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 A Móra Ferenc Múzeum a több mint 1,2 millió nyilvántartott műtárgyat magában 

foglaló közgyűjteményével az ország legnagyobb megyei hatókörű városi múzeumainak 

egyike, amely 130 éve szolgálja a tudomány, az oktatás és a közművelődés céljait. 

 Csongrád megye jelentősen átalakított természeti környezetének háborítatlan élőhelyei 

kiemelkedő értéket képviselnek, területe régészeti lelőhelyekben, néprajzi és történelmi 

emlékekben gazdag. Székhelye Szeged, a Dél-Alföld legnagyobb városa, a régió oktatási és 

kulturális központja, amely biztosan építhet irodalmi, színházi hagyományaira, elismert 

egyetemére. Intézményünk alapvető feladata e terület sajátos természeti, történelmi, néprajzi 

és művészeti értékeit megtestesítő tárgyak, dokumentumok és narratívák összegyűjtése, 

megőrzése, feldolgozása és közzététele, a természeti és épített környezet, az életmód 

változásának dokumentálása. 

 A Móra Ferenc Múzeum szakmai tevékenysége a természettudomány, a régészet, a 

történettudomány és várostörténet, a néprajz, a képző- és iparművészet, valamint az 

irodalomtörténet körébe tartozó tárgyak, dokumentumok, műalkotások muzeológiai 

feldolgozására terjed ki.  

A Természettudományi Osztály a Tisza mente, a Homokhátság és az érintetlen 

természetvédelmi területek növény- és állatvilágának megörökítését tekinti feladatának, e 

mellett a gyűjtőmunka során felhalmozott tudásra alapozva aktívan segíti a 

természetvédelemben részt vevők munkáját. A Régészeti Osztály célkitűzése, hogy az 

újkőkor óta, eltűnt népek, végül a megtelepedett magyarság által lakott terület régészeti 

leleteinek összegyűjtésével, rendszerezésével járuljon hozzá a történelmi folyamatok 

alaposabb megértéséhez.  

A Történeti- és Irodalomtörténeti Osztály a 19. század második felétől nagyvárosi fejlődésnek 

indult Szeged gazdaság- és társadalomtörténeti emlékeinek, valamint irodalmi és színházi 

dokumentumainak gyűjtésével és feldolgozásával járul hozzá az itt lakók identitásának 

erősítéséhez. 

A Művelődéstörténeti Osztály egyrészről a szegedi képző- és éremművészet alkotásainak 

gyűjtésével, másrészről a szegedi nagytáj Délvidékre is kisugárzó néprajzi sajátságainak 

kutatásával törekszik a táj kulturális arculatának megörökítésére: a Tiszához kötődő 

ősfoglalkozások, az intenzív növénykultúrák: a paprika-, spárga- és zöldségtermesztés, a 

kisipari műhelyek és az életmód tárgyi és szóbeli emlékeinek összegyűjtésével, 

feldolgozásával. A múlt értékeinek feltárása, megőrzése mellett célunk a jelenkor társadalmi 

folyamatainak és kulturális jelenségeinek dokumentálása, aktív részvétel a természet és a 

kulturális örökség védelmében. 

 

 Feladatunknak tartjuk a gyűjteményeinkben és archívumainkban őrzött javak magas 

szintű, folyamatosan megújuló bemutatását, a felhalmozott tárgyi és szellemi értékek 

hozzáférhetővé tételét a tudomány, az oktatás, a nevelés és a közművelődés szereplői 

számára.  



Célunk, hogy az általunk gondozott tudásbázis az egyéni és közösségi identitás ápolásának, 

kulturális önismeretének és megújulásának forrása legyen. Fontosnak tartjuk, hogy munkánk 

során hiteles képet nyújtsunk múltunkról, jelenünkről a Szeged és Csongrád megye természeti 

és kulturális kincsei iránt érdeklődőknek is. 

 

 A Móra Ferenc Múzeum főépületében és négy kiállítóhelyén folyamatosan megújuló 

kiállításokban mutatja be gazdag gyűjteményeinek javát, arra törekedve, hogy azok minél 

nagyobb hányada váljon hozzáférhetővé a látogatók számára. Valljuk, hogy a kor 

színvonalának megfelelő technikai eszközök, az igényes látványelemek alkalmazása és az 

interaktivitás az ismeretek átadásának hatékony eszközei. 

 

 A kor követelményeinek megfelelően rendszerezett gyűjteményekkel és látogatóbarát 

infrastruktúrával rendelkező, a helyi kulturális kínálathoz igényes programokkal csatlakozó 

múzeum kialakítását szolgáló projektek megvalósításában jelentős mértékben támaszkodunk a 

hazai és nemzetközi alapok által kínált forrásokra, pályázatokra. Az eddig megtett fejlesztések 

fenntartása mellett célunk a folyamatos megújulás, az intézmény által nyújtott tudományos, 

közművelődési és az oktatás keretébe tartozó szolgáltatások bővítése.  

 

Fontosnak tartjuk intézményünk szerepének növelését az oktatásban: múzeumpedagógiai 

foglalkozások, igényes kulturális programok létrehozásával valamennyi oktatásban 

résztvevőnek. Kiemelt partnerünk a Szegedi Tudományegyetem. Továbbá fontos 

feladatunknak tartjuk színvonalas közművelődési rendezvények szervezését kiszélesített 

célcsoportok számára, helyi és Csongrád megyei tekintetben egyaránt. Célunk olyan 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programok kialakítása, melyek nem csak a 

csoportosan érkező, közoktatásban és felsőoktatásban résztvevőknek, hanem az egyénileg 

érkező látogatóknak, családoknak, fiatal felnőtteknek, helyi és megyei közösségeknek, 

valamint a nyugdíjas korosztálynak is minőségi kulturális kikapcsolódást, nonformális keretek 

között történő tanulást kínálhat. 

 

 Célkitűzéseink megvalósításában stratégiai partnereink a helyi közgyűjtemények: a 

Somogyi könyvtár, a Levéltár valamint a megye területén működő múzeumok. 

Együttműködésre törekszünk a kulturális intézményekkel, helyi és megyei civil 

szervezetekkel egyaránt. 

 

 A Móra Ferenc Múzeum küldetésének tekinti a tudományos szempontok szerint 

gyarapodó, rendszerezett és hozzáférhető gyűjtemények rendszeres közzétételét tudományos 

és ismeretterjesztő igénnyel publikált kiadványokban: katalógusokban, évkönyvben, kiállítás 

vezetőkben, valamint a múzeum tudományos-kulturális elektronikus folyóiratában. 

 

 Jelszavaink: rendszerezettség, hozzáférhetőség, folyamatos megújulás – a tudás és a 

köz szolgálatában. 
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