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1. Bevezető 

A társadalmiasítás nem új keletű, de kétségtelen, hogy jelenleg ritkán használt kifejezés a kulturális 

ágazatban, a kulturális intézményekről való szakmai gondolkodásban. Megállapításunk azonban 

kiegészítendő a napi élet gyakorlata nyújtotta tapasztalattal, mely azt mutatja: létező jelenségről 

van szó, de azt – számos okból kifolyólag – nem illetik, azonosítják az intézmények, annak 

fenntartói, vezetői, munkatársa a társadalmiasítás fogalmával. A Cselekvő közösségek projekt 

megvalósítása eredményeképp egy tudatos működési, működtetési mód teheti általánosan 

használttá és elfogadottá a kulturális szóhasználatban nem csak a működési módot, de magát a 

kifejezést is. 

A Cselekvő közösségek projekt kiemelt célja tehát, hogy minél inkább a szakmai közbeszéd része 

legyen, de még inkább az, hogy az intézmények egyre bővebb körének működésére, napi 

gyakorlatára legyen jellemző a társadalmiasítás. De mit is jelen ez? 

A projektünk kiindulási pontját jelentő pályázati felhívás értelmében azon intézmények működnek 

társadalmiasított formában, amelyek „aktivitásainak meghatározásában, megvalósításában és 

értékelésében a település, településrész lakosai tevékenyen részt vesznek, és ezek beépítésre 

kerülnek az intézmény belső működését meghatározó dokumentumokba”. Azaz, egy olyan 

működési mód, amely a helyi lakosokat és közösségeiket, azok igényeit, érdeklődését, szándékait 

helyezi a középpontba, egyúttal megkérdezi és aktív cselekvőként, a tevékenységek formálójaként 

és megvalósítójaként be is vonja őket, továbbá ennek módszerei, eszközei rögzítettek, mindenki 

számára megismerhetők és adott esetben formálhatók, alakíthatók is. 

A társadalmiasított működés alapja az a személet, hogy saját művelődésük tárgyában a helyi 

polgárok önmaguk a legbölcsebbek, saját igényeiket, szükségleteiket ők maguk ismerik a 

legjobban. Elképzelhető azonban, sőt számos esetben bizonyára így is van, hogy nem jártasak az 

összes lehetőségben, nem minden esetben tudják, hogy adott igényüket, szükségletüket miképpen 

lehet és érdemes – településük lehetőségeinek figyelembe vételével – kielégíteni. De hát ez nem 

is lehet elvárás velük szemben. Ennek ismerete a mi feladatunk, ebben mi, kulturális szakemberek 

vagyunk a szakértők. Valahogy akként, mint amikor pl. lakásunk, házunk átalakításán 

gondolkodunk: mi tudjuk, hogy milyenné szeretnénk tenni, de annak érdekében, hogy megtudjuk, 

mindez megoldható-e, és ha igen, akkor miképpen, szakemberhez fordulunk. És azt várjuk el tőle, 

hogy tervezéssel, szakmunkával legyen segítségünkre szándékaink megvalósításában. És persze 

ilyenkor – folytatva a hasonlatot – alakulhatnak az elképzeléseink, de a döntést mindig magunk 

hozzuk, hiszen igényeinket, szükségleteinket nálunk jobban semmilyen szakember sem ismerheti. 

Az is elképzelhető, hogy az átalakítás egy részét magunk valósítjuk meg – vagy azért, mert úgy 

gazdaságosabb vagy azért, mert egyszerűen örömünket leljük benne. E munka során nem csak 

tulajdonosi érzésünk erősödik, hanem mi magunk is szakértőkké válunk egyes kérdésekben: 

vitatkozunk a mesteremberrel, tanácsot adunk barátainknak, egyes jövőbeni átalakítások esetében 

pedig már meg sem kérdezzük az építészt, a mesterembert, hanem magunk tervezzük és valósítjuk 

meg az átalakítást.  
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Hasonló – illetve meggyőződésünk, hogy hasonló kell legyen – a kulturális intézmények és a helyi 

polgárok viszonya is: 

- saját igényeik, szükségleteik tárgyában a polgárok a szakértők, a mi szakértelmünk nem 

ennek helyettük való meghatározásában, hanem a „hogyan” kérdésre adandó számos 

válaszlehetőség ismeretében áll,  

- érdeklődő és folyamatos párbeszédben kell legyünk egymással, hiszen csak így tudhatjuk 

meg, hogy miben és hogyan lehetünk szolgálatukra,  

- érdemes olyan helyzeteket is teremtenünk, amelyek alkalmat teremtenek a cselekvésre és 

- ha intézményünk programjainak résztvevői, látogatói, használói már nélkülünk is képesek 

szándékaik megvalósítására, csak abban, akkor és oly módon legyünk segítségükre, 

amiben, amikor és ahogyan azt igénylik. 

 

De miért fontos mindez? Hivatásunk célrendszere mely alkotórészeinek eléréséhez segít hozzá 

minket a társadalmiasított működési mód? Mit nyerhetünk, tevékenységünk mely elemei 

gazdagodhatnak ezáltal? A válaszok sora végtelen lehet, meglátásunk szerint a főbb pontok 

azonban az alábbiak: 

- újabb és újabb egyéneket, közösségeket érünk el, ezáltal egyre szorosabb szálakkal 

kötődhetünk a helyi közösségekhez, mélyebben részévé válunk a településünket átszövő 

közösségi, szervezeti hálónak, illetve mind mi magunk szakemberként, mind 

tevékenységeink kilépnek intézményünk falai közül, 

- terepet, lehetőséget biztosítunk ahhoz, hogy az emberek számos élethelyzetben kipróbálják 

önmagukat, ezáltal – saját és munkatársaink tevékenysége mellett – intézményünk egésze 

is a közösségfejlesztés eszközévé válik, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy településünk 

lakosai aktív, cselekvő, résztvevő polgárként éljenek, élhessenek, 

- bővül mindazok köre, akik tanácsaikkal, kéréseikkel, segítő aktivitásukkal, egy esemény 

vagy egy hosszabb folyamat teljes körű megvalósításával, illetve megannyi más módon 

színesítik, támogathatják intézményünk mindennapjait, 

- beszélgetve, társalogva a lakosokkal, együttműködve közösségeikkel megismerjük, mire 

van szükségük, mit lenne fontos értük, de leginkább velük közösen tenni, mindezek 

eredményeképpen egyre fontosabbak leszünk számukra, hiszen abban és úgy szolgáljuk 

őket, amiben és ahogyan azt igénylik. 

De mit nyer az állampolgár ebben a társadalmiasított viszonyrendszerben? Aktív részvételt a 

település társadalmi-kulturális életében, hasznosságának tudatát, a cselekvő közösségekben 

meglelhető sikerélményt, ami örömforrásként jelenhet meg egyéni életében. 
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1. ábra: Miért jó a társadalmiasított működési mód? 

 

Útmutatónk egyrészt azt a célt szolgálja, hogy e működési mód bevezetéséhez minél több 

kulturális intézmény, szakember kedvet érezzen. Célunk továbbá, hogy útmutatónk 

áttanulmányozását követően az egyes intézményekben dolgozó szakemberek számára látható 

legyen: intézményük működésének mely elemét és miképpen szükséges, lehetséges és érdemes 

átalakítani annak érdekében, hogy az társadalmiasított formában működjön.  

Az alábbiakban egyrészt arra a kérdésre adunk választ, hogy mikor hívhatunk egy intézményt 

társadalmiasítottan működőnek, mit tehetünk hozzá mi, intézményekben dolgozók, és mit a 

polgárok az így való működéshez, hol vannak e működési mód objektív határai. A tevékenységek 

oldaláról is megvizsgáljuk a kérdést: a napi gyakorlatban alkalmazható eszközöket, módszereket 

ajánlunk, röviden ismertetve több, már megvalósult jó gyakorlatot. Az ekként működő 

intézmények tapasztalatai alapján ismertetjük azokat a jellegzetes nehézségeket, akadályokat is, 

amelyekkel szemben találhatjuk magunkat abban az esetben, ha társadalmiasított módon kívánjuk 

működtetni intézményünket. Végezetül pedig áttekintjük, hogy mely lépések vezethetnek el 

minket a társadalmiasított működési módhoz – tudva persze, hogy minden intézmény más és más, 

így a lépések köre és sorrendje is bizonyosan minden esetében különböző lesz majd. 

  

Egyre több szálon 
kötődve a helyi 

közösségekhez...

...intézményünk 
egésze...

...bővülő 
erőforrásokkal...

...azt teszi, amire 
helyben igény és 

szükség van.
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2. Mikor hívunk egy intézményt társadalmiasítottan 

működőnek? 

A címben szereplő kérdésre akár válaszolhatnánk a következőt is: abban az esetben, ha 

megvalósítja mindazon szakmai célokat és elveket, amelyekről az előző fejezetben írtunk. Ezzel 

azonban csak részben jutnánk el az igazsághoz, hiszen – bár céljaiban megfoghatóvá tennénk a 

társadalmiasítás kérdéskörét – a megvalósítás, a megvalósíthatóság mikéntjéhez még nem jutnánk 

közelebb. Alább tehát erre teszünk kísérletet: először az általános működési alapelvek, majd a 

tevékenységek szintjén ragadjuk meg a kérdést. 

2.1. Általános működési alapelvek 

A jelenlegi viszonyok között, amennyiben az alábbiakban felsoroltak együttesen érvényesülnek, 

akkor optimálisan társadalmiasítottnak, amennyiben csak elemeiben érvényesülnek akkor, 

minimálisan vagy közepesen társadalmiasítottnak tekinthetünk egy intézményt. 

2.1.1. A társadalmiasítás kritériumai az intézmény oldaláról 

2.1.1.1. Nyitottság 

Az open szemlélet, az open kezdeményezések térhódítása megjelenik az élet jó néhány területén – 

gondoljunk pl. a Wikipédiára, amely egy nyitott rendszerű, bárki által szerkeszthető és elérhető 

tudásbázis. Ez a tendencia a kulturális intézményeket működési módjukban lényegileg érinti. A 

„nyílt” működési mód egyik fő szempontja – az intézmények esetében – hogy a polgárok részéről 

történő bármiféle kezdeményezés esetén az intézménnyel valamilyen jogviszonyban állók – a 

portástól az igazgatóig – befogadó szemlélettel élnek. A személyes, ügyfélközpontú megközelítés 

kulcskérdés ebben az esetben. „Személyes”, hisz mindannyian mások vagyunk, ezért mindenkit 

másként kell megközelíteni. Az „ügyfélközpontú” megközelítéssel nem azt sugalljuk, hogy „a 

lakosság minden óhaja parancs”, hanem arra utalunk, hogy megvizsgáljuk az igények mögött 

meghúzódó tartalmakat, és résztvevőinket, látogatóinkat, használóinkat együttműködő  partnernek 

tekintjük, akikkel közösen keressük a lehetséges megoldásokat. A cél az, hogy megtaláljuk az 

összes fél számára megfelelő perspektívát, és ezeket meg is valósítsuk. 

A társadalmiasítottan működő intézmények munkatársainak szakmai profiljában karakteressé kell 

tenni az animátori jegyeket, a résztvevők, látogatók, intézményhasználókkal való viszonyban a 

„nekik” helyett a „velük” való tevékenységek, azaz a támogatás, az ösztönzés a kívánatos szakmai 

magatartás.1 

                                                 
1 Az animáció latin eredetű szó, jelentése: életet önt valamibe, lelkesít, buzdít. Ennél fogva animálni annyit jelent, 

mint lelket önteni egy közösségbe, lehetőséget adni egy csoportnak, egyéneknek, hogy kibontakoztathassák, 

kiteljesíthessék önmagukat. Az animátor az a személy, aki egy közösség tevékenységének tudatos ösztönzését végzi, 

a kezdeményezések megvalósulását segíti. Önálló foglalkozásként a második világháború utáni gazdasági fellendülés 

időszakában, a szállodaiparban terjedt el, a kulturális ágazat jövőjének is záloga lehet ez a fajta attitűd, szemléletmód. 
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A nyitottság része az is, hogy az ekként működő intézmények a mindennapokban a formális 

szabályok mellett (nem helyett) egy rugalmas, informális szabályozást követnek, amellyel a 

sokszor nem életszerű, merev intézményhasználati szabályokon lépnek túl. Az ösztönös emberi 

természet azonban óvatos, megpróbál ellenállni a változásoknak. Ez az ellenállás jellemzően éppen 

azoknak a körében a legerősebb, akiket a változás leginkább érint. A változások sikeres 

bevezetésére a vállalati menedzsment területén használt ún. Kotter modell2 nyolc lépése a 

kulturális intézmények esetében is járható út lehet:  

 

 

2. ábra: A Kotter modell  

(saját szerkesztésű ábra) 

 

A fenti folyamat is hozzásegíthet minket ahhoz, hogy bekövetkezzen a kívánt változás: a szokások 

hosszabb távon épüljenek be a formális szabályokba – erről bővebben lásd a „2.1.1.4. Az 

együttműködési keretek rögzítése” alfejezetet. 

2.1.1.2. Folyamatos párbeszéd 

Lényeges szempont, hogy az intézmény haladja meg a formális tájékoztatás gyakorlatát. 

Kezdeményezzen valódi párbeszédeket, vitákat működésének minden aspektusáról, felhasználva 

ehhez a hagyományos és korszerű kommunikációs eszközöket, különös tekintettel a közösségi 

médiára.  

                                                 
2 Kotter 1999. 
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A kulturális intézmények sikerességéhez is elengedhetetlen a public relations tevékenység, amely 

szó szerinti fordításban „nyilvános kapcsolatokat”, illetve „közönségkapcsolatokat” jelent, azaz, a 

szervezet kapcsolatrendszerének menedzselését, eredendően a kommunikáció eszközeivel. A PR 

feladata tehát, hogy az adott közművelődési intézményt, múzeumot vagy könyvtárat elismertté, 

elfogadottá tegye a saját környezetében. Miután ez egy speciális tudást igénylő terület, a 

hatékonyság érdekében az intézmény számára fontos, hogy erre a feladatra a kommunikáció 

területén képzett, gyakorlati jártassággal is rendelkező szakembert foglalkoztasson, vagy más 

módon, pl. önkéntes bevonásával, meglévő munkatársak képzésével stb. biztosítsa, hogy a napi 

gyakorlatban megfelelő szinten működhessen a külső- és belső kommunikáció.  

A tudatos kommunikáció és kapcsolattartás is hozzásegíthet minket ahhoz, hogy intézményünk ne 

csupán saját falai között meg-, illetve bent maradva, hanem azokon kívül is keresse a kapcsolatot, 

a párbeszédet: a hagyományos, személyes kommunikációval, kitelepülésekkel, városrészekben, 

szomszédságokban, egyes utcákban való jelenléttel, más profilú intézmények, például 

köznevelési, szociális, egészségügyi meglátogatásával. Szervezzenek nyilvános beszélgetéseket, 

ahol „összeeresztik” a különféle intézményen belüli és azon kívüli közösségek tagjait. Az 

intézmény segítse elő, hogy erősödjön, legyen aktívabb a közöttük lévő kapcsolat. A közös 

platformok kialakításához pontos képpel kell rendelkeznünk a látogatói kör alkotta kapcsolati 

hálóról, ennek lényeges pontjairól, összekötőiről, s ezzel a bevonható közösségek hagyományairól, 

kvalitásukról, hatókörükről, egymáshoz való viszonyukról, és motiválhatóságukról. A már 

meglévő résztvevői, látogatói, intézményhasználói kört is vonja be – ne csak alkalomszerűen – a 

közönségek szervezésébe, a résztvevői, látogatói, intézményhasználói kör további bővítésébe. 

2.1.1.3. Feladatok megosztása 

A társadalmiasított módon működő intézmény folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy mely 

feladatainak megvalósításába tudja bevonni a lakosokat – akár részben, akár egészen átadva a 

megvalósítás lehetőségét, felelősségét számukra. Értve ezalatt az intézményben megvalósuló 

mindazon tevékenységeket, amelyre a közösségek részéről van erőforrás (elsősorban munkaerő) 

és know-how. A megosztható, átadható feladatok lehetséges köréről részletesen szólunk 

útmutatónk „2.3. A tevékenységek szintjén” című fejezetében. Ehelyütt csak arra hívjuk fel a 

figyelmet, hogy amennyiben egy intézmény kezdeményezi egyes tevékenységek, projektek 

„kiszervezését” a helyi, az intézménnyel kapcsolatban álló közösségek irányába, fontos ügyelnie 

az önkéntes jogállás és a saját intézményi munkakörök közötti feladatok megfelelő 

meghatározására. E kérdéskörről pedig a „Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok 

létrehozásához és működtetéséhez” című kiadványunkban olvashatók praktikus tanácsok. 

2.1.1.4. Az együttműködési keretek rögzítése 

A fenntartó, az intézményi menedzsment, továbbá a polgárok és közösségeik közösen tudják 

áttekinteni, hogy melyek azok a társadalmiasítási területek, ahol az együttműködés, vagy a 

felelősségmegosztás (felhatalmazás, hatáskörátadás) lehetséges, és ezt az alapító okirat, az SZMSZ 

és minden megfelelő dokumentum kiegészítésével „szentesíteni” is lehet. Ennek feltétele: 

intézmény oldaláról a jogi keretek tisztázása (meddig lehet elmenni), az érintettek oldaláról a 
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rendelkezésre álló emberi, pénzügyi, kapcsolati, technológiai erőforrások és egy megalapozott 

koncepció bemutatása az adott tevékenység, feladat, projekt tekintetében. Lényeges, hogy az 

együttműködési keretek ne gumiszabályok, hanem pontosan meghatározottak legyenek, így is 

biztosítva azt, hogy azokat egy helyi hatalomváltás nem temetheti maga alá.  

