Tatabányai Múzeum - Küldetésnyilatkozat
A Tatabányai Múzeum fiatal kora ellenére a helyi közösség egyik fontos és kiemelkedő
kulturális központja. Dinamikus növekedése, fejlődése, gyűjteményei és kiállításai révén a szakma
és a látogatók számára egyaránt tudásbázisként, kulturális szolgáltatóként, valamint különleges
helyként funkcionál. A Tatabányai Múzeum célja egy olyan 21. századi, modern múzeummá válni,
amelynek célja, hogy tradicionális értékeket közvetítve új kulturális értékeket generáljon.
Megalakulása óta küldetésének tekinti, hogy hiteles, informatív tudástárként hidat képez a múlt és
jelen között, egyben közösségi térként a látogatók igényeinek megfelelő programokkal és
rendezvényekkel a szűkebb – városi, megyei – és tágabb – országos – értelemben vett közönséget
kiszolgálja. A Tatabányai Múzeum folyamatosan bővülő gyűjteményeit, tudását és felkészültségét
felhasználva kiállítások, szakmai és közönségprogramok, valamint publikációk formájában
komplex múzeumi élményt nyújt a társadalom valamennyi rétege számára.
A Tatabányai Múzeum pótolhatatlan értéket képvisel Tatabánya város és a környék
történelmének megismerésében, a bányászhagyományok megtartásában és továbbörökítésében,
valamint a város művészeti életének pezsgésében. Feladataként igyekszik nyilvánosságot biztosítani
a helyi, kortárs alkotóknak, ezzel is közelebb hozva őket a lakossághoz, amely tevékenység a mai
napig fontos szerepet játszik a múzeum és a város összekapcsolásában és életében. Az egész életen
át tartó tanulás stratégiája jegyében az intézmény fontos szerepet tölt be a tudás alapú társadalom
létrehozásában, s hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a
tudástársadalom társadalmi, gazdasági előnyeiből. A múzeum programjai, kiállításai, tevékenysége
során kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő vagy egyéb okból hátrányos helyzetű látogatókra.
A múzeum gyűjtőköréhez természettudományi, régészeti, történeti, néprajzi,
képzőművészeti, ipari- és technikatörténeti értékekkel bíró tárgyak tartoznak. A Tatabányai
Múzeum tudástára három részből tevődik össze: a gyűjteményekből, az ezekhez kapcsolódó
ismeretekből, és az ezek hozzáférését, átadását biztosító felkészültségből. A munkatársak
képzettsége, felkészültsége, a gyűjteményi anyagról való tudása egyszerre jelent naprakész
ismeretet és módszertani tudást, melynek köszönhetően az ismeretek közvetítése rétegzett és
specifikus lehet.
A Tatabányai Múzeum élő, nyitott és befogadó intézmény. Élő, mert gyűjteményei
folyamatosan gyarapodnak, a kutatói munka során szerzett tapasztalatok, új ismeretek pedig
közlésre, nyilvánosságra kerülnek. Nyitott, mert kiállításai, gyűjteményei korlátozás nélkül, de adott
feltételekkel tekinthetők meg, kutathatók. A múzeum mindenki számára aktív részvételt és komplex
ismeretszerzést kínál. Befogadó, mert a társadalom felől érkező igényekre aktívan reflektál, s
emellett helyet ad szakmai szervezeteknek és egyesületeknek is.
A Tatabányai Múzeum közérdekű muzeális kiállítóhelye és meghatározó egysége a
Bányászati és Ipari Skanzen, melynek célja a bányászhagyományok megőrzése és fenntartása a jövő
számára. A múzeum – a skanzennel együtt – folyamatosan megújuló és bővülő kínálatával a
helytörténeti, képzőművészeti, ipartörténeti és oktatástörténeti témájú kiállítások halmazának
metszéspontjaként, mintegy kulturális találkozóhelyként igyekszik kielégíteni a látogatók igényeit.
Az országosan is elismert múzeumpedagógia tevékenység a múzeum kiállításaiban
megjelenő értékeket múzeumpedagógiai foglalkozások keretein belül kívánja megerősíteni, nagy
hangsúlyt fektetve a művészet- és a drámapedagógiára. Az új állandó kiállításban – melynek címe
Metamorfózis - Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében – fontos szerepet játszik az
interaktív megismerés, melynek segítségével a történelem ösvényén haladva fokozatosan, az
őskortól egészen napjainkig mutatjuk be az érdeklődőknek a környék történetét. Egy új
megközelítéssel, a történeti ökológia segítségével, ember és természet relációján keresztül,
elsődlegesen a látogatói aktivitást szem előtt tartva igyekszünk élményt és információt szolgáltatni a
múzeum közönsége számára.
A múlt értékeinek megőrzése és közvetítése érdekes gyűjtemények, interaktív kiállítások és
közösségépítő rendezvények keretében biztosított, így mindenki – a fiatalság és az idősebb
nemzedék – érdeklődési körét és kulturális fejlődését hivatott szolgálni, kielégíteni. A múzeum
elhatárolhatatlan és fontos célja a látogatói igények felmérésén keresztül az intézmény
közönségének erősítése, egy látogatóbarát, modern és folyamatosan fejlődő múzeum kialakítása,
valamint a kulturális javak pályázatokon keresztüli befogadásának növelése.

