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A Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény múzeumi 

küldetésnyilatkozatának jóváhagyásáról 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Derkovits 

Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény múzeumi küldetésnyilatkozatának 

jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Derkovits Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény 

múzeumi küldetésnyilatkozatát az 1. melléklet szerint jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. október 31. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Derkovits Kulturális Központ igazgatóját, hogy a 

múzeumi küldetésnyilatkozat közzétételéről gondoskodjon.  

 

Felelős: Derkovits Kulturális Központ igazgatója 

Határidő: 2013. november 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 

A tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény múzeumi küldetésnyilatkozata 

 

A muzeális feladatokat Tiszaújváros a Derkovits Kulturális Központ szervezeti 

keretében működő, közérdekű muzeális gyűjtemény – az 1976-ban alapított 

Helytörténeti Gyűjtemény és kiállítóhelye a 2010-ben megnyílt „Villa Scederkyn” 

Tájház – működtetésével látja el.  

A Helytörténeti Gyűjtemény a jelenleg érvényes működési engedélyét 2010-ben kapta 

meg.  

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Közérdekű muzeális gyűjteményként az ősi település, Tiszaszederkény és a mellé 

épült ipari üzemek és az új város, Leninváros, a mai Tiszaújváros kulturális 

örökségének, múltjának értékes tárgyi, szellemi emlékanyagának gyűjtésével, 

dokumentálásával, megőrzésével, bemutatásával elősegítjük a közösség számára a 

település történelmének megismerését és megértését, segítjük az identitás megőrzését 

és formálását, hozzájárulunk a helyi kulturális értékek védelméhez. Biztosítjuk a 

kulturális javainkhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét. 

A helyi társadalom szolgálatában állva, a helyi közösségekkel, a településsel aktív 

kapcsolatot tartva, a közönség számára egyenlő hozzáférést biztosítunk a muzeális 

gyűjteményhez helyileg személyesen, illetve az internet révén sokkal szélesebb 

körben, akár nemzetközi szinten is.  

A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében gondoskodunk a 

gyűjteményi anyagunk szakszerű és élményszerű bemutatásáról állandó és időszaki 

kiállításokon, amelyek egyben Tiszaújváros turisztikai színfoltjai.  

Együttműködve a nevelési-oktatási intézményekkel elvégezzük kulturális javaink 

múzeumpedagógiai célú feldolgozását. Programjainkon törekszünk a kreativitásra, 

mind a hagyományos mind az újszerű módszerek, eszközök alkalmazására. 



Folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai programkínálatot biztosítva erősítjük és 

segítjük az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését az élethosszig tartó 

tanulás folyamatában. Aktív közösségi térként szabadidős tevékenységeinkkel, családi 

és múzeumandragógiai programjainkkal a minőségi kultúra, a hagyományok ápolása, 

az értékek megőrzése, a lokálpatriotizmus erősítése a célunk. 

Küldetésünk teljesítésében együttműködünk társintézményeinkkel, biztosítva ezzel a 

múzeumi, levéltári hálózat szolgáltatásainak közvetítését. Együttműködünk a 

kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a Hamvas 

Béla Városi Könyvtárral, melynek épületében elhelyezést kaptunk, és programjainkat 

összehangoljuk.  

Célunk, hogy küldetésünket magas szakmai színvonalon, eredményesen, a közösség 

elégedettségére teljesítsük. 

 

Tiszaújváros, 2013. szeptember 20. 

 Mátyás Zoltán 

 igazgató 

 