2.1.1.5. A társadalmiasítás objektív határai 

Lényeges szempont, hogy a társadalmiasítás jelentheti a felelősség megosztását, elosztását, 

szétterítését, de nem a végső és teljes felelősség átadását. Ugyanis mindig van fenntartó, 

függetlenül attól, hogy az az önkormányzat, az állam vagy egy civil szervezet. Mind a 

fenntartónak, mind az intézmény vezetőjének többelemű jogi – bizonyos esetekben büntetőjogi – 

felelőssége is van, és ezt a felelősséget nem lehet megosztania és ez nem is lenne célszerű. Emiatt 

a társadalmiasítás csak részleges lehet. 

A társadalmiasítás részlegességét erősítheti továbbá az a tény is, hogy egy gazdasági társaság és 

egy egyesület is – természetszerűleg – részérdeket jelenít meg. Ahogyan egy önkormányzat is 

politikai (többség-kisebbség viszonyban) érdekek mentén szerveződik. A hatalmi motívum még a 

legkisebb településeken sem elhanyagolható szervezőerő, a döntések kimenetelében tehát ezek a 

szempontok is megjelennek. A magyar társadalom mai általános állapotát tekintve – társadalmi 

részvétel, demokratikus érzékenység, szolidaritási deficit, civil közösségek gyenge érdekkifejező 

képessége, átláthatósági problémák – a helyi közösségek jellemzően nem gyakorolnak – például 

egy személyi döntésnél – olyan nyomást, ami komolyan átrendezné a viszonyokat. A 

társadalmiasítás egyes aspektusainak tehát e helyzetek is korlátokat szabhatnak. 

 

 

3. ábra: A társadalmiasítás kritériumai intézményi oldalról 
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2.1.2. A társadalmiasítás lehetséges formái az érintettek oldaláról 

2.1.2.1. Részvétel a szervezeti kultúra alakításában 

Egy környezetével szimbiózisban élő, nyílt rendszerként működő intézmény résztvevőinek, 

látogatóinak, használóinak sajátos a státuszuk. „Tiéd itt a hely! Használd!” „Nem vendég, 

házigazda vagy!” Ennek eredményeképpen a szervezet értékeit, normáit, íratlan szabályait az 

érintettek is alakítják. Fontos megjegyezni, hogy a szervezeti kultúrának van látható és rejtett 

szintje. Előbbihez tartoznak például az arculati elemek, kommunikációs megnyilvánulások, 

különféle kiskáték kidolgozása. Ezek tudatosan átgondoltak, sokszor kreatív munka eredményei. 

Ebbe a térbe is nyugodtan be lehet engedni az érintettek ötleteit, törekvéseit, hogy jobban 

kifejeződjön a helyi közösség attitűdje a szimbolikus szférában is. A mélyrétegekben meghúzódó 

szabályokat alapvetően nem tudatos síkon formálják. Azonban, ha a polgárok és közösségeik 

együtt léteznek, együtt lélegeznek a szakmabeliekkel, akkor magától értetődő módon alakítják a 

tartósan érvényesülő normákat, értékeket. Ezt segítheti elő, erősítheti egy otthonos környezet, a 

tartós együttlét.  

2.1.2.2. Részvétel a mindennapi tevékenységekben 

Az érintettek bevonására épülő intézményi működési mód esetében a résztvevők, látogatók, 

intézményhasználók hatása akár közvetlenül is érvényesülhet a szervezet mindennapos 

működésében, a projektek összeállításában, a működés strukturálásában, az intézményhasználati 

szabályok (házirend, nyitva tartás stb.) kialakításában, a különféle közösségek, csoportok közötti 

kapcsolatok, együttműködések kialakításában. A végső felelősség ebben az esetben megosztható 

a fenntartó és az érintettek között, amennyiben az egy-egy projekt menedzselésére, vagy a 

mindennapos működést támogató operatív feladat ellátására vonatkozik. Fontos kitétel: 

komplexebb feladatok, egyes feladatkörök hosszabb idejű átvétele, projektek átvállalása, 

kiszervezése „bemondásra” nem történhet meg, ezeket a feladatátvállalásokat, -átadásokat 

érdemes formálisan is rögzíteni. 

2.1.2.3. Részvétel a stratégiaalkotásban  

A társadalmiasított módon működő intézmények esetében a résztvevők, látogatók, 

intézményhasználók hatása érvényesül a szervezet távlati döntéseiben, stratégiaalkotásában, a 

helyzetelemzésben, a víziók, a küldetésnyilatkozatok kialakításában, a célpiramis összeállításában, 

a prioritások kialakításában is. Ez akkor lehet valós részvétel, ha a szükséges információk 

mindenki számára elérhetőek, azoknak megismeréséből egyetlen érdekelt sincs kizárva. Ehhez egy 

„társadalmi szerződésre” van szükség a fenntartó, az intézmény és az érintett között, ahol 

háromoldalú tárgyalásokon jutnak el a koncepcionális, hosszú távú tervek megfogalmazásához. 

2.1.2.4. Részvétel a munkaterv és a költségvetés megalkotásában 

Az intézmény munkatervének, költségvetésének tervezési folyamatára (véleményezési, 

javaslattételi jog) az „állampolgári tanácsok”, az ún. „részvételi költségvetés” modelljeit ajánljuk. 

Ezeknek a modelleknek a lényegéhez tartozik a laikus intézményhasználói, állampolgári testületek 
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folyamatos működése és a partnerség elve alapján a tervezéshez szükséges információk teljes körű 

biztosítása, azok széleskörű megosztása. Az adatok érzékeny köre – például személyi juttatások, 

személyes információk – persze nem felhasználható ebben a folyamatban. Nagy jelentősége van 

az információk megismerhetősége körében annak, hogy közpénzből vagy más forrásból, 

bevételekből gazdálkodik-e a szóban forgó szervezet. Dinamikus egyensúlyi állapotot kell 

teremteni a lehetőségek és igények-szükségletek között – ez csak folyamatos, és esetenként akár 

igen hosszas egyeztetéssel, beszélgetéssel, egymás szempontjai iránti valós érdeklődéssel 

teremthető meg.  

2.1.2.5. Részvétel az intézmény értékelésében 

A társadalmiasítás folyamata akkor lehet sikeres, ha folyamatos visszajelzést kapunk, mind 

intézményünk munkájáról, mind arról, hogy az egyének és közösségeik bevonása mennyiben 

értékelhető sikeresnek az érintettek szemszögéből, mit érdemes megtartanunk az új működési 

módból, illetve min érdemes változtatni. Az, hogy milyen módszert választunk a társadalmi 

értékelés helyben alkalmazandó eszközének, függ településünk lélekszámától, intézményünk 

feladataitól, a társadalmiasított működési módban velünk együttműködő polgárok, közösségek 

számától – és még megannyi egyéb szemponttól. Egy szempontnak azonban minden lehetséges 

értékelési módszer esetén érvényesülnie kell: a rendszerességnek. Az értékelés folyamata, annak 

egyes alkalmai adnak ugyanis lehetőséget számunkra, hogy a valós társadalmi igények és 

szükségletek alapján alakítsuk ki, illetve formáljuk tevékenységrendszerünket.  

 

 

4. ábra: A társadalmiasított működési modell esetén a közösségek részvételének lehetséges 

területei 
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2.1.3. Egy lehetséges részvételi forma: közművelődési tanács  

1997. évi CXL. törvény3 a közművelődés területén – a közművelődési tanácsok útján – lehetőséget 

ad a helyi lakossági képviseletre.  

Ezzel az 1998 óta fennálló lehetősséggel a kezdeti időszakban többen, napjainkban azonban már 

kevesebb településen élnek. És ahol létre jöttek is ilyen társulások – a helyi civil társadalom más 

megnyilvánulásaihoz hasonlóan – érdekkifejezésükben, érdekkijárásukban, az érdekek 

összesítésében és közös képviseletében nem feltétlenül hatékonyak. Az intézmények 

társadalmiasítási folyamatában azonban nehezen mellőzhető ennek – az érdekegyeztetésre, 

eszmecserére alkalmas fórumnak – a „használata”. Ehhez azonban helyi lakosság-közösségek és 

nem a helyi közhatalom kezdeményező fellépésére van szükség. Nem lehet kérdés, hogy ez a 

fórum az előbbiekben felsorolt pontok közül jó néhány esetben ad intézményes garanciát a 

társadalmiasítás eredményességére, azaz nem kell „feltalálni a meleg vizet.”  

Vigyázzunk azonban arra, hogy egyrészt ne essünk a túlzott formalizálás hibáiba: a kézzelfogható 

eredmények nélküli „bizottságosdi” sokaknak hamar kedvét szegheti, jellemzően pont azokét, akik 

– aktivitásuk, széles társadalmi-közösségi kapcsolatrendszerük által – a legtöbb igényt, 

szükségletet tudják (tudnák) becsatornázni egy ilyen fórum tevékenységébe. Fontos továbbá, hogy 

az ilyen szerveződésű, akár az önkormányzatot, akár az intézményt segítő testület, kollégium, 

grémium feladat- és hatáskörét úgy határozzuk meg, hogy ne kioltsa – pl. párhuzamosságok 

megteremtésével – hanem kiegészítse a már működő, hasonló célú testületek, pl. a civil tagokat is 

magába foglaló önkormányzati kulturális bizottság tevékenységét. 

2.1.4. Példák, jó gyakorlatok 

2.1.4.1. Előképek 

A társadalmiasított intézményi működési mód egyik legrégebbi előképe a settlement. A 

settlementet – mai szavainkkal – egyrészt tekinthetjük közösségfejlesztő központnak, másrészt 

többfunkciós, integrált humánközszolgáltató intézménynek.  

A leghíresebbek a Kelet-Londoni Toynbee Hall (1884) és a chicagói Hull House (1889), nálunk 

pedig az Újpesti Szociális Főiskolai Telep (1914-1949). Igazi értelmiségi hivatást teljesítő 

intézményként indult, célja „a munkásosztály „felemelése”, „nevelése”, egyetemi hallgatók 

terepmunkája, a társadalmi osztályok „kibékítése”, eszköze pedig az volt, hogy a szociális 

intézmények odatelepültek, ahol a szegények éltek és munkájukba bevontak egyetemistákat, 

önkénteseket is. Az önkéntességnek nagy szerepe volt az újpesti intézmény működésében is, mert 

kevés alkalmazottat tudott csak megfizetni, ezért pedagógusokat, gyakorlati szakembereket (pl. a 

háztartási ismeretek oktatására), szociális érzékenységgel rendelkező, tenni akaró fiatalokat is 

bevontak a munkába. A társadalmi felemelkedés feltételeit az Általános Népvédelmi Osztály 

(egységei: néphivatal, családi patronázs, fiatalkorúak patronázsa, tanonc és munkaközvetítő); a 

                                                 
3 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről 82. §, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.315798  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.315798
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Közművelődési Osztály (egységei: népkönyvtár, munkásolvasó, általános ismeretterjesztő 

előadások, tanfolyamok és szemináriumok, gyermeknapközi otthon, tanonc legény-leány és 

munkáskör, cserkészet); és Szociális Egészségügyi Ügyosztály (egységei: tüdőbeteg és venereás 

beteggondozó és rendelő, bakteriológia és Röntgen laboratórium) biztosították. A gondozói, 

népnevelői és egészségügyi tevékenységekben a szakemberekhez egyetemisták és főiskolások, 

gyakorlati terepmunkások és önkéntesek is csatlakoztak.  

 

Az újkori magyar settlementet nyitott művelődési otthonnak nevezte el a két kezdeményező, Beke 

Pál és Varga A. Tamás (1975-től). Ez az intézmény is a settlement típusú tevékenységből, 

gondolatból fejlődött ki s vált a helyi önszerveződés központjává. A „nyitott ház” kísérlethez azok 

a művelődési otthonok és szakemberek csatlakoztak, akik úgy vélték, hogy a nép valaki által való 

művelése helyett – ekkor a „közösségi művelődés” vagy „közművelődés” helyett a „népművelés” 

kifejezés jelölte e szakmát – a közös művelődésére kell helyezni a hangsúlyt. Akik úgy gondolták, 

hogy a saját művelődésük tárgyában nem a tanács és nem is a szakember, hanem a helyben lakók, 

önmaguk a legokosabbak, hiszen ők tudják, hogy miben, mikor, kivel kívánnak művelődni. És 

akik bizonyosak voltak abban, hogy ez a szemlélet nem feleslegessé, hanem éppen 

nélkülözhetetlenné teszi őket, hiszen az emberek érdeklődésének és érdekeinek alapos 

megismerése és az ebbéli ismeret folyamatos megújítása révén abban és oly módon tudnak 

településük lakosainak partnere lenni, ahogyan az számukra megfelelő, és ekkor bizonyára 

fontossá is váló. E szakmai kísérletből nőtt ki a magyar közösségfejlesztés.  

1984-re érlelődött meg az a gondolat, hogy nem a művelődési házon belül, hanem a település 

szintjén kell közösségek létrejöttét kezdeményezni. A kezdeményezők felismerték, hogy a magyar 

társadalom izolált emberek halmaza, melyben alig találhatók alulról jövő szerveződések, 

közösségek. Átélték a demokrácia hiányát. Közösségek kialakulását kell tehát kezdeményeznünk, 

gondolták, mégpedig azoknak a szükségleteknek a mentén, amelyeket a helyi lakosok magukénak 

éreznek. 

 

Az intézmény társadalmiasítása a gyakorlati együttműködésen túl azt is jelentheti, hogy az adott 

közösség problémái, tervei, rutinjai, konfliktusai is megjelennek az intézményi praxisban. Ez a 

múzeumi szférában sem új keletű dolog.  

- Az ICOM (International Council of Museums) 1971-es, 9. Konferenciáján 

megfogalmazódott az igény a múzeum mint társadalmi intézmény radikális átalakulására, 

az addiginál erőteljesebb társadalmi szerepvállalásra.  

- Egy év múlva a Santiagói Kerekasztalon az „integrális múzeum” fogalmán dolgoztak a 

főleg Latin-Amerikában, Kanadában, Franciaországban, Portugáliában működő 

múzeumok képviselői, azaz közösségi múzeumokat kívántak létrehozni.  

- 1984-ben Québecben találkoztak ismét a First New Museology Workshop-on, ahol 

lefektették a MINOM (Mouvement international pour une nouvelle Muséologie), azaz az 
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Új Muzeológiai Mozgalom alapjait: a lokális problémákra adható válaszokat, a helyi 

társadalmi, politikai és kulturális követelmények megváltoztatásában történő aktív 

részvételt helyezték középpontba.  

- A megújítási folyamat újabb lépéseként került megfogalmazásra, hogy a múzeumoknak túl 

kell lépni a tárgyak megőrzésén, dolgozniuk kell a közösségek helyzetének javításán. A 

tágabb szerepkör jelölésére került bevezetésre a már említett integrális múzeum fogalma. 

Ennek értelmében a múzeum az adott terület, közösség és örökség egységén belül felelős 

a társadalom érdekeiért mint társadalmi menedzser4.  

 

A könyvtári intézményrendszer esetében hosszú út vezetett a közösségi kezdeményezésektől, a 

rétegkönyvtáraktól, az egyletek, egyesületek, körök, kereskedelmi kölcsönkönyvtárak, és az állam 

szociális könyvtárain át az (állam)polgár közkönyvtárához, a public library-hoz. Ugyanígy a 

nevelő, szórakoztató népkönyvtártól a közművelődési könyvtárakon át az információs feladatokat 

is vállaló, mai szolgáltató közkönyvtárig. A könyvtárak mindig szoros kapcsolatban álltak a 

társadalom mozgásirányaival, így jutottak el a polgári demokrácia mindenki könyvtárához5.  

A könyvtárak előtt álló jelenkori kihívások a társadalmi-politikai változásokból, az élethosszig 

tartó tanulás szükségletéből, a könyvtárlátogató közönség változásaiból s mindenekelőtt a digitális 

forradalomból fakad. A közkönyvtárak kettős szorításba kerültek: egyfelől erősek az elvárások és 

késztetések, hogy az információs és/vagy tudástársadalom gazdasági racionalizmuson alapuló 

igényeit szolgálja, s reagáljon az információs technológia forradalma következtében bekövetkező 

változásokra, másfelől megmaradnak hagyományos funkciók a kulturális örökség megőrzésben és 

terjesztésében, s mint kulturális és társadalmi központnak is erősödik a szerepe6. 

A könyvtárak társadalmiasításának főbb irányait – többek között – a chicagói Városi Könyvtárak 

Tanácsa fogalmazta meg a helyi könyvtárak közösségépítési gyakorlataira alapozva: 

- Ki kell menni a falakon túlra. A közösség-könyvtár kapcsolat akkor sikeres, ha proaktív. 

- Találjuk meg a véleményvezéreket. Sokkal eredményesebb, ha összehangolt 

erőfeszítéseket teszünk arra, hogy feltárjuk ki-kicsoda a közösségben. A helyi újságok 

olvasása, régi lakosok kérdezése és közösségi, civil események meglátogatása mind segít 

abban, hogy megtaláljuk, és együtt dolgozzunk azokkal az emberekkel, akik már most a 

közösségi tevékenységek középpontjában vannak. 

- Legyünk kreatívak abban, hogy mely tevékenységekhez tudnak a könyvtárak hozzájárulni. 

Lépjünk túl az evidenciákon és merjünk igent mondani olyan izgalmas, új ötletekre, 

amelyek még beilleszthetők a küldetésünkbe. 

