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Mellékletek:- 

 

A Küldetésnyilatkozatot a Türr István Múzeum szakalkalmazottai véleményezték. 

A Türr István Múzeum Küldetésnyilatkozatát a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bekezdés b) 

pontja alapján, a fenntartó jóváhagyásával adom ki. 
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Küldetésnyilatkozat 

 

 

A Türr István Múzeum nemzetiségi bázisintézmény betöltendő elsődleges célja és egyben 

feladata a gyüjtőterületéhez és gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak védelme, a múzeum 

fennállása óta gyűjtött kulturális javak gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása s 

hozzáférhetővé tétele a bajaiak, a Bajai járás, a Bácsalmási járás, a Jánoshalmi járás, Bács-

Kiskun megye, s a megye határain túl élők számára.  

 

Bajai intézményként, a város tudományos és kulturális központjaként elsősorban a helyi 

tudományos, kulturális és közművelődési élet alakításában vállalunk szerepet. A múzeum 

elkötelezett aziránt, hogy az intézmény a város élő kulturális intézményeként működjön s 

érzékelhetően szerepet vállaljon Baja kulturális fejlődésében. A jövőben is aktívan hozzá 

kívánunk járulni a lokálpatriótizmus erősítéséhez, a helyi identitás növeléséhez. 

 

Lehetséges látogatónk mindenki, aki gazdag régészeti, történeti, néprajzi, numizmatikai, 

képzőművészeti, iparművészeti gyűjteményünk iránt érdeklődik. Nemzetiségi 

bázisintézményként országos gyűjtőkörű a néprajzi és történeti gyűjteményünk. Egyedi a 

Baján élt 20. századi művészcsalád hagyatékaként gondozott Éber-emlékház, a Nagy István 

életművét bemutató, folyamatosan gyarapított kollekciónk a Nagy István Képtár állandó 

kiállításában, a múzeumalapító Miskolczy Ferenc-emlékháza, a Bagolyvár, Magyarország 

egyetlen Bunyevác Tájháza, valamint a helytörténeti gyűjteményünkben őrzött 19. századi 50 

darabos festett céllövész-tábla gyűjteményünk, a néprajzi gyűjteményben őrzött kismesterség-

műhelyek, s a Solymos Ede által létrehozott egyedülálló hagyományos dunai halászati 

gyűjtemény. Nemzetközi hírű gyűjteményünkre, sajátosságainkra, mint erősségeinkre építjük 

küldetésünket. 

 

A közgyűjteményi terület, a múzeum folyamatos átalakulása megköveteli a muzeális 

intézmény működési filozófiájának újragondolását, 21. századi követelményekhez 

igazítását. Ennek keretében célunk, hogy mind arculatában, mind tartalmában folyamatosan 
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megújuljon a Türr István Múzeum, vagyis kiállítási, kutatási, gyűjteménykezelési és 

kommunikációs gyakorlatában a kor kihívásaihoz igazodjon. A közönség múzeumba 

invitálása versenyképes szolgáltatások felmutatásával lehetséges, a korízlést is figyelembe 

vevő, de a múzeum évszázados tudományos szerepét is szem előtt tartó ismeretterjesztő, 

kulturális programok, művelődési lehetőségek ajánlásával.  

 

Múzeumunk a társadalom szolgálatában áll, társadalmi feladatunk az intézmény létrejöttétől 

eltelt 80 év alatt összegyűjtött értékek közvetítése. Elkötelezettek vagyunk az intézmény 

társadalmi megbecsültségének megtartása mellett, ennek gyakorlati megvalósításáért a 

nyitottság elvét valljuk: a közönség számára nyilvános, a bajai polgárokkal aktív kapcsolatot 

tartó, a kutatókat, múzeumlátogatókat partnerként kezelő szolgáltató intézményként kívánunk 

működni.  

 

Észak-Bácska szellemi és tárgyi kulturális örökségét nem csak őrizni és bemutatni akarjuk, 

hanem népszerűsíteni is, segítve az egész életen át tartó tanulást. E filozófiánk 

megvalósításához elengedhetetlen a közművelődési, múzeumpedagógia tevékenység magas 

szintű művelése, a bajai oktatási-nevelési intézményekkel kialakított szoros együttműködés és 

a felnövekvő generációk megszólítása.  

 

Észak-Bácska és fővárosa, Baja történetében, kultúrájában, képzőművészetében jelentős 

alkotók (Nagy István, Miskolczy Ferenc, Éber Sándor, Éber Anna, ifj. Éber Sándor, Telcs, 

Ede, Hallgass Jenő Zoltán, Bossányi Ervin, Weintrager Adolf, B. Mikli Ferenc) emléke előtt 

tisztelegve, megőrizve gyűjteményeinkben tárgyaikat, országos jelentőségű alkotásaikat, 

feladatunk a kortárs művészet bemutatása, felkarolása is. 

 

Ettől elválaszthatatlan küldetésünk a közízlés formálása, az iránymutatás, az értékes kultúra 

iránti kereslet növelése. Értékmérővé kell válnunk, hogy tevékenységünk a helyi emberek 

életminőségét javítsa s kulturális életére valóban hasson.  

 

Küldetésünk a kultúra s a tudomány szakembereinek szolgálata, mely érdekében harmonikus 

szakmai együttműködés létrehozására és elmélyítésére törekszünk Baja, Bács-Kiskun megye 

és az ország tudományos, kulturális, közművelődési, közoktatási intézményeivel,  

művészeti műhelyeivel, felsőoktatási intézményeivel, szakmai szervezeteivel s a 
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társintézményekkel. Kiemelt célunk, hogy gyűjteményeink, adatbázisunk a kutatások 

bázisává váljon a tudományok művelői s a laikus érdeklődők számára egyaránt.  

 

Fontosnak tartjuk nemzetközi kapcsolataink további ápolását is annak érdekében, hogy 

intézményünk nemzetközi elismertsége s a határokon átnyúló kapcsolatok intenzitása tovább 

növekedjen. 

 

Nemzetiségi bázisintézményként, Észak-Bácska területi múzeumaként intézményünk 

szolgáltatásaival, információs rendszerével, szakmailag jól felkészült munkatársaival Észak-

Bácska és Baja város egyik legjelentősebb intézménye. E besorolásában állami feladatai 

keretében többek között területileg illetékes múzeumként régészeti szaktevékenységet végez, 

a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálását, 

szakmai támogatását s gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat.  

 

 

 


