UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest ustanowienie konkursu Musejon – Kujawsko-Pomorskie
Muzealne Wydarzenie Roku oraz przyjęcie jego regulaminu, który określa zasady i warunki
organizacji konkursu wyłonienia jego laureatów oraz sposób powołania i działania jury
konkursowego przyznającego nagrody i wyróżnienia.
2. Omówienie podstawy prawnej:
W myśl zapisów art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa,
niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych. Zgodnie art. 1 ust. 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej samorząd terytorialny w zakresie swych właściwości
sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji
twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad
zabytkami.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Powstały w 2015 r. Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników
Polskich wystąpił z inicjatywą organizacji przez samorząd województwa konkursu, którego
celem ma być promowanie muzealnictwa, upowszechnianie najlepszych form i metod
działalności muzealnej a także integracja regionalnego środowiska muzealników. Mając na
uwadze, że dzisiejsze muzea łączące tradycyjne funkcje ekspozycyjne, swoje powinności
wobec nauki i sztuki, ustawowe obowiązki „gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie”
z niezwykle atrakcyjnymi projektami edukacyjnymi i artystycznymi są jednymi
z najważniejszych instytucji kształtujących pejzaż kulturalny regionu, uznano za zasadne
opracowanie i przyjęcie regulaminu regionalnego konkursu umożliwiającego realizację tej
wartościowej inicjatywy.
Regulamin był konsultowany z pomysłodawcą konkursu
Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
Zgodnie z opracowanym regulaminem do konkursu mogą być zgłaszane projekty
w trzech kategoriach – „Wystawa”, „Działalność naukowa i wydawnicza” oraz „Edukacja
i Regionalizm”. Nagrodą w konkursie będzie statuetka Musejon zaprojektowana i wykonana
w 2019 r. przez Sebastiana Mikołajczaka – artystę, rzeźbiarza, medaliera, stypendystę
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wręczenie nagród planowane jest podczas
uroczystej corocznej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie niniejszego regulaminu oraz realizacja konkursu pozwoli na podkreślenie
roli działających w regionie muzeów jako czynnika atrakcyjności turystycznej, spoiwa
integracji społecznej i kreatora identyfikacji lokalnej. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone
w budżecie województwa w zadaniu przypisanym do realizacji departamentowi właściwemu
ds. kultury i dziedzictwa narodowego – „Upowszechnianie kultury”.