                                                 
4 Wilhelm 2013 
5 Tóth 2001 69. 
6 uaz 77. 
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- Ismerjük fel és erősítsük a közösség egyediségét, különleges képességeit. A kulturális 

feltételek, a családok igényei, a környékbeli fiatalok sajátosságai, mind lehetőséget 

kínálnak arra, hogy a könyvtárat nélkülözhetetlen szerepbe hozzuk. 

- Támogassuk a helyi vállalkozásokat és intézményeket. Építsünk ki kölcsönös 

kapcsolatokat velük, reklámozzuk nekik szolgáltatásainkat, és a szabadon felhasználható 

pályázati pénzeket helyben költsük el. Mindezek a tevékenységek előnyösen hatnak vissza 

mind a könyvtárra, mind a közösségre. 

- Legyen a könyvtár épülete közösségi központ. 

- Érjük el, hogy a közösség-centrikusság határozza meg a könyvtár munkatársainak és 

önkénteseinek gondolkodását. A könyvtári dolgozók mindegyikét bátorítsuk arra, hogy 

tanulják meg a neveket, hogy vegyenek részt a rendezvényeken, építsenek kapcsolatokat 

és figyeljenek oda a közösségi ügyekre7.  

 

A fentiekből láthatjuk, hogy ennek mind a közösségi művelődési, mind a múzeumi, mind pedig a 

könyvtári területen van már módszertani alapja és gyakorlata. Ráadásul azt is láthatjuk, hogy ezen 

elvek, gyakorlatok nem csak egy-egy intézményi körre, hanem több esetben mindháromra 

érvényesek lehetnek, gondoljunk csak  

- a „nyitott házaknak” az emberek igényeit, szükségleteit, érdeklődési körét a középpontba 

helyező, települési szintű tevékenységére,  

- az Új Muzeológiai Mozgalomra, amely a lokális problémákra adható válaszokat, a helyi 

társadalmi, politikai és kulturális követelmények megváltoztatásában történő aktív 

részvételt helyezte a múzeumok tevékenységének középpontjába vagy 

- a chicagói Városi Könyvtárak Tanácsa azon ajánlására, miszerint „Ismerjük fel és erősítsük 

a közösség egyediségét, különleges képességeit. A kulturális feltételek, a családok igényei, 

a környékbeli fiatalok sajátosságai, mind lehetőséget kínálnak arra, hogy a könyvtárat 

nélkülözhetetlen szerepbe hozzuk.”. 

2.1.4.2. Mag-ház, Komárom 

A Komáromban kialakított Mag-ház a „közösségi művelődés kívánatos rendszerének”8 modelljét 

alapul véve működő közösségi tér, amit az épület tulajdonos szervezetén (Élettér Egyesület) kívül 

további öt szervezet konzorciuma működtet és üzemeltet a civil önkormányzatiság és kontroll 

alapelvén.  

A Mag-ház 2007-ben nyitott meg másfél éves intenzív összefogással, önkéntes munkával és 

jelentős anyagi támogatással (egyesületi magánszemélyektől) készült el. A tulajdonos szervezet 

már a fizikai építkezés során törekedett a fenntarthatóságra, így módszeresen kutatta azokat a 

lehetőségeket, amelyek hosszú távra is biztosíthatják az üzemeltetést és fenntartást. A Mag-ház 

                                                 
7 Kretzmann – Rans 2005. 3. 
8 „A közösségi művelődés kívánatos rendszere” címmel állított össze szakpolitikai stratégiát Beke Pál és az általa 

vezetett közösségi művelődési szakemberekből és közösségfejlesztőkből álló szakmai műhely. 
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modell a franciaországi MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture - magyar fordítása ’ifjúsági és 

közösségi ház’) adaptációjából épült fel, melynek alappillére a közösségi (szervezeti) összefogás, 

együttműködés.  

A Mag-ház alapját a különböző egyesületek, alapítványok jelentik, akik közös elhatározásból 

együttműködve üzemeltetik, az összefogás okát közösségi és gazdasági téren jelölik meg.  

Érdekükben áll, hogy közösen tartsanak fenn szakmai vezetést, titkárságot, könyvelést, hogy 

közösen jobban használják ki helyiségeiket. A Mag-ház jobban képviseli a lakosság sokszínű 

érdeklődését és különféle érdekeit, a ’közös’ költségvetésbe befolyó összegek sokrétűbb 

tevékenységet tesznek lehetővé, mint elaprózva, szervezeti szinteken. Az egyesülési szabadság 

értelmében természetesen bármelyik szervezetnek bármikor jogában áll kilépni a konzorciumból, 

és önállóan folytatni a tevékenységét. 

A Mag-házat összefogó konzorciumon kívül vannak együttműködő és társult tagok is. A társult 

tagok között egyaránt találhatunk jogi személyeket és olyan szakembereket, akiket hozzáértésük, 

szakértelmük miatt választanak be. Együttműködő tagok kizárólag jogi személyek, akik projektek, 

programok, fejlesztések területén egy-egy cél megvalósítására kötött megállapodás keretén belül 

kapcsolódnak a konzorcium egy-egy tagjához.  

A konzorcium évente egyszer közgyűlést tart (1 szervezet 1 szavazat elven), amelyet írásban a 

szakmai vezető hív össze. A konzorcium – az egyesület közgyűléséhez hasonlóan működve – 

vitatja meg és fogadja el a konzorcium (Mag-ház), illetve annak tagszervezetei (egyesületek) 

tevékenységéről szóló tartalmi és pénzügyi beszámolót, meghatározza a következő évi 

költségvetést és szakmai irányvonalakat, a tagszervezetek szuverén törekvéseit, azok 

kapcsolódásait a konzorciumhoz. A döntéseket abszolút szótöbbséggel hozzák. A természetes és 

a jogi személyeknek egyaránt egy szavazatuk van. A konzorcium taglétszámát a konzorciumot 

alkotó szervezetek képviselői alkotják és biztosítják. Határozataikat a konzorcium által megbízott 

szakmai vezetés irányítja a konzorcium erőforrásaira támaszkodva.  

Az egyesületi mintára a konzorciumot a megbízott szakmai vezetés képviseli, ő rendeli el a 

kiadásokat és hagyja jóvá a bevételeket, közli a konzorciummal, annak tagszervezeteivel a 

cselekvés irányvonalait és felügyeli azok végrehajtását. A konzorcium nem a társadalmi 

egyenlőség, hanem a társadalmi igazságosság elvén működik, ami azt jelenti, hogy tagjai saját 

emberi és anyagi forrásainak lehetőségeivel csatlakoznak. Így a tagszervezetek nem egységesen 

egyenlő mértékben, hanem erőforrásaiknak megfelelően járulnak hozzá a közös célok 

megvalósításához. A kilenc éve zavartalanul működtetett közösségi tér úgy tölti be funkcióját, 

hogy a benne tevékenykedő szervezetek autonóm célkitűzéseire építve gazdag élettere a helyi 

közösségeknek. 

A Mag-ház a demokrácia olyan műhelye, amin kívül csak mindenféle hierarchiákban, azoknak 

alá- és fölérendelten, jobbára szabályozottan tehetjük a dolgunkat. Rajta kívül alig van hol 

megtanulni és begyakorolni a másokkal való egyenrangú és szolidáris együttműködést. Persze nem 

lehet „csak úgy” együttműködést szorgalmazni; ahhoz kell egy közösen felvállalt cél és 
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feladatrendszer, ami mentén kikristályosodnak nemcsak a tennivalók, hanem a még nem ismert 

vezéregyéniségek és a különféle szerepeket betöltők is. 

A civil struktúra kialakítása cél és eszköz a tudatosabb polgári lét megélésére, egyidejűleg 

mintateremtő gyakorlóhely a települési demokrácia működésére. A benne együttműködők a 

társadalmi életben való aktív részvétel lehetőségét adják azoknak, akik ezt szívesen fogadják, s így 

cselekvési teret-terepet is biztosítanak. Ez pedig nem más, mint a polgári társadalmak alapja; az 

önkéntesség, az öntevékenység, az önkormányzás, az önigazgatás. Feladata, hogy közreműködjék 

a helybéli társadalom barátságos, őszinte és szolidáris viszonyainak kiépítésében. A benne működő 

szervezetek – még ha azok tagjai közül magánemberként kapcsolód(hat)nak különböző ideológiai, 

felekezeti, stb. irányvonalakhoz és nézetekhez – egységesen, mindenféle politikai irányzattól 

függetlenül végzik a tevékenységeiket. 

2.1.4.3. Open Museum, Glasgow 

Úttörő múzeumi projektet indított el az 1990-es években a Glasgow-i Múzeumi Szolgálat. Az 

„Open Museum”9 projekt célja az volt, hogy a múzeum nyitottabbá váljon és elköteleződjön a 

helyi közösségek iránt. A korábbi, közösségeknek rendezett múzeumközpontú kiállítások 

tapasztalatai alapján a Glasgow-i Múzeum akkori igazgatója azt hirdette, engedni kell a helyi 

közösségeknek, hogy ellátogassanak a múzeumba, megtekintsék gyűjteményét, kiválaszthassák és 

kikölcsönözhessék a koncepciójuknak megfelelő tárgyakat és megépítsék településükön a saját 

kiállításukat, kurátori irányítás nélkül, de biztosítva minden szakmai támogatást és iránymutatást, 

amire a közösségnek szüksége van. A kurátor tehát általában a gyűjtemények használatának 

módját, interpretálását és bemutatását felügyelte, a hangsúly azonban a használón van, azaz a 

közösségen. A múzeum így egy tanulási eszközzé vált, fejlesztve az egyéni és közösségi 

önbizalmat. A projekt filozófiáját az egész múzeumi szolgálatra ki kívánták terjeszteni, s az „Open 

Museum” lehetősége máig is rendelkezésre áll.10 

2.1.4.4. A Szikh királyságok művészete – közösségi kiállítás a londoni Victoria and Albert 

Museumban11  

Több éves nemzetközi szakmai együttműködés eredményeként 1999-ben nyílt kiállítás a szikh 

khalsa alapításának 300. évfordulója alkalmából. A tárlat intézményi célja volt a dél-ázsiai 

származású közönség elérése is. A múzeum már a tervezési szakaszban számos partnerrel 

együttműködött. A műtárgyak felét a múzeum Szikh gyűjteményéből állították ki, míg a többi 

kölcsönző magánszemély és intézmény volt Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, 

Franciaországból, Indiából és Pakisztánból. Az előkészítésben felkért kutatók mellett az említett 

országokból szikh származású lakosokat és szikh szervezetek vontak be a tudományos 

előkészítésbe, valamint a kölcsönzött tárgyak kiválasztásába. A kiállítás egyik lényeges eleme 

volt, hogy megismertesse, és ezáltal elfogadtassa a szikh hagyományokat is. Ezért a tárlat 

„hasznosítására” a helyi szikh közösséget bevonva szerveztek ismeretterjesztő, 

                                                 
9 Crooke 2007. 24-25. 
10 http://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/member/open-museum  
11 Nightingale – Swallow 2005. 55. 

http://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/member/open-museum
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múzeumpedagógiai és felnőtt programokat és számos hagyományos szikh (vallási) ünnepet is a 

múzeumban tartottak meg a közösségek. 

2.1.4.5. Mary Idema Pew Library Learning and Information Commons, Allendale, Amerikai 

Egyesült Államok12 

A könyvtár 2013-ban nyitotta meg kapuját a Grand Valley State egyetem közelében, és a 

kezdetektől fogva egy olyan könyvtárnak szánták, amely alapvetően tér el a hagyományos 

könyvtári terektől, és az egész épületet azt szem előtt tartva rendezték be, hogy az egyetemisták 

részére minél kényelmesebb környezetet biztosítson a tanuláshoz, és persze a szolgáltatásaikat is 

ennek megfelelően alakították ki. A megnyitás óta eltelt 3 év. Ezalatt folyamatosan statisztikákat 

vezettek, illetve kérdőíveken és a közösségi média felületein is rendszeresen kikérték az olvasók 

véleményét. Ezekből azt a következtetést vonták le, hogy az irányvonal megfelelő, az olvasók 

pozitívan nyilatkoznak a könyvtár szolgáltatásairól, és mindez pozitívan hat a látogatószámra. A 

3 év alatt 3,2 millióan fordultak meg náluk. A felmérések során sok mindenre rákérdeztek, 

felmérték, hogy az olvasók milyen módon használják a rendelkezésükre álló tereket, konkrétan 

mely eszközöket, bútorokat hogyan és hányszor használják, illetve csoportosan vagy önállóan 

szeretnek-e tanulni (50-50%). Ezekből merítkezve folyamatosan formálják a könyvtár 

elrendezését, felszereltségét és szolgáltatásait.  

Lee C. Van Orsdel szerint a könyvtár a használóké, el kell érni, hogy a könyvtárat és annak minden 

elemét a sajátjuknak érezzék. Ezt Mary Idema Pew könyvtár úgy éri el, hogy az alkalmazottai csak 

a háttérben, a saját irodáikban dolgoznak, és pl. az olvasók által átrendezett berendezési tárgyakat 

is csak minden szemeszter elején állítják vissza eredeti helyükre. Amikor valami változást akarnak 

bevezetni, akkor sem önkényesen teszik azt, hanem megbeszélik az olvasókkal, és azáltal, hogy 

bevonják őket a döntéshozatalba, még inkább a sajátjukként tekintenek a könyvtárra. A könyvtár 

egyik legtöbbet használt eszközei a sok helyen elhelyezett fehér táblák, melyekre szabadon 

írhatnak a diákok. A táblákat aktívan használják jegyzeteléshez, számításokhoz, de olykor 

rajzolnak is rájuk kikapcsolódásként. Az épületben ezen kívül van több, szabadon használható 

projektor, kijelző; és mindig van valamilyen kiállítás, zenei program, vagy más olyan rendezvény, 

amelyeket az olvasók szeretnének. 

A program különös értéke, hogy a könyvtár valóban úgy működik, hogy akár egész napokat 

kényelmesen el lehessen benne tölteni, és minden létező eszköz adott legyen a hatékony tanuláshoz 

és a kikapcsolódáshoz. Ezt úgy érték el, hogy az olvasókat bevonták a döntéshozási folyamatba. 

 

                                                 
12 Van Orsdel 2016. 
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2.2. A tevékenységek szintjén 

A közösségi művelődési és a muzeális intézmények, továbbá a könyvtárak tevékenységrendszere természetszerűleg eltér egymástól. E három 

intézményrendszernek, mind azok egésze, mind tevékenységeik tekintetében egymástól eltérő hagyományai vannak. Mindezek eredményeképp a 

megújulásukban, társadalmiasodásukban is, bár irányában azonos, de a gyakorlati megvalósítás tekintve más-más utat járnak. Annak érdekében, hogy 

útmutatónk mind a közösségi művelődési és mind a muzeális intézmények, továbbá a könyvtárak számára is alkalmazható legyen, a tevékenységek 

szintjén való társadalmiasítás lehetőségeit külön-külön mutatjuk be. A bemutatás eszközeként az International Association for Public Participation 

(IAP2) által megalkotott, az intézményi működésben, működtetésben való társadalmi részvétel skáláját összefoglaló modellt hívjuk segítségül.13  

 

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL SKÁLÁJA 

A társadalmi nyilvánosság szintjének növelése 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

Az érintettek informálása  Az információra 

visszajelzés kérése 

Közvetlen találkozó az 

érintettekkel 

Partneri együttműködés 

az egész fejlesztési 

folyamat során 

Teljes mértékben az 

érintettek véleménye, 

döntése a mérvadó 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Biztosítjuk az 

Információt 

Tájékoztatunk a 

visszajelzés hatására 

született döntésekről  

Közösen dolgozunk 

A vélemények 

megjelennek az 

alternatívákban és a 

döntésről visszacsatolást 

adunk 

Beépítjük a 

véleményeteket a 

döntésbe 

A vélemények, 

alternatívák kidolgozása, 

innovációk 

figyelembevétele, a 

megvalósíthatók 

kiválasztása 

Végrehajtjuk a döntést 

A végső döntés is az 

érintettek kezében van  

Példák, eszközök Hírlevél, web, 

ügyfélszolgálat, fogadó 

óra 

Közmeghallgatás, 

fókuszcsoport, kutatás 

Közösségi találkozó 

Műhelymunka, 

megszólítás 

Állampolgári tanácsadó 

testületek, részvételi 

döntéshozatal 

Állampolgári elbírálás, 

titkos szavazás, delegált 

döntéshozatal 

1. tábla: A társadalmi részvétel szintjeinek skálája14 

                                                 
13 IAP2’s Public Participation Spectrum. http://www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf  
14 Arapovics 2016. 

http://www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf
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2.2.1. Közösségi művelődési intézmények 

A közösségi művelődés keretében megvalósuló, részvételre lehetőséget adó, kultúraközvetítő, -szervező, -fejlesztő, -nemesítő tevékenység teljes 

körűen nyitott a társadalmiasítási folyamatok beépítésére, mind a közösségfejlesztés és a közösségeket fejlesztő egyéb folyamatok, mind az iskolán 

kívüli tanulási alkalmak, mind a rendezvények, események szervezése terén. 

2.2.1.1. Az egész életre kiterjedő tanulás 

A kulturális törvényben szereplő „az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, 

felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése” tevékenységcsoport kapcsán a tréningek szervezésének esetére mutatjuk be a társadalmiasítás 

lehetséges módjait. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

A lakosság tájékoztatása 

az intézmény tervezett 

képzésekről. 

A programról véleményt 

kérünk 

Javaslatokat kérünk újabb 

képzés témájára 

A képzés helyszínét, árát, 

a bevont partner tervezi 

A bevontak tervezik, 

szervezik a képzést 

Ígéret a 

résztvevőknek 

A részvétel esetén 

tudáshoz juthatsz 

A vélemények 

összegzését elmondjuk a 

résztvevőknek. 

