzeumi, 

műkereskedelmi,  illetve  műtárgyi  palettán.  Szakmai  konferenciákat  szervezni,  a  város 

vendéglátási  potenciáljára  alapozva,  kis  költséggel,  ahova  a  téma  szakértőit,  illetve  a 

különböző szaklapok munkatársait, múzeumi kollégákat stb. lehetne meghívni.

Múzeumpedagógiai programok a derecskei illetve járási iskolákkal együttműködve, a 

jövő  generációit  megismertetni  a  gyűjteménnyel,  a  grafika  műfajával,  játékos,  izgalmas 

interaktív formában.

Nyomdai  reprodukciók  olcsó  értékesítésével,  illetve  letétbe  adásával  kell  előre 

mozdítani,  a  közönséggel  való  találkozást.  Ezeken  szerepelne  a  gyűjtemény  logója, 

elérhetősége,  előretolt  helyőrségként,  hirdetnék a gyűjtemény létét,  az eredeti műtárgyak 

ereje,  így  megsorozható,  állaguk  őrizhető.  Ugyanezek  reprodukciók,  felajánlhatóak, 

rendezvényeken, ajándéktárgyként, tombolanyereményként.
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Ezért  igyekezni  kell  minél  több  művészet  történésznek,  kurátornak,  kritikusnak, 

lehetőséget biztosítani, a gyűjtemény ingyenes kutatására, publikálására.

Együttműködést kell keresni a magyar és külföldi egyetemekkel, a hallgatók számára, 

ösztöndíjakat kiírni stb. Ezzel mozdítva elő a költség hatékony publikációt.

VI., Személyi feltételek megteremtésének tárgyköre:

A koncepcióban felvázolt nem kevés munkát el kell végezni, ezeknek a feltételeit meg 

kell teremteni. A gyűjtemény élén álló felelősségteljes, aktív vezető feladata megszervezi az 

önkéntes  munkát,  melyre  a  munka dandárját  kell,  lehet  alapozni.  Akár  a  civil  felnőttek 

köréből,  akár  a  középiskolákkal  együttműködést  keresve  (kötelező  közösségi  munka, 

letöltése a gyűjteménynél stb.). A szociális segélyen lévők, kötelező közösségi munkájának 

igazolása is történhessen a gyűjteménynél stb.

Záró gondolatok:

Ez  az  elméleti  munka  is  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  egy  képzőművészeti 

gyűjteményt  építeni,  nem   „csak”   a  műtárgyak  felhalmozását  jelenti.  A  tárgyak  egy 

bizonyos volumen után,  már figyelmet,  felelőségteljes  hozzáállást  követelnek.  Ellenkező 

esetben, csak holt tőkéről beszélhetünk, mely igazából nem szervesen élő.

Meglátásom  szerint,  az  utóbbi  évek,  évtized  múzeumi,  gyűjteményi  irányai  azt 

mutatják, hogy egyre kisebb tárgyegyüttesnek egyre intenzívebb megmutatása a trend. Ezt 

nem is divatnak nevezném, inkább, logikus felelős gondolkodásnak!

DERECSKE, 2014-12-15

                                                                                  Rékasi Attila fotóművész
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