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Ajka város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában célul tűzte ki a közszolgáltatások 

színvonalának és kiterjedtségének növelésesét, valamint a helyi lakosok közötti kohéziók erősítését. A Nagy 

László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményi keretében működő Városi Múzeum 1989 óta a 

Fotógaléria 2001 óta működik. A múzeum kialakítása megnyitása óta nem változott jelentősen, várostörténeti 

része az elmúlt 24 év alatt jelentősen elavult. Mára már nem képes betölteni szerepét. A statikus múzeumi 

kiállítás már nem vonzó a látogatók számára. A kiállítás megújítása, oktatás képzési szerepének erősítése, 

iskolabarát szemléletű megújítása kiemelten fontos feladat. Ennek révén a fiatalabb korosztály új ismereteket 

szerezhet, erősödik a városhoz való kötődése. Az idősebb generáció számára is hozzájárul az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátításához. A felújítás révén az látogatói csoportok számára, 

különös tekintettel az iskolásokra kialakításra kerülhet a múzeum belső környezete. 

A fejlesztés célja, hogy a Városi Múzeum alkalmas legyen nagyobb létszámú iskolai és látogató csoportok 

befogadására. Ennek érdekében a jelenleg városfejlődést bemutató terem és az időszaki kiállításoknak helyet adó 

Borsos Miklós terem, valamint az előtér felújítását tervezzük. Az intézmény alkalmassá válik a múzeumi 

foglalkozások megtartásához kapcsolódóan akár 35 fős csoportok befogadására. Az átalakítás során korszerű 

eszközök beszerzését tervezzük, mely révén iskolabarát múzeum jöhet létre. A kialakításnál nagy hangsúlyt 

fordítunk az energiatakarékos berendezések beszerzésre. Cél, hogy minőségi anyagok felhasználásával 

korszerű, tartós múzeumi terek jöhessenek létre, mely mind az óvodai-iskolai mind az intézményt látogató lakosok 

számára új ismereteket biztosít. Az intézmény felújítása lehetőséget teremt a folyamatosan bővülő kiállítási anyag 

korszerű mai igényekhez igazodó bemutatására, mind a digitális technika, mind a kiállítás kialakítása 

tekintetében. Digitális eszközök és a kiállítás variálhatósága révén magasabb minőségű és sokrétűbb 

szolgáltatást nyújtható. 

2013. szeptember 1-vel megkezdődik az ajkai Helytörténeti Kiállítás megújítását célzó pályázat megvalósítása. 

Ennek keretében 2013-ban elkészülnek a múzeum átalakításának kiviteli és szakmai terve és 2014 tavaszán 

megtörténhet a múzeum megújítása. 

A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  

A megítélt támogatás 44.450.436 forint. 

 

 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében támogatásra érdemesnek ítélte a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség az „Ajka, Megújuló múzeum” című pályázatot. 