Véleményed szerint 

alakítjuk ki az árat, a 

javasolt témakörök 

alapján keresünk 

képzőket, előadókat 

A partnerünk saját 

kapacitásait használva 

valósul meg a képzés, a 

szakembereket a 

bevontak választják 

Szakmai hátteret, 

segítséget adunk, de a 

bevontak felelőssége a 

képzés teljes szakmai 

munkája (Figyelem! 

Olyan képezzen, aki 

jártas a témában és 

megfelel a 

jogszabályoknak!) 

Példák, eszközök 

 

Hírlevél 

Plakát 

Szórólap 

Web oldal 

Kérdőív 

Személyes beszélgetések 

Levelező lista 

Csoportos megbeszélés, 

Tematika és képzők 

közös kiválasztása 

Együttműködési 

megállapodás 

tartalmazza, hogy a 

képzés folyamán miért 

felel a partner, mi lesz a 

mi felelősségünk. 

Szerződések 

Pénzügyi és szakmai 

felelősség a bevontaké 

2. tábla: A társadalmi részvétel szintjei az LLL példájával 
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Az egyes példák, eszközök kapcsán az alábbi szempontokat tartjuk megfontolandónak, alkalmazandónak: 

- Ismerve a település összetételét, a lakosság jellemzőit, hirdetünk egy tréninget pl.: önismereti tréning, mely alatt kapott tudással, nagyobb 

eséllyel indulhatnak el a lakosok a munka világa felé. Hirdetjük on-line és nyomtatott orgánumokon. 

- Esetleges érdektelenség esetén megkérdezzük a lakosok véleményét, mit szeretnének tanulni, milyen jellegű információkra van szükségük. Ezt 

tehetjük kérdőívekkel, beszélgetésekkel, kör e-mailekkel. A kiépített levelező listánkon visszajelzünk, milyen típusú tréninget kér a többség, és 

ezt önállóan megvalósítjuk. Pl: nem önismereti, hanem kommunikációs tréninget szervezünk. 

- A visszajelzők körével közösen döntünk a tréning témájáról, az elfogadható részvételi díjról, és javaslatokat kérünk a trénerek személyére. A 

szervezés alatt visszajelezzük kit és milyen témában sikerült megnyernünk. Jó esetben a településen találunk olyan embereket, akik egy-egy 

témában szakembereink lehetnek. Őket hívjuk, hiszen a helyibéliek ismeretségi köre újabb bevonandó személyeket hozhat. 

- A tréning egy eleme átadódik a bevontak körének. Pl: a helyi vállalkozó biztosítja a tréningünk helyszínét, ő felel a résztvevők és a trénerek 

ellátásáról. Szerződésben, megállapodásban rögzítjük, miért felel a partnerünk (ő veszi a tollat és papírt, vagy csak a helyszínt biztosítja stb.), 

mi lesz a mi kötelezettségünk (szakember szerződtetése, tréning technikai hátterének biztosítása). Együtt valósítjuk meg a programot, és a 

megosztott feladatok megosztott felelősséggel társulnak. 

- A településen lévő, partnerünkké vált szervezet önállóan tervez, szervez és valósít meg tréningeket. Bátran engedjük el azt a hiúsági kérdést, 

hogy ez nem az Ő feladata! De! Igen, lehet! Fontos, hogy az intézmény és a bevont között minden tevékenységi fázis felelőssége tisztázott 

legyen. Pl: helyszínt adja az intézmény, az összes többi feladat a partnerünké. Fontos a pénzügyi háttér tisztázása (terembér, kedvezmények 

stb.) és a szakmai minőség biztosítása. Az intézmény legyen büszke arra, ha szolgáltatásai bővülnek és van olyan partnere, aki megfelelő szinten 

dolgozik, ezzel színesíti az intézmény kínálatát! 

2.2.1.2. Hagyományok, helyi értékek 

A kulturális törvényben szereplő „a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gondozása, gazdagítása” tevékenységcsoport kapcsán a helyi értéktár bizottság felállítása, működtetése esetére mutatjuk be a 

társadalmiasítás lehetséges módjait. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

Lakosság tájékoztatása a 

hungarikumokról szóló 

törvényről, értéktár 

létrehozásának 

lehetőségéről 

Az érdeklődőket 

megszólítjuk, 

megszólítjuk a település 

vezető egyéniségeit 

A lakosság aktívan részt 

vesz a munka 

tervezésében (Ki kit vagy 

mit keres fel...) 

A bevontak a feltáró, 

gyűjtő munka egy elemét 

végzik (pl.: 

fotódokumentáció) 

A bevontak megalakítják 

a Települési Értéktár 

Bizottságok a törvényi 

követelményeknek 

megfelelően. 
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 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Tájékoztatjuk minden 

fontos eseményről, 

jogszabályi háttérről 

Véleményük alapján 

kezdünk a feltáró, gyűjtő 

munkához 

Tagja lehetsz a Települési 

Értéktár Bizottságnak, 

kiadásra kerülhet az 

általad készített anyag, 

kiemeljük a már meglévő 

programodat 

Közösen tervezzük a 

munkát, a Te 

szempontjaidat is 

figyelembe véve 

dolgozunk, pl. technikai 

hátteret biztosítunk 

(Viheted a fényképezőt!) 

Koordinálják, fogadják a 

javaslatokat, a humán 

hátteret biztosítják, 

döntéseik alapján töltődik 

az Értéktár 

Példák, eszközök Hírlevél 

Információs kiadvány 

Fórumok 

Kerekasztal beszélgetés 

Interjú 

Hagyományok bemutatói 

közös szervezésben 

Együttműködési 

megállapodás az 

értéktárba kerülő értékek 

fotódokumentálásáról 

Szerződések 

Pénzügyi és szakmai 

felelősség a Bizottságé. 

Az intézményünk a 

technikai hátteret adja. 

3. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a hagyományok és helyi értékek példáival 

 

Az egyes példák, eszközök kapcsán az alábbi szempontokat tartjuk megfontolandónak, alkalmazandónak: 

- Az intézmény hírcsatornáin tájékoztatjuk a lakosságot az értékek gyűjtéséről, a törvény meglétéről (2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról15), plakátok, szóróanyagok, tájékoztató kiadványokat juttatunk el hozzájuk. 

- Fórumot, kerekasztal-beszélgetéseket hívunk össze, ahol a tájékoztatást követően várjuk a bevonandók ötleteit, javaslatait az értékek gyűjtésére, 

bemutatására. Kölcsönös információcsere következményeként születnek újabb találkozók, esetleg egy-egy népszerűsítő rendezvény, melyet a 

meglévőkhöz kapcsolunk. Ha van a településen hagyományőrző csoport (hímzők, fafaragók, néptáncosok stb.), a már bejáratott 

rendezvényükhöz kérjük a segítségüket, hogy egy kis tájékoztatást adjanak a saját tagjaiknak, segítőiknek a lehetőségről. Figyeljünk azonban 

arra, hogy a helyi értékek köre – bár közöttük a néphagyományok kiemelt helyet foglalnak el – bővebb a népművészetnél, a népi 

hagyományoknál, e körbe beletartozhat egy újkori szokás, egy újnak számító épület, egy pár tíz éves, de településünk számára meghatározó 

közösség is. 

- Interjúk: Megkeresve a településen lévő olyan személyeket, akik helyismerettel, nagy kapcsolati tőkével rendelkeznek, a feltáró munkába 

bevonjuk. Nagy lehetőség, ha már működik a településen olyan kisközösség, csoport, mely a hagyományőrzéssel, helytörténettel foglalkozik. 

Hívjuk őket a munkánk népszerűsítésére és kapcsoljuk a rendezvényeikhez az értékeink népszerűsítését. (Pl: hagyományőrző együttesünk 

műsora mellé szervezzünk egy kis kiállítást – fotó, viselet stb, azaz bármi kapcsolható témában). Bevonjuk egymás munkáját, és közös 

                                                 
15 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147471.294700  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147471.294700
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egyeztetés, közös döntések alapján tervezzük és valósítjuk meg a programot. Még a mi felelősségünk minden, de a bevonandók visszajelzést 

kell, hogy kapjanak a közös döntések alapján való megvalósulásról. (Karácsony esti települési est: fellépnek a helyi szervezetek, de egyikük 

javaslata az volt, hogy az est végén batyus vendéglátás legyen. Megvalósul, majd visszajelezzük a batyus fogadás tapasztalatait.) 

- Kezdeményezzük, hogy intézményben működjön a Helyi Értéktár Bizottság. A személyek, szervezetek közös konzultációk, értékelő klubok 

folyamán dolgoznak az értékek feltárásán. Mindenki a saját profiljának megfelelően nyújthatja a legtöbbet. A bizottság szakmai és technikai 

segítséget nyújt a gyűjtő, gondozó munkához. Nem elképzelhetetlen, hogy egyik szervezet vagy kis közösség felvállalja a javaslattételi lapok 

gondozását. Legyenek a partnereink, adjuk át ezt a feladatkört nekik: felelnek a dokumentumok elkészítésében való segítségért, döntés és 

visszajelzés marad a Helyi Értéktár Bizottságnál. (Ismét jelen van a jogszabályi háttér: a törvény rendelkezik az értékek gyűjtésének szakmai 

módjáról is. Fel nem hatalmazott szervezet nem fogadhat be javaslattételi lapot, csak az értéktár bizottság!) 

- A közös döntések folyamán az értékek kezelése, gyűjtése átadódik partnereinek hatókörébe. Munkájukba – a szakmai kritériumok betartása 

érdekében – megfelelő szakembereket (régész, néprajzos, természettudós stb.) vonnak be. A Helyi Értéktár Bizottság tagjai közt partnereinek 

képviselői is jelen vannak: a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet16 értelmében 

a bizottság legalább 3 tagból áll, de amennyiben pl. 6 tagú testületet alkotunk, akkor abban lehet 1 fő önkormányzati képviselő, 2 fő vállalkozó 

és 3 fő civil szervezeti képviselő. 

2.2.1.3. Nemzetiségek, ünnepek 

A kulturális törvényben szereplő „az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 

elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása” és a „különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése” 

tevékenységcsoportok kapcsán a nemzetiségi anyanyelvi klub esetére mutatjuk be a társadalmiasítás lehetséges módjait. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

A lakosságot információs 

anyagokkal látjuk el a 

település nemzetiségeiről 

Bevonjuk az intézmény 

programjaiba a 

nemzetiségek ünnepeit, 

eseményeit.  

A nemzetiségi csoportok, 

személyek bevonódnak a 

település kulturális 

életébe 

A nemzetiségi csoport 

vezetésével működik a 

kialakult klub, csoportot. 

A nemzetiségi csoport 

tagjainak véleménye és 

döntései határozzák meg 

a tevékenységeket, 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Mindent megtudhat a 

lakos a kiadványokból, 

intézményünk online 

felületeiről 

Szakmai segítséggel 

építünk eseményeikre, 

figyelembe vesszük 

speciális igényeiket  

Közösen dolgozunk, a 

település eseményeihez a 

hozzáfűzött javaslatokat 

figyelembe véve bővítjük 

az intézmény kínálatát 

(sváb bál, roma nap…) 

A csoport önállóan 

tervezett és szervezett 

programjait beépítjük az 

intézmény 

eseménysorába, a 

nemzetiségekhez kötődő 

Döntéseik, terveik 

nyomán szervezik a 

csoportot és a felelősség 

is őket terheli (kisebbségi 

önkormányzat, 

egyesületek…). 

                                                 
16 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159979.330755 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159979.330755
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 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

események /pályázatok a 

közösséggel közösen 

bonyolódnak le. 

Példák, eszközök 

 

Hírlevél 

Web oldal 

Helyi újság 

Személyes beszélgetések 

Kulturális programok 

kapcsolása 

Vezető keresés 

Programterv 

Együttműködési 

megállapodás, melyben a 

nemzetiségekkel 

kapcsolatos feladatok és 

felelősségek a bevontaké 

Szerződések, feladat-

ellátási megállapodás 

Pénzügyi és szakmai 

felelősség 

4. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a nemzetiségi események és ünnepek példáival 

 

Az egyes példák, eszközök kapcsán az alábbi szempontokat tartjuk megfontolandónak, alkalmazandónak (a jelen példák alapvetően arra a helyzetre 

értendők, ha a településünk olyan szerencsés, hogy élnek ott nemzetiségi csoportok, általánosítva azonban természetesen egyéb klubok, körök 

szervezése esetén is alkalmazhatóak): 

- Tájékoztatjuk a lakosokat a településen élő és alkotó nemzetiségi vagy kisebbségi csoportok létéről, múltjáról, tevékenységéről, pl. tájékoztató 

anyagot készítünk a helyi kisebbségi közösség történelmi múltjáról. 

- Családi kötelékeikről, őseik történeteiről kérdezzük a lakosokat. „Óh, az én nagyapám volt ám a legjobb fazekas a településen!” stb. és a 

visszajelzéseik alapján, tervezhetünk tevékenységeket, igény esetén klubot, vagy olyan formát, melyet az érintettek és a velünk konzultálók 

javasolnak (tánccsoport, hímző szakkör, olvasókör, anyanyelvi klub stb.). 

- A konzultációs fázisba bevont lakosok, közösségek javaslata alapján felkeressük az érintetteket, informálódunk szokásrendjük, hagyományaik 

felől. Igényeik figyelembe vételével tervezzük a munkánkat. Pl.: különleges ünnepe van a csoportnak, melyet beépítünk az éves 

munkatervünkbe, vagy egy-egy nemzeti ünnepünkön a csoport kulturális kincséből is építkezünk (zene, tánc, viselet, hírességek, egyedi 

szokások stb.). 

- Önálló vezetéssel működik a klub, minden egyes települési rendezvény esetében a hagyományaiknak helyet adunk, átadjuk ezen programelemek 

szervezését, lebonyolítását, önálló események gazdái lesznek. Pl.: együttműködési megállapodás keretében rögzítjük, hogy a település napján 

mely rendezvényelem és melyik szolgáltatás, amit a „klub” tervez, szervez, bonyolít le. 

- A klub veszi át az intézménytől a nemzetiségi programok tervezését szervezését. Itt is a jól körülírt és meghatározott tevékenységi, és felelősségi 

körök mentén dolgozunk. 
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2.2.1.4. Ismeretterjesztés és amatőr művészetek 

A kulturális törvényben szereplő „az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása” tevékenységcsoport kapcsán 

a kiállítás esetére mutatjuk be a társadalmiasítás lehetséges módjait. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

A lakosság a kiállításról, 

képző- és iparművészeti 

jellegű eseményről 

információt kap 

Kritikákat, véleményeket 

fogadunk, várjuk a 

javaslatokat a kiállítókra, 

helyszínekre 

Alkotók, 

művészetkedvelő 

csoportok segítenek a 

kiállítás előkészítésében, 

rendezésben 

A kiállítás szervezése, 

rendezése a bevontaké 

Az alkotó közösség 

önállóan szervezi és 

finanszírozza a 

kiállításokat 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Minden új kiállítás 

időpontját, helyszínét 

tudatjuk, ismertetjük a 

szükséges adatokat  

Visszajelezzük, mely 

javaslatot tudtuk a 

terveinkbe beépíteni 

(helyi alkotó vagy neves 

művész…) 

A bevontak szakmai 

döntések előkészítésekor 

aktív részesek lehetnek a 

megvalósításban is részt 

vesznek 

A partnerek javaslata 

alapján hozunk 

döntéseket (meghívott 

kiállító, külső helyszín), a 

megvalósítás közös 

munkában zajlik 

(szállítás, rendezés). 

Döntéseik alapján az 

intézmény „csupán” egy-

egy feladatkörért felel 

(helyszín fenntartása), a 

bevontak végzik a 

szakmai munkát, a 

költségek is a jogszabályi 

háttér mellett a 

bevontaké. 

Példák, eszközök 

 

Hírlevél, meghívó 

Plakát 

Szórólap 

Web oldal 

Kérdőív 

Személyes beszélgetések 

Web fórum 

Szakmai segítők keresés 

Helyszínek kiválasztása-

kilépés az intézményből 

Együttműködési 

megállapodás, közös 

kiállítás szervezés 

lebonyolítás, konkrét 

feladatkörökkel 

Szerződések/Feladatfinan

szírozás 

Pénzügyi és szakmai 

felelősség megosztás 

5. tábla: A társadalmi részvétel szintjei az ismeretterjesztés és az amatőr művészetek példáival 

 

Az egyes példák, eszközök kapcsán az alábbi szempontokat tartjuk megfontolandónak, alkalmazandónak: 

- Írott és online felületeinken tájékoztatjuk a lakosokat a működő közösségek tevékenységéről, avagy hirdetünk új, tervezett klubokat, 

szakköröket, művészeti csoportokat. 

- Elégedettségi kérdőívvel, személyes beszélgetésekkel kérjük ki a véleményét az intézménybe járóktól és kilépve az intézmény kapuin a 

településen élőket is megkérdezzük, lenne-e igény egyéb alkotó művészeti közösségre. Véleményük alapján indíthatunk új szolgáltatásokat. 
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Figyeljünk a lakosokra, mert sok esetben ott van a közelünkben az az ember, aki tud és tanítana is pl. táncot, kézimunkát, fafaragást, 

bélyeggyűjtést, sakkot, bármit, amire igény van. 

- Hirdetéssel keressünk vezetőt, tagokat és a résztvevők igénye és ötletei alapján dolgozzunk a csoporttal. Adjunk teret az Ő terveik szerinti 

bemutatkozási lehetőségeknek. Döntsenek, tervezzenek saját műfajuk, idejük és ízlésük szerint. Ne ragadjunk le saját intézményi kereteinknél. 

