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Tisztelt Bizottság!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok
ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata megyei hatókörű városi
múzeum fenntartásával gondoskodik.
E törvény 42. § (4) bekezdés b) pontja szerint az intézménynek rendelkeznie kell a fenntartó
által jóváhagyott állományvédelmi tervvel, gyűjteménygyarapítási és revíziós tervvel, múzeumi
digitalizálási stratégiával, amely alapján szakmai tevékenységét folytatja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60. § (1) bekezdése alapján a Kulturális Bizottság dönt
a Közgyűlés által a Bizottságra átruházott hatáskörökben.
Ugyanezen rendelet 2. melléklete 3.5 pontja alapján a Kulturális Bizottság dönt az
önkormányzat által fenntartott múzeum állományvédelmi tervének, gyűjteménygyarapítási
és revíziós tervének, valamint digitalizálási stratégiájának jóváhagyásáról.
A gyűjteménygyarapítási és revíziós terv bemutatja a múzeumi gyűjteményben őrzött
kulturális javak jellegét, nyilvántartását és a hasznosítás céljait, valamint rögzíti a kulturális
javak tervezett gyarapításának céljait és prioritásait, hosszú távú tárolásának feltételeit, a
selejtezéssel és revízióval kapcsolatos feladatokat.
A múzeumi digitalizálási stratégia rögzíti a múzeumokban őrzött kulturális javak
digitalizálásának céljait és prioritásait, a digitalizálással létrehozott digitális adatvagyon hosszú
távú tárolásának feltételeit, valamint a közzététel, a felhasználás és a hasznosítás szabályait,
beleértve a köznevelési célú hasznosítást is.
Állományvédelmi terv elemzi az intézmény kiállításainak és raktárainak állományvédelmi
helyzetét, valamint erre építve sorra veszi az állapotromlás megelőzésére és csökkentésére
irányuló feladatokat és célokat, az állomány nyilvántartását és a hasznosítás céljait, valamint
rögzíti a kulturális javak tervezett gyarapításának céljait és prioritásait, hosszú távú tárolásának
feltételeit, a selejtezéssel és revízióval kapcsolatos feladatokat, továbbá a
gyűjteménygyarapításra elvárásokat.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Déri Múzeum szakmai terveit
szíveskedjen jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi CXL. törvény 42. § (4)
bekezdése b) pontja és az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet, 2. melléklete 3.5. pontja
alapján,
1.
jóváhagyja a Déri Múzeum 1. melléklet szerinti állományvédelmi tervét, a 2.
melléklet szerinti gyűjteménygyarapítási és revíziós tervét és a 3. melléklet szerinti
múzeumi digitalizálási stratégiát.
2.
Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintett
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
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