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Tytuł Projektu:

„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

Wartość całkowita Projektu:
9 623 167,77 PLN
Pierwotnie wartość projektu wynosiła 10 434 000,00 PLN, jednakże wskutek przeprowadzonych
postępowań przetargowych na Inżyniera Kontraktu oraz na Wykonawcę robót budowlanych,
wartość ta uległa zmniejszeniu.
Finansowanie:
 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
64,95% wydatków kwalifikowalnych
 ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 35,05% wydatków
kwalifikowalnych oraz wydatki niekwalifikowalne
Termin realizacji:
Zgodnie z umową o dofinansowanie Projekt powinien zostać zrealizowany do końca lutego 2012 r.,
jednakże ze względu na stopień zaawansowania prac przewiduje się, że roboty budowlane
zostaną zakończone jesienią 2011 r.
Geneza Projektu:
Muzeum Karkonoskie jest placówką kulturalną o regionalnym charakterze (region Kotliny
Jeleniogórskiej). Zakres statutowych celów działalności Muzeum oraz obowiązków z nich
wynikających jest bardzo szeroki.
Muzeum przede wszystkim obowiązane jest do gromadzenia zbiorów (dobra kultury gromadzone
przez muzea stanowią dobra narodowe) a także do ich katalogowania i naukowego
opracowywania. W zakresie prac naukowych Muzeum organizuje i prowadzi badania naukowe
oraz udostępnia ich wyniki. Ponadto prowadzi działalność edukacyjną oraz szeroko rozumiane
upowszechnianie kultury. Istotą działalności Muzeum jest także zabezpieczanie i konserwacja
muzealiów.
Budynek, w którym znajduje się siedziba główna Muzeum został wzniesiony w 1914 r. i na
ówczesna chwile spełniał wymogi w zakresie przechowywania i eksponowania posiadanych
zbiorów. Obecnie wymogi te nie są spełnione. Ze względu na przestarzałą infrastrukturę oraz ilość
posiadanych eksponatów (która systematycznie jest powiększana) Muzeum nie może realizować
swoich statutowych obowiązków ponieważ:
 brakuje nowoczesnych magazynów zbiorów, obecne magazyny są zawilgocone i zagrzybione,
w związku z czym część zbiorów jest przenoszona do sal wystawowych i pracowni
merytorycznych pogarszając tym samym warunki eksponowania wystaw oraz komfort
zwiedzania ze względu na przepełnienie wystaw;
 brakuje wystarczających powierzchni wystawienniczych
 brakuje systemu antywłamaniowego, przeciwpożarowy jest przestarzały
 brak sali oświatowej do celów dydaktycznych i warsztatowych

 brak warunków do pracy w pracowni konserwacji zbiorów
 Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Z uwagi na statutowe cele działalności Muzeum istnieje konieczność niezwłocznego
przeprowadzenia prac polegających na modernizacji i rozbudowie siedziby głównej Muzeum.
Istniejący stan ma również pośredni wpływ na kulturalna wizytówkę regionu Kotliny Jeleniogórskiej
ponieważ nie jest w sposób właściwy prezentowana jego oferta kulturalna.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania najważniejszych problemów Muzeum. Efektem
projektu będzie:
 zapewnienie odpowiednich warunków gromadzenia, przechowywania i eksponowania
muzealiów,
 zachowanie zabytku świadczącego o korzeniach i kulturze miasta Jeleniej Góry
 podniesienie prestiżu obiektu, oraz oferty kulturalnej regionu Kotliny Jeleniogórskiej,
 udostępnienie obiektu służącego promocji kultury i historii Jeleniej Góry dla ogółu społeczności
lokalnej, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 wkład w rozwój turystyki kulturowej w regionie,
 zwiększenie liczby organizowanych imprez kulturalnych w regionie.
Wdrożenie projektu wpłynie na poprawę sytuacji społ.-gospod. mieszkańców regionu Kotliny
Jeleniogórskiej, bowiem kultura i jej historyczne bogactwo stanowi istotny element stymulujący
rozwój regionu. Zrealizowanie zadania przyczyni się do uzupełnienia oferty regionu w aspekcie
turystyki kulturowej.
Dobrze funkcjonująca i nowoczesna placówka kultury jest niezbędna dla zachowania dziedzictwa
historycznego regionu, zaś bez pomocy finansowej rozwój kultury i przywracanie świetności
obiektom zabytkowym jest niemożliwe.
Zakres rzeczowy Projektu:
Głównym zadaniem projektowym, oprócz modernizacji istniejącego obiektu, jest budowa nowego
skrzydła Muzeum, spełniającego warunki i wyzwania muzealnictwa europejskiego na najbliższe
kilkadziesiąt lat.
Modernizacja posiadanej bazy lokalowej polega na kompleksowym unowocześnieniu budynku. W
dalszym ciągu będzie on spełniał rolę obiektu wystawienniczego, magazynowego, biurowego i
oświatowego. Planuje się całkowitą przebudowę sal ekspozycyjnych wraz ze zmianą wystaw
stałych. Powstanie również nowoczesna pracownia konserwatorska.
Nowopowstały obiekt ma być budynkiem nowoczesnym spełniającym rolę wystawienniczą,
magazynową, biurową i usługową. Przede wszystkim w obiekcie powstanie ogromna sala
wystawowa, gdzie ulokowana zostanie jedna z największych w Europie, stałych wystaw szkła
artystycznego. Ponadto obiekt zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W wyniku
realizacji Projektu powierzchnia użytkowa Muzeum zwiększy się o 2 317 m2.
Tak zmodernizowana siedziba główna Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze sama w sobie
stanie się jedną z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska i Polski. Nowoczesne
Muzeum będzie jedną z wiodących instytucji kultury w tej części Europy.
Architektura nowego obiektu będzie modernistyczna, ale dopasowana do istniejących budynków.
W miejscach styku z istniejącymi budowlami zastosowane zostanie szkło, które jednak nie będzie
zakłócało zabytkowej architektury, ale będzie wręcz ją eksponować.