Engedjük kilépni az alkotásokat. pl. nem biztos, hogy valamely tárgyalkotó közösség csak az intézményben állíthat ki. 

- A közösségek önálló életvitelét és az intézmény életét összehangolva közösen valósítjuk meg az eseményt. Dokumentálva az együttműködés 

alapjait tisztán látva dolgozzunk együtt. P.l: Tavaszi Fesztiválunkon a Szépalkotó Egyesület tervezi, szervezi és bonyolítja le a képzőművészeti 

kiállítást. Ők hívnak kiállítót, ők készítik el az installációt és az egész kiállítás promócióját. Az intézmény pedig biztosítja a feltételeket. 

- Az intézmény tulajdonában lévő épület, épületrész üzemeltetése a partnereink kezelésébe kerül. A polgárok tervezik, szervezik a működést, ők 

döntenek a programokról, költségvetésekről. Partnereink a felhatalmazott tevékenységeket tartalmazó dokumentum alapján felelnek a munkáért. 

Itt is a jogszabályi háttér szabhat határokat, pl. kiállítótér üzemeltetésének teljes szakmai és gazdasági feladatai a bevontaké lesz, ezt azonban 

össze kell hangolnunk intézményünk szakmai, gazdálkodási folyamataival, hiszen a teljes felelősséggel az intézmény vezetője bír. 

2.2.1.5. Társadalmi együttműködés, közösségi kapcsolatok fejlesztése 

A kulturális törvényben szereplő „a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése” tevékenységcsoport 

kapcsán egy „Közéleti Kávézó” esetére mutatjuk be a társadalmiasítás lehetséges módjait. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

Lakosságot érintő 

közérdekű információk 

nyújtása 

A lakosság jelzései 

alapján reagálunk egy-

egy nagyobb érdeklődést 

kiváltó témára 

A közvetlen érintettekkel 

tervezzük a közéleti 

eseményt 

A közérdekű téma 

szóvivői tervezik és 

szervezik az eseményt 

Döntéshozókig jutnak az 

információk az alakult 

szerv közbenjárásával 

Ígéret a 

résztvevőknek 

A lakosság mindennapjait 

érintő döntéseket, híreket 

népszerűsítjük, a lehető 

legtöbb csatornán 

(kukadíjtól a városvezetés 

eseményeiig) 

A lakosság és 

döntéshozók közötti 

találkozásokra teret, 

rendezvényt biztosítunk 

(Hol legyen a játszótér?) 

Helyszínt és időpontot a 

közösség számára a 

lehető legoptimálisabban 

tervezzük, a bevontak 

véleményét beépítjük. 

Az esemény technika 

hátterét, szervezői 

szakértelmet biztosítja az 

intézmény, a téma 

képviselőt a bevontak 

választják ki, a partnerek 

vezetik az eseményt 

Érdekképviselet a 

bevontak részvételével 
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Példák, eszközök 

 

Hírlevél 

Plakát 

Szórólap 

Web oldal 

Kerekasztal beszélgetés 

Fórum 

Ülések 

Közösségi oldalak 

Kutatás 

Részvétel generálása 

Beszámolók készítése 

Kerekasztal/ formális/ 

non-formális szervezet 

alapítása 

Fórum sorozat 

Kiadványok 

Tárgyalási joggal 

részvétel a döntéshozó 

üléseken, bizottságokban 

6. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a közösségi kapcsolatok fejlesztésének példájával 

 

Az egyes példák, eszközök kapcsán az alábbi szempontokat tartjuk megfontolandónak, alkalmazandónak: 

- Közérdekű információkról tájékoztatjuk a lakosságot (szervezetek, programjai, település vezetésének döntése, együttműködések lehetőségei, 

pályázatok, szolgáltatások elérése stb.). Ez is intézményünk alapfeladata, hiszen településünk közéletében csak informáltan tudnak részt venni 

a helyi lakosok, az intézmény tehát e téren is legyen mindig naprakész. Pl.: a közmeghallgatás az önkormányzat eseménye, de mi mindig 

népszerűsítsük, hiszen minden polgár itt kérhet és kaphat információt a település ügyeiről. 

- A bevonandók véleményét kérve dolgozunk a program témáinak kiválasztásában. Figyelve a településen felmerülő problémákat határozzuk 

meg egy-egy Közéleti Kávézó programját, témáját. Itt kaphatnak visszajelzést a polgárok, hogy felvetéseikre program lesz. Pl.: vitát gerjeszt, 

hogy a településen a művelődési ház előtt tervez parkolót az önkormányzat. Többek szerint játszótérnek van ott a helye. Hívjuk be a hangadókat, 

hogy a szakemberekkel találkozva beszéljenek a problémáról. 

- A bevonandókat kérjük fel a közéleti, a mindenkit érintő problémák bemutatására, véleményük alapján tervezzük a Közéleti Kávézónk 

programját. Egy-egy esetben legyen a program moderátora a település hangadója. 

- A bevont személyek segítségével alakul egy érdekképviseleti szerv akár formális, akár non-formális formában. A település érdekét képviselve, 

újabb csatorna nyílik a vezetés felé. Intézményi szempontból a közművelődési tanács vagy egy közművelődési kerekasztal segíti és erősíti az 

intézmény munkáját. Felelőssége addig terjed, hogy becsatornázza a döntéshozókig az információkat. 
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2.2.1.6. Szabadidő, fiatalok 

A kulturális törvényben szereplő „a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása” tevékenységcsoport kapcsán az ifjúsági klub esetére 

mutatjuk be a társadalmiasítás lehetséges módjait. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

Célcsoportot 

tájékoztatjuk a 

programlehetőségekről 

Visszajelzés kérése a 

tervezett eseményekről, 

igényekről (Most szólj 

bele!) 

Aktív, 

véleményformálókkal 

tervezzük a 

tevékenységeket, a 

helyszíneket 

Közös munkával 

valósulnak meg a 

tevékenységek, 

feladatköröket osztunk ki 

A bevont csoport a 

célcsoport igényeinek 

megfelelően működteti a 

közösségi helyet 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Olyan programok, 

események tervezése, 

mely a célcsoport 

érdeklődési köréhez 

igazodik, ár/érték 

arányosan 

Biztosítjuk a 

rendezvények, klubok 

működési feltételeit 

igényeik, véleményük 

alapján (pl.: legyen puff? 

zene?...) 

Bevontak döntései 

alapján készítjük a 

terveket, rendezzük be a 

teret. Lesz szakmai segítő 

Bevontak szervezik a 

tevékenységeket, a 

bevont csoport alakítja ki 

a munkakörülményeket 

(ifi klub programjai, 

helyszín berendezés…) 

A közösség által felállított 

szabályrendszer szerint 

dolgoznak, felelősség 

(anyagi, erkölcsi, 

szakmai) a bevontaké 

Példák, eszközök 

 

Hírlevél 

Plakát 

Szórólap 

Web oldal 

Kérdőív 

Személyes beszélgetések  

Levelező lista 

Csoportos megbeszélés, 

Tematika és képzők 

közös kiválasztása 

Együttműködési 

megállapodás 

Meghatározott felelősség 

és tevékenységi körök 

Szerződések 

Pénzügyi és szakmai 

felelősség 

7. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a szabadidős és a fiataloknak szervezett programok példájával 

 

Az egyes példák, eszközök kapcsán az alábbi szempontokat tartjuk megfontolandónak, alkalmazandónak: 

- Az intézmény ifjúsági klubot szervez, és erről informálja a célcsoportot. Dicséretes, de kevés… 

- A fiatalok az ifjúsági klub szervezéséről megkapják az információt, de módjukban kell állnia, hogy reagáljanak vagy javaslatot tegyenek: hívjuk 

be őket, beszélgessünk velük, kérjük ki a véleményüket, és akár döntsenek is arról, mi történjen annak keretében. (Ha nem jönnek be, menjünk 

mi utánuk oda, ahol vannak: buszmegálló, vendéglátóhelyek, a település valamely tere, ahol rendszeresen összegyűlnek stb.) 

- A fiatalok érezzék, hogy kíváncsiak vagyunk rájuk, ekkor sikerül egy-két fiatalt bevonni. Elmondják igényeiket (csocsóasztal kell, legyen disco, 

LAN party stb.) és erre figyelve közösen tervezzük a klub tevékenységét. Az ő javaslataik alapján állítjuk össze a klub programját. Már a 

tervezésben és a megvalósításban is játszhatnak aktív szerepet a fiatalok. A döntés is legyen az ő joguk. Dönthessenek a tevékenység minden 
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mozzanatáról (milyen legyen a promóció, hol valósul meg az esemény, kik szolgáltatnak, hogy alakul a költségvetés, mennyi legyen a belépő 

stb.) 

- Adjuk át a klub tervezési és megvalósítási tevékenységeit a fiataloknak. Az intézmény munkatársa segítse a munkájukat kapcsolataival, az 

intézmény technikai hátterével. Készüljön olyan dokumentum, melyben mindkét fél vállalt tevékenysége felsorolásra kerül. Törekedjünk az 

együttműködés kereteinek realitására, pl. ne akarjunk csak 8-18 óra között gondolkodni. Innentől a fiatalok szervezik a klub programját, 

promócióját, a lebonyolításban aktívak, de gondoskodjunk mindig egy segítő jelenlétéről, aki nem „felügyelő”, hanem partner. 

- Önálló szervezetként működik a klub. Van képviselő, aki felel a munkáért. Kapjanak a fiatalok bizalmat. Ha már képes a szervezet arra, hogy 

saját működésük feltételeit megteremtsék, akkor minden ifjúsági klubhoz tartozó tevékenységet Ők csinálnak. Átveszik ezt a szolgáltatást a 

saját kezükbe: felelősség mindazon része is az övék lesz, melyet a hatályos jogszabályok megengednek. 

2.2.1.7. Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

A kulturális törvényben szereplő „egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása” tevékenységcsoport kapcsán az olvasósarok működtetése esetére 

mutatjuk be a társadalmiasítás lehetséges módjait. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel módja 

A szolgáltatás létéről 

értesítjük a lakosságot 

A látogatók észrevételeit, 

kritikáit fogadjuk 

A rendszeres látogatók 

javaslatokat tesznek egy 

ezt kiegészítő programra, 

újonnan beszerzendő 

eszközökre 

A bevont személyek, 

csoportok tervezik és 

szervezik a hely 

eseményeit. A közösség 

önállóan dolgozik 

A jogszabályi keretek 

mentén teljes mértékben a 

bevontak tervezik, 

szervezik, fejlesztik a 

közösségi tér életét 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Ez az a hely, ahol 

nyugodtan olvasgathatsz, 

kikapcsolódhatsz  

Fejlesztjük, bővítjük a 

szolgáltatást az 

igényeknek megfelelően 

(lesz teakonyha, cd 

lejátszó…) 

Igényeknek megfelelően 

bővítjük a 

szolgáltatásokat, 

esetenként a bevontak 

javaslata alapján hívunk 

előadókat, a bevontak 

vezetik le az eseményt 

Az intézmény 

munkatervébe önálló 

elemként jelennek meg a 

partnerek tervei, szakmai 

segítségünket adjuk és a 

fenntartói felelősséget 

A bevontak javaslatai és 

tervei szerint dolgoznak, 

döntéseikkel felelősséget 

is vállalnak a működés 

szakmai és gazdasági 

biztonságáért. 

Példák, eszközök 

 

Hírlevél 

Plakát 

Szórólap 

Web oldal 

Elégedettségi kérdőív 

Személyes beszélgetések 

Ki- illetve behelyezett 

programok 

Együttműködési 

megállapodás 

Meghatározott felelősség 

és tevékenységi körök 

A könyvtári szakma 

bevonása 

8. tábla: A társadalmi részvétel szintjei az egyéb művelődési lehetőségek példájával 
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Az egyes példák, eszközök kapcsán az alábbi szempontokat tartjuk megfontolandónak, alkalmazandónak: 

- Tájékoztatjuk a lakosságok a szolgáltatás meglétéről. Nyitva tartás, használati feltételek, szolgáltatás jellemzői. 

- A bevonandók véleményét kérve, javaslataikat meghallgatva alakítunk a szolgáltatáson. Pl.: legyen zene is a sarokban, korcsoportos igények 

felmérést követően a használható állományt átalakítjuk a használók igényére. 

- Intézményünk programjainak résztvevői és az olvasósarok használóinak javaslatai alapján az új szolgáltatások kerüljenek bevezetésre. Pl. 

legyen az olvasósarok más-más intézmények, szervezeti programok helyszíne. Vigyük az író-olvasó találkozókat ide. A bevontak döntsenek az 

újításokról. 

- A bevont közösség működteti a sarok életét. Dokumentálva az együttműködést, átadjuk a szakmai és egyéb működtetési feladatokat. Pl. legyen 

teasarok is, amiért a partnerünkké vált közösség felel. A szakmai programok koordinálása is a feladatuk és felelősségük. Visszautalva az 

előzőekre: itt is az intézmény szolgáltatói kínálata nő. 

A társadalmiasítás következő, végső szintje kapcsán vonjuk be a könyvtári kollégákat, hiszen Ők rendelkeznek e tevékenység módszertana kapcsán a 

legmélyebb ismeretekkel, jó gyakorlatokkal. 
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2.2.2. Muzeális intézmények 

Az alábbi táblázat a muzeális intézmények azon tevékenységeire vonatkozik, amelyek terén a társadalmiasítás lehetősége és szükségessége nyilvánvaló 

és a vonatkozó jogszabályok is megengedik, lehetővé teszik. A muzeális intézményeknek vannak azonban olyan feladataik is, amelyek esetében a 

jogszabályok szűkebbre szabják, erősen korlátozzák a társadalom, a közösség, a felhasználók bevonását. Ám valószínűsíthetően ezeken a területeken 

sem teljesen lehetetlen ez. 

2.2.2.1. A kulturális javak őrzése, gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme 

A muzeális intézményeknek a kulturális javak őrzésével, gyarapításával, nyilvántartásával, állományvédelmével összefüggő tevékenysége kapcsán a 

társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A
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sa

d
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m
i 
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sz

v
ét

el
 m

ó
d
ja

 

Az intézmény tájékoztatja a 

közösséget új beszerzéseiről, 

beszámol állományvédelmi 

tevékenységéről 

Az intézmény tájékoztatja a 

közösséget beszerzési, 

állományvédelmi terveiről, 

amelyekről a közösség 

véleményt mondhat 

Az intézmény bevonja a 

közösséget 

gyűjteménygyarapítási és 

állományvédelmi 

stratégiájának kialakításába, 

a javak őrzésébe (önkéntes 

teremőrök), gyarapításába, 

az állományvédelem 

megelőző jellegű, speciális 

szaktudást nem igénylő 

munkafolyamataiba 

Az intézmény a közösség 

tagjaival együttműködve 

alakítja ki gyűjtemény-

gyarapítási és 

állományvédelmi 

stratégiáját; a javak 

őrzésében, gyarapításában, 

az állományvédelem 

megelőző jellegű, speciális 

szaktudást nem igénylő 

munkafolyamataiban a 

közösség tagjai nemcsak 

egyénileg, hanem 

szervezetten is részt vesznek 

Az intézmény a közösség 

tagjaival együtt dönti el, 

hogy egy meghatározott 

időintervallumban, 

meghatározott számú tárgy 

esetében, a restaurálásra 

váró gyűjteményi tárgyak 

közül melyik restaurálása 

történjen meg, a közösség 

választhatja ki azokat, akik a 

javak őrzésében részt 

vesznek 
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 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 
Íg

ér
et

 a
 r

és
zt

v
ev

ő
k
n
ek

 

Naprakész tájékoztatást 

kapnak az érintettek a 

gyűjtemény összetételéről, 

állapotáról, az 

állományvédelmi 

feladatokról, 

tevékenységekről 

Az intézmény megkérdezi az 

érintettek véleményét a 

gyűjteménygyarapítási, 

állományvédelmi 

stratégiájáról 

Az intézmény meghallgatja 

a véleményeket, 

gyűjteménygyarapítási és 

állományvédelmi stratégiája 

kialakításakor, visszajelzést 

ad, az érintettek részt 

vesznek a javak őrzésében 

és az állományvédelemben, 

az intézmény befogadja a 

számára felajánlott tárgyakat 

Vélemények, javaslatok 

tételesen megjelennek 

közösen kialakított 

stratégiákban; szervezett 

csoportokban is tevékenyen 

részt vesznek az érintettek a 

javak őrzésében és az 

állományvédelemben, 

nemcsak befogadja az 

intézmény a kulturális 

javakat, de az érintettekkel 

együtt kutatja fel és gyűjti 

össze azokat 

Meghatározott keretek 

között beleszólnak az 

érintettek, hogy mit és mikor 

restauráljon az intézmény 

P
él

d
ák

, 
es

zk
ö
zö

k
 

Hírlevél, weboldal, 

közösségi oldalak, 

videómegosztó oldalak, 

nyomtatott helyi sajtó, helyi 

televízió  

Weboldal, kérdőív, 

közösségi oldalak, közösségi 

találkozó 

Weboldal, műhelymunka, 

önkéntes teremőrök, 

önkéntes restaurátor 

asszisztensek 

Múzeumbaráti körök, 

tanácsadó testületek, civil 

szervezetek, önkéntes 

teremőrök, önkéntes 

restaurátor asszisztensek 

Példa: kiskőrösi Szlovák 

Tájház 

gyűjteménygyarapítása 

Múzeumbaráti körök, 

tanácsadó testületek 

Példa: Iparművészeti 

Múzeum baráti köre – 

restaurálás 

9. tábla: A társadalmi részvétel szintjei az kulturális javak őrzése, gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme példáival 
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2.2.2.2. Kiállítások 

