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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

 
A múzeum – köztudottan - az adófizetők akaratából fenntartott intézmény. Éppen ezért feladatunk, hogy 

kellő hangsúllyal világossá tegyük a társadalom minden tagja számára a múzeum társadalmi-gazdasági 

hasznosságát. A múzeum küldetését, céljait, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásait ezeket figyelembe 

vételével kell definiálnia. Tehát a megyei hatókörű városi múzeum küldetése, hogy Veszprém megye 

régészeti, numizmatikai, néprajzi, történeti, ezen belül helytörténeti, képzőművészeti, irodalomtörténeti 

örökségét gyűjtse, őrizze, feldolgozza és közzétegye, különös tekintettel Veszprém város lakossága számára. 

Ezen túlmenően minden, Veszprém városába látogató hazai és külföldi számára is biztosítsa, hogy 

megismerkedhessen a város, a megye történetével, kulturális gazdagságával.  

A Múzeum együtt él az őt körülvevő társadalmi közeggel, ezért munkatársainak a feladata, hogy minden 

tudásukkal figyeljék a külső és belső jelzéseket, melyek alkalmasak arra, hogy szakmailag megalapozott, 

reális és nem utolsósorban fenntartható célok fogalmazódjanak meg. Saját eszközeivel bekapcsolódjon a 

társadalmi kérdések, problémák feltárásába, s lehetőségei szerint hozzájáruljon a válaszok kialakításához. 

A múzeumi szervezet legnagyobb kincsei a gyűjteményei. Ezek a magyar nemzet szellemi és anyagi 

örökségének egyedi és felbecsülhetetlen értékű részei, gyarapításuk és az utókor számára való megőrzésük 

az intézmény egyik legfontosabb kötelessége. Ugyanakkor a gyűjtemények a múzeum versenyképességének 

legfőbb forrásai is, ezért a kiállítási, tudományos stratégia ezeken alapszik. Ezen kívül a múzeum egyúttal 

egy nyitott, élő közösségi tér is, egyedi tudásközpont, amelynek feladata a tárgyakban rejlő ismeretek 

közvetítése, szélesebb körű megismertetése, mi több társadalmi szerepvállalásának egyik fontos eleme az 

egész életen át tartó tanulás iránti elkötelezettsége. 

A Múzeum a felsőoktatás számára sem elzárt tér. Különböző településekről érkező és itt tanulók számára 

vonzó kiállításokkal, rendezvényekkel hozzájárulhat a város, a környék, a megye jobb megismeréséhez.  
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