A muzeális intézmények kiállítási tevékenysége kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A
 t

ár
sa

d
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i 
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sz

v
ét
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m
ó
d
ja

 

Az intézmény meghívja a 

közösség tagjait kiállításaira 

Az intézmény kiállításai 

megvalósításánál szem előtt 

tartja a közösséget érdeklő 

témákat, felkéri a közösség 

tagjait, alkossanak 

véleményt tárlatairól 

Az intézmény kiállítási 

terveinek kidolgozásakor 

figyelemmel kíséri a 

közösség visszajelzéseit, 

azokra reflektál, bevonja a 

közösség tagjait 

kiállításainak 

megvalósításába 

Közösségi kiállítást hozunk 

létre: a közösséggel együtt 

döntünk a kiállítás témájáról, 

a megvalósítás módjáról, a 

közösség tagjai tevékenyen 

részt vehetnek a 

megvalósításban 

A közösség saját ötlete 

alapján, maga valósít meg 

kiállítást, elsősorban az 

intézmény technikai, 

infrastrukturális, webes 

támogatásával, igény szerinti 

szakmai közreműködésével 

Íg
ér

et
 a

 r
és

zt
v
ev

ő
k
n
ek

 Az érintettek megfelelő 

tájékoztatást kapnak a 

kiállításokról 

Az érintettek kiállítási 

témákat javasolhatnak 

Nemcsak témákat 

javasolhatnak, de a tárgyi 

anyag összegyűjtésében is 

közreműködhetnek az 

érintettek, a véleményeket 

meghallgatja az intézmény a 

kiállítás tervezésekor, 

visszajelzést ad ezekről 

Tevékenyen részt vehetnek 

az érintettek a kiállítás 

koncepciójának 

kialakításában és 

megvalósításában, az 

installációk tervezésében, 

kivitelezésében 

Az érintettek az ötlettől a 

megvalósításig elkészíthetik 

saját kiállításukat 

P
él

d
ák

, 
es

zk
ö

zö
k
 Hírlevél, weboldal, 

közösségi oldalak, 

nyomtatott helyi sajtó, helyi 

televízió 

Elégedettségi kérdőívek, 

weboldal, közösségi oldalak, 

közösségi találkozó 

Egyéni kapcsolattartás, 

műhelymunka 

Példa: Zsidó Múzeum 100 

év 100 tárgy kiállítása, 

Reykjavík, Izlandi Nemzeti 

Múzeum 

Múzeumbaráti körök, civil 

szervezetek, informális 

csoportok, tanácsadó 

testületek 

Példa: Néprajzi Múzeum 

Kő kövön kiállítása, Pásztói 

képek kiállítás  

Múzeumbaráti körök, civil 

szervezetek, informális 

csoportok 

10. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a kiállítás szervezésének példájával 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése: 

- Zsidó Múzeum 100 év 100 tárgy kiállítása: az új állandó kiállítás építése, tervezése során a múzeum vezetője rendszeres beszélgetéseket 

hirdetett, ahol a hitközség és más érdeklődők előtt feltárta, megvitatta az éppen aktuális kérdéseket. A „100 év 100 tárgy” című tárlat tárgyai 
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eközben egy egyszerű nyomtatványon már megtekinthetők voltak a falakon. A közösség felkészülhetett a minden szempontból szokatlan 

kiállításra, hozzáadhatta saját tudását. 

- Reykjavík, Izlandi Nemzeti Múzeum: a Nemzeti Múzeum birtokába került egy fotográfus hagyatéka, aki az országban több helyen 

fényképezett hivatalos és családi rendezvényeken. A múzeum kiállította a falra a képeket, és bárki egy cetlire felírhatta, ha felismert valakit a 

fotókon, meg tudta határozni a helyszínt, az évszámot, az eseményt. Alapvetően a múzeum az egyik legfontosabb muzeológiai feladatba vonta 

be közösségét. 

- Néprajzi Múzeum Kő kövön kiállítása: az átfogó, a vidéki zsidóság életmódját bemutató kiállításban budapesti középiskolások állítottak ki 

egy-egy tárgyat a család emlékei közül, és ahhoz részletes magyarázatot is fűztek. Az ő tárgyaikhoz a kiállítás létrehozói is hozzátették a maguk 

„csomagját”, nem feltétlenül a családi kötődés, inkább az érdeklődés, az érzelmi érintettség töredékeit. Így, ezzel a vallomásteremmel 

kiegészülve nem csupán egy letűnt kultúra jelent meg a látogató előtt, hanem a több mint négyszázezer, halálba vitt ember egy-egy történetét – 

tudatosan vagy sem – a sajátjaként vihette tovább. A falon olvasható kérdéseket, fogalmakat ugyancsak a diákok tették fel, amelyek közül 

többen diák-tárlatvezetőként dolgoztak a kiállítás végéig. Az ő sajátos perspektívájuknak köszönhetően a kortársak sokkal jobban tudtak 

azonosulni a témával. 

- Pásztói képek kiállítás: Pásztó 1984-ben kapott újra városi rangot. Ezt megünnepelendő a Pásztói Múzeum 2014-ben közösségi kiállítást 

rendezett a város elmúlt harminc évének pillanatait megörökítő fotókból. Közösséginek nevezhetjük a kiállítást, mert a bemutatott anyagot a 

több mint másfélezer tagot számláló Pásztói emlékeink Facebook-csoport gyűjtötte össze, válogatta szét. Közösségi azért is, mert a kiállított 

fotókon szereplők és a helyszínek azonosításában a közösségi oldaltól függetlenül is sokan részt vettek. A munkát a Pásztói Múzeum 

koordinálta, itt történt a képek digitalizálása is. A program az intézmény és a közösség együttműködésével, kis költségvetéssel valósított meg 

múzeumi alapfeladatot: kulturális javak kiállításon történő bemutatását. A program nem érzékeny a település típusára, az intézmény 

fenntartójára, a koordináló intézmény méretére, sőt típusára sem, nemcsak múzeumok, de más kulturális közintézmények is megvalósíthatják. 
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2.2.2.3. Virtuális kiállítások 

A muzeális intézményeknek a kulturális javak együttese virtuális formában való bemutatására vonatkozó tevékenysége kapcsán a társadalmiasítás 

alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 
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 Az intézmény digitalizálási 

stratégiát alakít ki, 

digitalizálja gyűjteményét, 

ezt a közösség számára a 

weben elérhetővé teszi 

Az intézmény a közösség 

véleményét kéri 

digitalizálási stratégiájáról 

Az intézmény digitalizálási 

stratégiájának 

kidolgozásakor figyelemmel 

kíséri a közösség 

véleményét, azokra 

visszajelzést ad 

Az intézmény a közösség 

tagjaival együttműködve 

alakítja ki digitalizálási 

stratégiáját 
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 Az intézmény megismerteti 

az érintettekkel digitalizálási 

stratégiáját 

Az érintettek 

megfogalmazhatják 

véleményüket a múzeumunk 

digitalizálási stratégiájáról 

A múzeum meghallgatja a 

véleményeket a 

digitalizálási stratégiánk 

kialakításakor, visszajelzést 

ad azokról, bevonja az 

érintetteket a tárgyi anyag 

meghatározott részének 

digitalizálásába 

A múzeum beépíti a 

javaslatokat a digitalizálási 

stratégiába, bevonja az 

érintetteket a tárgyi anyag 

meghatározott részének 

digitalizálásába 
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ö
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Hírlevél, weboldal, 

közösségi oldalak, 

nyomtatott helyi sajtó, helyi 

televízió 

Elégedettségi kérdőívek, 

weboldal, közösségi 

oldalak, közösségi találkozó 

Egyéni kapcsolattartás, 

műhelymunka 

Múzeumbaráti körök, civil 

szervezetek, informális 

csoportok, tanácsadó 

testületek 

Példa: Art Detective 

 

11. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a virtuális kiállítások példáján keresztül 

 

Art Detective17: az alkalmazás az Egyesült Királyság állami művészeti gyűjteményeinek a díjnyertes fejlesztése. Az ingyenes hálózat összeköti a 

művészeti közgyűjtemények tagjait és a nyilvánosságot, a szolgáltatókat a szaktudással. A hálózat tagjai egy csoportvezető figyelme mellett vitát 

indíthat a művekről, eredetükről.  

                                                 
17 http://www.artuk.org/artdetective 

http://www.artuk.org/artdetective
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2.2.2.4. Rendezvények és intézményi együttműködések 

A muzeális intézmények közművelődési rendezvényekre, egyéb programok szervezésére, továbbá a kulturális örökség más értékeit gondozó 

intézményekkel való együttműködésre vonatkozó tevékenysége kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A
 t

ár
sa

d
al

m
i 

ré
sz

v
ét

el
 m

ó
d
ja

 

Az intézmény meghívja a 

közösség tagjait, a kulturális 

közintézmények 

munkatársait programjaira  

Az intézmény visszajelzést 

kér programjairól 

Az intézmény 

programjainak tervezésekor 

szem előtt tartja a 

közösséget érdeklő témákat, 

programjavaslatokat fogad a 

közösség tagjaitól, más 

kulturális 

közintézményektől, a 

közösség tagjai a 

rendezvények 

megvalósításában 

önkéntesként is részt 

vesznek 

Az intézmény előzetes 

egyeztetések eredményeként 

saját programmal 

kapcsolódik a közösség, a 

partner intézmények 

rendezvényeihez, kitelepül, 

a közösség rendezvényeire 

saját, a rendezvénybe 

integrálható programot visz 

A közösség saját 

programjait valósítja meg az 

intézmény keretei között, 

annak kiállítási és 

gyűjteményi anyagára, a 

munkatársak szakértelmére 

alapozva 

Íg
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n
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Rendszeresen, időben ad 

tájékoztatást a múzeum a 

programjairól 

A múzeum meghallgatja a 

véleményeket 

programjairól, az érintettek 

javaslatot tehetnek, hogy 

milyen tematikájú 

programokat látnának 

szívesen 

A konkrét 

programjavaslatokat szem 

előtt tartja az intézmény az 

éves programtervének 

kialakításakor, az érintettek 

segíthetnek rendezvényeik 

megvalósításában, 

lebonyolításában 

A javaslatok beépülnek az 

intézmény éves 

programtervébe, közös 

koncepció alapján részt vesz 

az intézmény az érintettek 

rendezvényeinek 

megvalósításában, 

amelyekkel az érintettek is 

kapcsolódhatnak az 

intézmény rendezvényeihez  

Az érintettek elhozhatják 

saját programjaikat: az 

intézmény szakértő 

közreműködés mellett 

rendelkezésre bocsátja 

gyűjteményi anyaga 

meghatározott részét, tereit, 

infrastruktúráját, 

szakértelmét 
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 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 
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Hírlevél, weboldal, 

közösségi oldalak, 

nyomtatott helyi sajtó, helyi 

televízió 

Elégedettségi kérdőívek, 

igényfelmérő kérdőívek, 

weboldal, közösségi 

oldalak, közösségi találkozó 

Weboldal, közösségi 

oldalak, rendezvények 

Példa: Múzeumok 

Éjszakája Petőfi programja 

Kiskőrösön 

Múzeumbaráti körök, civil 

szervezetek, tanácsadó 

testületek, Közművelődési 

Tanács 

Példa: utazó múzeumi 

programok, Magyarhoni 

Földtani Társulat Gyűjthető 

múlt programja  

Múzeumbaráti körök, civil 

szervezetek, egyének 

Példa: a Csohány Baráti 

Kör kiállításhoz kapcsolódó 

saját programot rendez a 

Pásztói Múzeumban 

12. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a rendezvények és intézményi együttműködések példáival 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése: 

- Utazó múzeumi programok: a múzeumi területen országszerte gyakorlat, hogy az intézmények különböző programokkal, múzeumpedagógiai 

foglalkozásokkal jelennek meg oktató-nevelő intézményekben, települési rendezvényeken. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának központi 

programjába is rendszerint bekerül ez a programelem. A gazdag kínálatból mutatunk be itt néhány példát. 

o „A kaland házhoz jön” program: a Magyar Természettudományi Múzeum 2015-ben szokatlan módját választotta a kiállításnak: egy kamiont 

alakított át mini múzeummá, és ezzel országjáró útra indult. A kamiont kísérő kutatók, muzeológusok, múzeumpedagógusok pedig 

interaktív foglalkozások segítségével, ebben a mini kiállításban mutatták be a közönség tagjainak – elsősorban gyerekeknek – közvetlen 

környezetük élővilágát. 

o „Bringázz, fuss velünk a múltba!” program: a Pásztói Múzeum helyi civil partnerekkel együttműködve évente két-három alkalommal 

biciklitúrát szervez valamelyik földtörténeti szempontból izgalmas városközeli lelőhelyre. Célállomásul olyan helyet választanak, ahol 

lehetőség van gyűjtésre (ősmaradványok, ásványok, kőzetek) is. Jártak már Sámsonházán a felhagyott andezit kőfejtőben, a szurdokpüspöki 

kovaföldbányában, vagy a kozárdi földtani alapszelvényben. Egy-egy túra néhány órát vesz igénybe, és a résztvevőknek minden 

alkalommal terepi vezetést kínálnak. A programon kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály képviselteti magát, a túrákhoz 

rendszerint futótársak is csatlakoznak. Partnerük a helyi Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub, akik néhány éve indították Pásztón 

körbe-körbe karikázva programjukat. 

o „Tour de l’art, kétkeréken kortárs műalkotásokhoz”: a Ludwig Múzeum programja. A programon részt vevők kerékpárral jutnak el a 

múzeumba és a múzeumból Budapest különböző köztéri helyszíneire, ahol olyan kortárs művészek alkotásait nézik meg, akik munkái a 

múzeum gyűjteményében is szerepelnek. 
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o Kővadászat: a Pásztói Múzeum szünidei programja, amit a Pásztóhoz közeli Lőrinciben valósított meg, együttműködve a Lőrinci Városi 

Könyvtárral. A kővadászatra általános iskolás gyerekeket, családokat vártak, akiket térképekkel, fotókkal, egyszerű kőzetleírásokkal láttak 

el, és arra kérték őket, segítsenek megtalálni környezetük néhány jellegzetes, érdekes kőzetét. A program a könyvtár rendszeres Szünidei 

időtöltő programsorozatának része volt, a résztvevők többségében a könyvtár rendszeres látogatói közül kerültek ki. A program szakmai 

előkészítését (a játékban szereplő tereptárgyak, kőzettípusok kiválasztása, térképek, leírások elkészítése stb.) a múzeum munkatársai 

végezték. 

További utazó múzeumi programok ismertetői olvashatók a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ weboldalán18.  

2.2.2.5. Múzeumpedagógia 

A múzeumpedagógiai tevékenységek kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 
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Az intézmény tájékoztatja 

a látókörében lévő oktatási-

nevelési intézményeket 

múzeumpedagógiai 

programjáról 

Az intézmény 

múzeumpedagógiai 

programját véleményezteti a 

pedagógusokkal 

Múzeumpedagógiai 

programját élményszerűen, 

aktivitások formájában 

ismerteti a pedagógusokkal, 

számukra 

múzeumpedagógiai 

bemutatót tart, 

visszajelzéseikre reflektál 

Múzeumpedagógiai 

programját az oktatási-

nevelési intézmények 

nevelési programjához 

alakítja, a programot a 

pedagógusokkal közösen 

dolgozza ki 

A pedagógusok maguk 

dolgoznak ki a múzeum 

kiállításaira, gyűjteményére 

alapuló múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat, múzeumi 

tanmeneteket 
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ér
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A múzeum rendszeresen 

informálja az érintetteket 

múzeumpedagógiai 

kínálatáról 

A múzeum kíváncsi az 

érintettek 

múzeumpedagógiai 

programokról alkotott 

véleményére 

Az intézmény 

múzeumpedagógiai 

bemutatót tart, amelyen 

reflektál a résztvevők 

véleményére 

Arra kéri az érintetteket a 

múzeum, hogy segítsenek 

kidolgozni 

múzeumpedagógiai 

programját - annak 

érdekében is, hogy a 

program az iskolák nevelési 

programjához minél inkább 

illeszkedjen 

A múzeum kiállítási 

anyagára támaszkodva saját 

múzeumi órát dolgozhatnak 

ki és valósíthatnak meg a 

pedagógusok 

                                                 
18 http://www.mokk.skanzen.hu/utazo-muzeum-sikeres-programok.html 

http://www.mokk.skanzen.hu/utazo-muzeum-sikeres-programok.html
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Hírlevél, weboldal, 

közösségi oldalak, 

nevelőtestületi értekezletek 

Weboldal, kérdőív, 

nevelőtestületi értekezlet 

Bemutató tartása 

Példa: múzeumpedagógiai 

évnyitók, „tanárok 

éjszakája” 

Pedagógusokból álló 

tanácsadó testület, 

tantestületek szaktanári 

munkaközösségei 

Pedagógusokból álló 

tanácsadó testület, 

tantestületek szaktanári 

munkaközösségei 

13. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a múzeumpedagógia példáival 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése: 

 Múzeumpedagógiai évnyitók, „tanárok éjszakája”: A múzeumok országszerte rendszeresen tartanak múzeumpedagógiai évnyitókat, amikor 

egy-egy múzeum a térség pedagógusainak bemutatja aktuális múzeumpedagógiai kínálatát. Emellett számos múzeum csatlakozik a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja által életre hívott Tanárok Éjszakája programhoz, ami a Múzeumok Őszi 

Fesztiváljának kiemelt programja. Ezeken az alkalmakon a pedagógusok rendszerint kötetlen formában, beszélgetéseken, játékokon keresztül 

ismerkednek az adott múzeumok kínálatával. Megvalósult programok gyűjteménye olvasható a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

weboldalán19:. 

 

2.2.2.6. További jó gyakorlatok 

2.2.2.6.1. Magyarhoni Földtani Társulat – „Gyűjthető múlt” program 

A program kiemelt célja a hazai közoktatásban mostohagyereknek számító földtani értékek társadalmi megbecsülésének elősegítése, a földtudományi 

ismeretterjesztés a nagyközönség érdeklődésének felkeltése révén. A nagyközönség a szakmai közösség felkínálta lehetőségek közül évről évre 

internetes szavazással választja ki, melyik legyen az az ásvány és ősmaradvány, amelyről a következő évben többet szeretne megtudni. A következő 

év programjai a nyertesekről szólnak. A programban részt vevők ismeretterjesztő írásokat tesznek közzé, rádióinterjúkat adnak, Facebook-csoportokat 

működtetnek, ahol aktuális programjaik népszerűsítése mellett rövid, érdekes történeteket tesznek közzé. A programsorozat hangsúlyos eleme a 

múzeumpedagógiai módszerekre építő „Legyél te is természettudós!” című interaktív foglalkoztató program, amivel országos nagyrendezvényeken 

(34. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál, MTA Geonap, Millenáris Ásványbörze, Geotóp Napok), a partnerintézmények rendezvényein (Föld napja, 

Múzeumok éjszakája) általános és középiskolákban jelennek meg az ország számos pontján (Budapest, Tata, Pásztó, Ecseg, Szeged stb.). Fontos cél a 

                                                 
19 http://mokk.skanzen.hu/tanarok-ejszakaja-sikeres-programok.html 

http://mokk.skanzen.hu/tanarok-ejszakaja-sikeres-programok.html
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közösségi terekben aktív kamasz korosztály elérése. A kamaszok nemcsak célközönségét jelentik a programoknak, de a megvalósításba is bevonják 

őket: a rendezvények lebonyolítását iskolai közösségi szolgálatos diákok is segítik. A program együttműködéseket hoz létre/erősít meg a koordináló 

civil szervezet, a Magyarhoni Földtani Társulat, más civil szervezetek – pl. Hantken Alapítvány –, és szakintézmények (múzeumok és oktatási 

intézmények) – pl. Magyar Természettudományi Múzeum és tagintézményei, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, ELTE, BME, Miskolci Egyetem, 

Szegedi Tudományegyetem, MTA, Pásztói Múzeum, Kuny Domokos Múzeum – között, de a programba a Társulat tagjai akár egyénileg (például 

nyugdíjas kollégák) vagy alkalmi csoportokban is be tudnak kapcsolódni. 

A program a civil szervezet, a közösség és különböző intézmények együttműködésével valósul meg. A programban részt vevők saját programmal 

kapcsolódnak a közösség, a partner intézmények rendezvényeihez, kitelepülnek, a közösség rendezvényeire saját, a rendezvénybe integrálható 

programot visznek. A program elősegíti a múzeumok, oktatási intézmények, civil szervezetek hálózatosodását, és hátrányos helyzetű településekre, 

iskolákba, közösségekbe is eljut. 

2.2.2.6.2. Délegypercesek – oral history 

A Délegypercesek – oral history projekt a CULBURB prágai Közép-európai Építészeti Központ (CCEA) kezdeményezésére létrejött kulturális 

városfejlesztési program részeként valósult meg. A projekt célja annak vizsgálata volt, hogy milyen sajátosságokkal bír a szuburbánus fejlődés a közép-

európai nagyvárosok körül, másrészt pedig olyan beavatkozások megvalósítása, amik a helyi közösségek életére, szükségeire, a települések fejlődésére 

reagálnak, azokat segítik és katalizálják. A városfejlesztés ismert eszközei közé tartozik az „akupunkturális” beavatkozások koncepciója - olyan 

programok, művészeti alkotások, építészeti fejlesztések megvalósítása, amik kis léptékben, helyi, közvetlen kérdésekre reagálnak, a fejlődés hosszú 

távú aktivitásait a helyi közösségek irányítása alá helyezve, az ő együttműködésükre alapozva. 

A magyarországi projektek helyszíne Délegyháza volt, ahol a program keretében többek közt egy iskolakert, egy közösségi szauna és egy 

„Délegypercesek” című oral history projekt valósult meg. A projektgazdák, a CULBURB projekt zárását követően egy Pro Renovanda Cultura 

Hungariae pályázatban a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesületének szervezeti keretében újra forráshoz jutottak, és számos más, a CULBURB 

programból kimaradt tevékenységet megvalósítottak: kiadvány, fotó pályázat, kiállítás. 

Fiatal, a kultúra különböző területein (építészet, színház, örökségmenedzsment) tevékenykedő szakemberek többéves munkájukat főként a 

szájhagyomány útján terjedő anekdoták, érdekességek gyűjtésével kezdték meg, és erre bíztatták a lakosságot is. A lokális emlékezet eme nyomaiból 

a helyi identitás főbb elemeit rajzolták meg egy térképen, minden jellemező elemhez egy helyszínt is kapcsolva. A térkép összesen kilenc kiemelt 

pontjához egy-egy mesélő pad tartozik, amelyek a település örökségéhez kapcsolódó történeteket dolgoznak fel, részben hitelesen, részben fikcióval 

kiegészítve. A kilenc helyszínt egy kerettörténettel színesített kincskereső játék fűzi össze. Az egyes helyszínek/padok tematikus fókusza alapján hívták 

rajzpályázatra a helyi óvodásokat és iskolásokat. Az elkészült alkotások a térkép és a padok grafikai alapját adták, és kiállítást is szerveztek belőlük a 

helyi művelődési központban. A közösség kutatómunkája, az építészek és a dramaturg közös munkája eredményeként egy kiadvány (Délegypercesek 

Sztoriatlasz) is elkészült, amely rendkívül ötletesen és kreatívan interpretálja Délegyháza örökségeit.   



Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése 

Módszertani útmutató 

43 

2.2.3. Könyvtárak 

2.2.3.1. Gyűjteményszervezés, gyűjtőköri szabályzat aktualizálása, az állományalakítási stratégia újragondolása 

A könyvtárak gyűjteményszervezésével, a gyűjtőköri szabályzat aktualizálásával, az állományalakítási stratégia újragondolásával összefüggő feladatai 

kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi részvétel 

célja 

A valós és potenciális 

használók, partnerek 

tájékoztatása a 

szabályzat tervezett 

megújításáról 

Javaslatok kérése a 

gyűjtőköri 

szabályzathoz, 

állományalakítási 

stratégiához 

Közvetlen találkozó a 

javaslattevőkkel 

Partneri együttműködés 

(pl.: iskolákkal, 

kulturális 

intézményekkel, 

szociális 

intézményekkel, civil 

szervezetekkel stb.) 

 

Ígéret a résztvevőknek Új gyűjtőköri szabályzat 

megalkotása 

Tájékoztatunk a 

javaslatok sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen 

alternatívák kerülnek 

kidolgozásra 

A vélemények beépülnek 

az új gyűjtőköri 

szabályzatba és 

állományalakítási 

stratégiába 

 

Példák, eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, 

közösségi oldalak, helyi 

sajtó 

Kérdőíves kikérdezés, 

online konzultáció 

lehetősége 

Műhelymunka, fókusz 

csoportos megbeszélés 

Az érintettek elvárásai 

alapján hozott javító 

intézkedések 

dokumentációja 

 

14. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a gyűjteményszervezés, gyűjtőköri szabályzat aktualizálása, az állományalakítási stratégia példáival 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése: 

A gyűjtőkört befolyásoló tényezők: A könyvtárak gyűjtőkörét a könyvtár típusából fakadó alapvető feladatain kívül leginkább az intézmény 

társadalmi környezete kell, hogy meghatározza. A könyvtáraknak folyamatosan követnie kell a szolgálandó közösség elvárásait, és a gyűjtőkörét, 

állományalakítási stratégiáját igazítania kell az elvárásokhoz. 
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2.2.3.2. Gyűjteményszervezés, beszerzés, beszerzési javaslatok (deziderátum) 

A könyvtárak gyűjtemény-beszerzéssel összefüggő feladatai kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel célja 

Tájékoztatás a beszerzésre 

fordítható keret közösség 

igényei szerinti 

felosztásának, és a 

beszerzési javaslatok 

lehetőségéről 

Javaslatok kérése a 

beszerzésre fordítható 

keret felosztásának 

arányaira 

(dokumentumtípus, 

tematika, stb.) 

Javaslatok a beszerzendő 

művekre 

Közvetlen találkozó a 

javaslattevőkkel  

Partneri együttműködés 

(pl. iskolákkal, szociális 

intézményekkel, civil 

szervezetekkel) 

Könyvtárbarát egyesület 

vagy fiatalokból álló 

csoportok vagy bármely 

más, a könyvtár 

szempontjából releváns 

közösség a könyvtár által 

biztosított bizonyos 

pénzügyi kerettel 

rendelkeznek, amelyet 

konzultáció alapján ők 

költhetnek el 

állománygyarapításra. 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Új beszerzési politika 

kialakítása 

Tájékoztatunk a javaslatok 

sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen 

alternatívák kerülnek 

kidolgozásra 

A vélemények beépülnek 

az új gyarapítási 

politikába, következő év 

költségvetési tervezetébe 

Teljes mértékben ők 

dönthetnek az általuk 

kezelt összegek 

felhasználásáról. 

Példák, 

eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, 

közösségi oldalak 

Kérdőíves kikérdezés, 

online konzultáció 

lehetősége, webes felület 

létrehozása a beszerzési 

javaslatok gyűjtése 

céljából 

Műhelymunka, 

fókuszcsoportos 

megbeszélések 

Az érintettek elvárásai 

alapján hozott 

intézkedések 

dokumentációja 

Pontos pénzügyi 

elszámolás  

„Megbízási” és 

együttműködési 

szerződések 

15. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a gyűjteményszervezés, beszerzés példáival 
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Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése: 

- Internetes fórum a beszerzési javaslatokra és a válaszadásra: „A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újdonságai” cím alatt az FSZEK 

folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a frissen beszerzett dokumentumokról, és a beiratkozott használóknak lehetőségük van javaslatokat 

is tenni a beszerzendő művekre. Javaslataik sorsáról a könyvtárosok tájékoztatást adnak20. 

- A gyerekkönyvtár lelkes és rendszeres látogatóiból létrehozhatunk egy csoportot, amelynek tagjait felhatalmazzuk arra, hogy a könyvtár által 

biztosított éves állománybeszerzési keretből gazdálkodjanak. A gyerekkönyvtáros vezetésével a gyerekeket ezáltal bevonhatnánk az 

állománygyarapítási munkába, így ők is képet kaphatnának arról, hogy milyen nehéz egy adott keretből gazdálkodni, eldönteni, hogy egy 

bizonyos könyv vajon érdekli-e majd az olvasóközönséget, vagy egyes könyvekből vajon egy vagy több példányt rendeljünk. 

2.2.3.3. A könyvtár megfelelő elérhetősége: rugalmas nyitvatartási idő, fogyatékossággal élők számára is elérhető szolgáltatások 

A könyvtárak nyitvatartási időre vonatkozó döntése, döntései kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi részvétel 

célja 

Tájékoztatás a 

szolgáltatások 

elérhetőségéről 

Javaslatok kérése a 

legoptimálisabb nyitva 

tartás megtervezéséhez, 

új szolgáltatások 

bevezetéséhez 

Közvetlen találkozó a 

javaslattevőkkel, a 

fenntartóval 

Partneri együttműködés 

(pl.: iskolákkal, szociális 

intézményekkel, civil 

szervezetekkel) 

 

Ígéret a résztvevőknek Javul a könyvtár 

szolgáltatásainak 

elérhetősége, 

hozzáférhetősége 

Tájékoztatás a 

javaslatok sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen 

alternatívák kerülnek 

kidolgozásra 

Új nyitvatartási idő 

életbe léptetése, új 

szolgáltatások elindítása 

 

Példák, eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, 

közösségi oldalak, 

fenntartó 

médiafelületei, más 

érintett intézmények 

felületei 

Kérdőíves kikérdezés, 

online konzultáció 

lehetősége, közösségi 

találkozó 

Megszólítás, 

műhelymunka, 

ötletbörze 

Partnerségi 

együttműködési 

megállapodások pl. a 

könyvek házhoz 

szállításáról a helyi 

szociális gondozó 

hálózattal, a használók 

bevonásának gyakorlata 

a szolgáltatások 

 

                                                 
20 http://www.fszek.hu/szolgaltatasok/?article_hid=10475 



Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése 

Módszertani útmutató 

46 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

megtervezésébe, 

önkéntesek bevonása 

16. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a rugalmas nyitva tartás példájával 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése: 

- Kitelepülések: számos könyvtár hozott létre itthon ún. könyvtári kitelepüléseket, amely során közelebb kívántak kerülni a potenciális 

olvasóikhoz: pl. balatonfüredi, keszthelyi strandkönyvtár; az egri Bródy Sándor könyvtár 2012 óta pláza könyvtárat üzemeltet az Agria Park 

első emeletén, amely minden hétvégén, vasárnap is 10-16 óra között várja a látogatókat. 

- Igazodás a helyi piaci napokhoz: kisvárosokban és falvakban nagy jelentőséggel bírnak, és sok vásárlót vonzanak a helyi piacok. Amennyiben 

a piac a könyvtár közelében található, érdemes a könyvtári nyitva tartást a piachoz igazítani. Sok ember szereti egyszerre elintézni az ügyeit, 

így nagyobb valószínűséggel térnek be a könyvtárba is ebben az idősávban. 

- A könyvtár használatának bemutatása jelnyelvi tolmácsolással: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján elérhetővé tettek egy jelnyelvi 

tolmácsolással készült kisfilmet a siket használók tájékoztatása céljából21. 

- Hangos könyvtárhasználati szabályzat: A kecskeméti Katona József Könyvtár szolgáltatása vak és gyengénlátó használóik számára készült. 

A kisfilm az aktuális könyvtárhasználati tudnivalókat ismerteti22.  

- A saját intézményi honlapon partnerszervezetekre mutató linkek elhelyezése és elérésük biztosítása: A kecskeméti Katona József 

Könyvtár az egyenlő esély biztosítása a könyvtárhasználathoz oldalán A Lapról Hangra portálra mutató linket szerepeltet.  A Lapról Hangra 

portált az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány működteti23.  

 

  

                                                 
21 http://www.fszek.hu/szolgaltatasok/?article_hid=11365 
22 http://www.bacstudastar.hu/egyenlo-esely 
23 http://www.laprolhangra.hu/  

http://www.fszek.hu/szolgaltatasok/?article_hid=11365
http://www.bacstudastar.hu/egyenlo-esely
http://www.laprolhangra.hu/
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2.2.3.4. Interaktív, interneten igénybe vehető könyvtári szolgáltatások 

Az interaktív, interneten igénybe vehető könyvtári szolgáltatások kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. (E 

tevékenységcsoportba tartozik pl.: az elektronikus kérés, értesítés a kért dokumentum hozzáférhetőségéről, tájékoztatás kérése, kölcsönzés 

meghosszabbítása, értesítés a kölcsönzési idő lejártáról, értesítés a rendezvényekről, könyvajánlás stb., de például a mobil applikációk készítése is.) 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel célja 

Tájékoztatás a szolgáltatásokról Javaslatok kérése a 

legoptimálisabb 

szolgáltatási csomag 

megtervezéséhez, új 

szolgáltatások 

bevezetéséhez 

Közvetlen találkozó a 

javaslattevőkkel új 

szolgáltatások 

bevezetése esetén 

Partneri együttműködés 

(pl. iskolákkal, szociális 

intézményekkel, 

kulturális és civil 

szervezetekkel, 

fenntartóval) 

Mobil applikációs 

pályázat kiírása, 

A könyvtár honlapjának, 

Facebook-oldalának 

vagy egy blogjának 

üzemeltetése 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Új, távoli elérésű szolgáltatások 

bevezetése 

Tájékoztatás a 

javaslatok sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen új 

szolgáltatások kerülnek 

kidolgozásra 

Új szolgáltatások 

elindítása 

Szabad kezet kapnak az 

általuk üzemeltetett 

oldal kezelésében 

Szakmai és 

infrastrukturális segítség 

Példák, 

eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, közösségi 

oldalak, fenntartó médiafelületei 

Kérdőíves kikérdezés, 

online konzultáció 

lehetősége, közösségi 

találkozó, felmérés a 

közösségi médián 

keresztül 

Megszólítás 

Vetélkedő indítása a 

könyvtári mobil 

applikáció készítésére 

Az innovációs 

folyamatokhoz 

szükséges források, 

akadályozó körülmények 

számbavétele, ezek 

megvitatása a használók 

bevonásával. 

Facebook-oldal, blog 

vagy honlap (al)oldal 

biztosítása a résztvevők 

számára 

Együttműködési 

szerződések 

17. tábla: A társadalmi részvétel szintjei az interaktív, interneten elérhető szolgáltatások példáival 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése: 

- Blogok, kommentek: könyvtári területen egy időben nagyon népszerűvé váltak az internetes blogok. A könyvtárak hamar szembesültek azzal 

a ténnyel, hogy nehezen tudják moderálni a használói bejegyzéseket, és sajnos sokszor a frissítésre sem helyeznek kellő hangsúlyt. 

Természetesen számos jól működő példával is találkozhatunk, de működtetésük nagy odafigyelést igényel.  
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- Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: A KSH Könyvtára „Nyitottak vagyunk Önre” szlogennel szólítja meg a használóit honlapján. 

Könyvajánlójához megjegyzéseket lehet fűzni, de ehhez létre kell hoznia a használónak egy Google+-profilt, amely használata identitást biztosít 

a Google alkalmazásaiban. Ha másik identitást – például álnevet – szeretne valaki használni, ehelyett egy korlátozott Blogger-profilt 

választhat24.  

2.2.3.5. A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése 

A könyvtárak digitális írástudással, az információs műveltség elsajátításával és az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítésével összefüggő 

tevékenységei kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel célja 

Tájékoztatás a könyvtár 

szerepvállalásáról ezen a 

területen 

Javaslatok kérése a 

támogató folyamatok és a 

célcsoportok 

megtervezéséhez 

Közvetlen találkozás az 

érintettekkel vagy 

képviselőikkel, pl. 

nyugdíjasklub, 

vállalkozók 

Partneri együttműködés 

(pl. nyugdíjasklubokkal, 

gazdakörökkel, 

kismamaklubbal, kis- és 

középvállalkozókat 

tömörítő szervezetekkel, 

önkormányzattal stb.) 

 

Ígéret a 

résztvevőknek 

A lakosság digitális 

írástudásának, 

információs 

műveltségének fejlesztése 

Tájékoztatás a javaslatok 

sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen 

tervezik meg a támogató 

tevékenységeket 

A segítő folyamatok 

elindítása 

 

Példák, 

eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, 

közösségi oldalak, 

fenntartó médiafelületei, 

más érintett intézmények, 

szervezetek felületei 

Kérdőíves kikérdezés, 

fókuszcsoport, közösségi 

találkozó 

Megszólítás, 

műhelymunka 

Partneri együttműködési 

megállapodások pl. a 

nyugdíjasklubbal, a helyi 

gazdák, vállalkozók 

képviselőivel, 

önkormányzattal 

 

18. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az LLL folyamatának segítése példáival 

 

  

                                                 
24 http://kshkonyvtarblog.blogspot.hu/2016/11/bohumil-hrabal-bambini-di-praga-1947.html#comment-form 

http://kshkonyvtarblog.blogspot.hu/2016/11/bohumil-hrabal-bambini-di-praga-1947.html#comment-form
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Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése:  

Internet Café Klub: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtárában 2003 közepétől közel 80 tanfolyamon, mintegy 600 olvasónknak 

- elsősorban kerületi lakosnak – szerveztek kiscsoportos (7-10 fős), alapfokú internethasználati képzést. A tanfolyamokon túl a könyvtár a Gondozási 

Központok időseinek Internet Café klubot is szervezett. Ez a szám hónapról hónapra nő, hiszen a tanfolyamokat folyamatosan szervezik25.  

2.2.3.6. Közhasznú, ügyintézési és egyéb információszolgáltatás nyújtása 

A könyvtárak közhasznú, ügyintézési és egyéb információszolgáltató tevékenysége kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel célja 

Tájékoztatás a könyvtár 

szerepvállalásáról ezen a 

területen 

Javaslatok kérése a 

támogató folyamatok és a 

célcsoportok 

megtervezéséhez 

Közvetlen találkozás az 

érintettekkel vagy 

képviselőikkel, pl. 

adóhivatal, okmányiroda, 

munkanélküli hivatal, 

önkormányzat 

Partneri együttműködés 

(pl. adóhivatal, 

okmányiroda, 

munkanélküli hivatal, 

önkormányzat, nyugdíjas 

szervezetek, stb.) 

Önkéntesek vagy önkéntes 

csoportok bevonása a 

közhasznú 

információszolgáltatásba 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Az ügyintézés támogatása 

és közhasznú információ 

nyújtása 

Tájékoztatás a javaslatok 

sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen 

tervezik meg a támogató 

tevékenységeket 

A segítő folyamatok 

elindítása 

Önállóan, a könyvtárosok 

szakmai és 

infrastrukturális segítsége 

mellett dolgozhatnak 

Példák, 

eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, 

közösségi oldalak, 

fenntartó médiafelületei, 

más érintett intézmények, 

szervezetek felületei, 

hírlevél 

Kérdőíves kikérdezés, 

fókuszcsoport, közösségi 

találkozó 

Megszólítás, 

műhelymunka 

Partneri együttműködési 

megállapodások pl. 

adóhivatallal, 

okmányirodával, 

munkanélküli hivatallal, 

önkormányzattal, a helyi 

gazdák, vállalkozók 

képviselőivel 

Pl. egyetemisták adnak 

közhasznú információkat 

(pl. jogi vagy 

közigazgatási információk, 

életmód tanácsadás, 

továbbtanulás stb.) egy 

számukra biztosított 

helyen, amely szolgáltatás 

időtartamát, önkénteseit az 

egyetemisták határozzák 

meg 

19. tábla: A társadalmi részvétel szintjei az közhasznú, ügyintézési és egyéb információszolgáltatás példáival 

                                                 
25 http://www.fszek.hu/konyvtaraink/thokoly_ut_5_/internet_tanfolyam 

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/thokoly_ut_5_/internet_tanfolyam
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Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése:  

Idősebb felnőttek – Inspiráció, részvétel, csatlakozás: Az Amerikai Egyesült Államokban a Városi Könyvtárak Tanácsa (Urban Libraries Council) 

rendszeresen innovációs pályázatot hirdet. 2016-ban a „Polgárok és a közösségek bevonása” kategóriában a Washington Állam King megyéjében 

működő King County Library System (King megyei könyvtári szolgáltató rendszer) „Idősebb felnőttek – Inspiráció, részvétel, csatlakozás” című 

projektje lett a díjazott. Abból a gondolatból indultak ki, hogy a baby boom generáció betölti a 65 évet, és a 75 év felettiek a leggyorsabban növekvő 

korcsoport. Ez soha nem látott lehetőséget teremt arra, hogy bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulásba, kifinomult képességeiket hasznosítsák az 

önkéntes munkában, és elmélyültebben vegyenek részt a szélesebb közösség munkájában.  

Célzottan programozva és az amerikai nyugdíjas szövetséggel (American Association of Retired Persons) partnerséget kötve a program megyeszerte 

húsz könyvtárba jutott el. A program megvalósításában 40 idősebb felnőtt önkéntes vett részt. A King megyei könyvtári szolgáltató rendszer egy 

dedikált weboldalt készített, kifejezetten az 50+-os célközönségnek szánva azt, kiemelve, összegyűjtve az érdeklődésükre számot tartható 

információforrásokat26.. 

2.2.3.7. Helyismereti munka, helyismereti gyűjtemény fejlesztése és hasznosítása 

A könyvtárak helyismereti munkája, a helyismereti gyűjtemény fejlesztése és hasznosítása kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk 

lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel célja 

Tájékoztatás a könyvtár 

szerepvállalásáról ezen a 

területen 

Javaslatok kérése a 

helyismereti munkát 

támogató folyamatok, 

érintettek és a 

célcsoportok 

megtervezéséhez 

Közvetlen találkozás az 

érintettekkel vagy 

képviselőikkel, pl. 

helytörténeti klub, 

honismereti szakkör, 

Települési Értéktár 

(Hungarikum), civil 

szervezetek, iskolák, helyi 

értékeken alapuló 

tartalomgenerálás 

Partneri együttműködés 

(pl. helytörténeti klub, 

honismereti szakkör, 

Települési Értéktár 

(Hungarikum), civil 

szervezetek, iskolák, stb.) 

Civil szervezetek, egyének 

önállóan a könyvtárosok 

szakmai segítségével 

önállóan a helyi értékekre 

és tudásra alapozva 

tartalmakat állítanak elő 

                                                 
26 http://kcls.org/browse/50/ 

http://kcls.org/browse/50/
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 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

Ígéret a 

résztvevőknek 

A településsel kapcsolatos 

értékek őrzése és 

disszeminálása 

Tájékoztatás a javaslatok 

sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen 

tervezik meg a 

tevékenységeket 

A helyismereti 

tevékenység 

újragondolása a javaslatok 

figyelembevételével 

Civil szervezetek, egyének 

a könyvtárosok szakmai 

segítségével a helyi 

értékekre és tudásra 

alapozva önállóan 

állítanak elő tartalmakat  

Példák, 

eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, 

közösségi oldalak, 

fenntartó médiafelületei, 

más érintett intézmények, 

szervezetek felületei, 

hírlevél 

Kérdőíves kikérdezés, 

fókuszcsoport, közösségi 

találkozó 

Megszólítás, 

műhelymunka 

Partneri együttműködési 

megállapodások, közös 

projektek, önkéntesek 

bevonása 

Online tárhely biztosítása 

20. tábla: A társadalmi részvétel szintjei a helyismereti gyűjtemény fejlesztése példáival 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése:  

- Tartalomgenerálás: Escondido Public Library „Library YOU” projektjének27 célja, hogy a helyi tudást videó dokumentumok formájában 

rögzítsék és elérhetővé tegyék. A projektben mindenki saját maga veheti fel a videót, de kérésre a könyvtár eszközöket és segítséget is nyújt. A 

honlapon több témakört is találhatunk: üzlet, művészetek, főzés, egészség, fitnesz, történelem, otthon és kert. A videók igen különfélék témában 

és minőségben egyaránt készültek, de jól mutatják a helyi társadalom tagjainak érdeklődését, tudását, a lokális értékeket. 

- Hungarikumok: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a HUNG-1 pályázati kiírásra vállalta annak a pályázati célnak a megvalósítását, hogy az 

akkor (2014-ben) már hungarikummá nyilvánított értékeknek a hozzájuk leginkább köthető megyei könyvtárral elkészítteti a részletes 

szakirodalmi és egyéb forrásokkal alátámasztott ismertetését, történeti, kulturális beágyazottságának bemutatását. A könyvtárak helyismereti 

forrásaikra építve, a kiíró Földművelésügyi Minisztérium legnagyobb elismerését elnyerve teljesítették a feladatot. Valamennyi hungarikumról 

készült egy-egy igényes tanulmány a könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben őrzött dokumentumok (újságkivágatok, fotók, képeslapok, 

plakátok, stb.) felhasználásával. Ez a program pályázati támogatással valósult meg, de egyébként nem igényel különösebben erőforrást.  A helyi 

Értéktár Bizottságok minden helyi érték esetében a települési és a megyei könyvtárral együttműködve elvégezhetnék ezt a feladatot. Az 

értékekről készült, azoknak az adott település életébe, kultúrájába való beágyazottságát igazoló tanulmányok jól felhasználhatók lehetnének 

                                                 
27 https://libraryyou.escondido.org 

https://libraryyou.escondido.org/
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rendezvények háttér- és reklámanyagaként, ismeretterjesztési, vagy akár turisztikai céllal is. Ezek elkészítése közelebb hozhatja egymáshoz a 

településen munkálkodó könyvtárosokat, közművelődési szakembereket, civileket, önkénteseket. 

2.2.3.8. Az olvasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló egyéni és közösségi foglalkozások 

A könyvtárak olvasással, az iránti érdeklődés felkeltésével összefüggő munkájuk kapcsán a társadalmiasítás alábbi módjait tartjuk lehetségesnek. 

 TÁJÉKOZTATÁS KONZULTÁCIÓ BEVONÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS FELHATALMAZÁS 

A társadalmi 

részvétel célja 

Tájékoztatás a könyvtár 

szerepvállalásáról ezen a 

területen 

Javaslatok kérése Közvetlen találkozás az 

érintettekkel vagy 

képviselőikkel, pl. civil 

szervezetek, iskolák, 

óvodák 

Partneri együttműködés 

(pl. civil szervezetek, 

óvodák, iskolák, stb.) 

Civil szervezetek, 

könyvtárbarát egyesületek 

felhatalmazása olvasás-

népszerűsítő programok 

szervezésére 

Ígéret a 

résztvevőknek 

Az olvasás népszerűsítése Tájékoztatás a javaslatok 

sorsáról 

A javaslatok alapján az 

érintettekkel közösen 

tervezik meg a 

tevékenységeket 

Az olvasásfejlesztési és az 

olvasás iránti igény 

felkeltésének 

újragondolása a javaslatok 

figyelembevételével 

Az általuk kialakított 

program és rendezvény 

megvalósítása, 

Szakmai segítség és 

helyszín, esetleg anyagi 

eszközök biztosítása 

Példák, 

eszközök, 

dokumentáció 

A könyvtár honlapja, 

közösségi oldalak, 

fenntartó médiafelületei, 

más érintett intézmények, 

szervezetek felületei, 

hírlevél 

Fókuszcsoport, közösségi 

találkozó, közösségi oldal 

Megszólítás, 

műhelymunka, 

ötletbörze 

Partneri 

együttműködésiek (pl. 

felolvasások, 

gyerekprogramok) 

Tizenéves 

tanácsadócsoport 

 

21. tábla: A társadalmi részvétel szintjei az olvasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló egyéni és közösségi foglalkozások példáival 

 

Az egyes példák, eszközök rövid ismertetése:  

Tizenéves tanácsadó csoport (teenage advisory group): Az USA legtöbb könyvtárában működnek Teenage Advisory Group-ok, amelyek tizenéves 

tagjai közvetlen hatással vannak a könyvtár működésére – dokumentumokat javasolnak, népszerűsítési kampányban vehetnek részt, 

rendezvényötleteket adnak, ők maguk is részt vesznek a tervezésben és lebonyolításban. 
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3. Milyen akadályok gördülhetnek a társadalmiasított 

működési mód elé és miként előzhetjük, oldhatjuk meg 

ezeket? 

A társadalmiasított működési mód számos lehetőséget rejt magában, közösségfejlesztő 

tevékenységünk kiteljesedését, vagy adott esetben kiindulási pontját is jelentheti. Alkalmazása 

azonban – mint minden összetett szakmai folyamat – buktatókkal, nehézségekkel is jár. Az 

alábbiakban ezeket vesszük számba, és azt tekintjük át, hogy miképpen előzhetjük, oldhatjuk meg 

ezeket.  

3.1. A lakosság passzivitása 

Ha társadalmiasításban gondolkodunk, először mindenkinek a passzivitás, érdektelenség merül fel 

első gondolatként. A passzivitásnak azonban számos oka lehet, legfontosabb tennivalónk tehát 

ezen okok feltárása, körülírása. Az előző fejezetekben számos utalás volt már ezekre. A 

társadalmiasított formában működő intézmények tapasztalatai alapján a passzivitás jellemzően az 

alábbi okokra vezethető vissza. 

3.1.1. Nem megfelelő módon, csatornákon próbáljuk elérni a lakosságot 

A leggyakoribb és legegyszerűbb probléma egyszerű kommunikációs helyzetekben rejlik. 

Információink nem jutnak el a megfelelő célcsoporthoz, illetve nem jutnak el hozzánk az egyének 

és közösségeik igényei, szükségletei. Ha a kitüntetett érdektelenség csak nekünk szól, és a 

település más intézményeinek programjai teltházasak, akkor valószínűleg erről lesz szó. 

Javaslat:  

- Személyesen keressük fel azokat a helyi közösségeket, akiket megcéloznánk a 

programjainkkal, 

- találjuk meg a hangadókat, akiket személyes interjúkkal felkereshetünk, 

- igyekezzünk megismerni, megérteni a célközönségünk szempontjait, ezeket feltárva minél 

inkább igyekezzünk megfelelni elvárásaiknak, közösen megalkotni a számukra vonzó 

élményeket, 

- mérjük fel mások (pl. helyi civilek, más intézmények), meglátásunk szerint hatékony 

kommunikációs csatornáit és – amennyiben erre lehetőség van – csatlakozzunk azokhoz, 

- gondoljuk újra korábban megszokott marketing és PR kliséinket, új szolgáltatási formaként 

nyúljunk bátran a közösségi média eszközeihez, de csak kizárólag tudatos tervezéssel és 

folyamatos frissítéssel. 
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3.1.2. Helyi szokások, hagyományok, kultúra jellemzői 

Nehezebb a dolgunk, ha azt tapasztaljuk, hogy mások programjai sem látogatottak a településen – 

ez összetettebb és mélyebb feltárást igénylő nehézségre utal. Jelentősen megnehezítheti a 

bevonást, ha a helyi kultúrában nem alakultak ki szokásminták, hagyományok a társadalmi 

részvételre, esetleg egy korábbi helyi elit ezt tudatosan elnyomta. Ilyenkor maximum pár sportkör 

és hobbicsoport működik a településen, akik társadalmi, közösségi kérdésekkel nem vagy kevésbé 

foglalkoznak, tevékenységük jól körülhatárolható, és zárt közösségként működnek. 

Javaslat:  

Azt is mondhatnánk: „Innét szép nyerni!” A közösségfejlesztésnél, illetve a közösségi tervezésnél 

alkalmazott aktív és passzív eszközök igénybevételével kísérelhetjük meg a meglévő helyi civil- 

és vállalkozói szektor, valamint a helyi lakosság bevonását. Ennek lehetséges módjairól a 

közösségfejlesztés módszereit ismertető útmutatónk részletesen szól, itt csak a főbb lépéseket 

említjük: 

- a folyamatba beavathatók feltérképezése: a néhány létező a hobbikör, közösség felkutatása 

és megszólítása, hiszen vélhetően ott fogjuk megtalálni azt a pár aktív embert, akikkel 

elindulhatunk a településen, 

- a passzivitás okainak és a jövőre vonatozó elképzeléseknek a feltárása interjúkkal, 

személyes és fókuszcsoportos konzultációkkal, kérdőíves megkérdezéssel, 

- műhelymunka a bevont szereplőkkel, helyzetértékelés, a fejlesztési lehetőségek feltárására, 

a jövőkép és tervezett eredmények megfogalmazása, 

- nyilvános beszélgetés a kialakított tervek véleményezésére, széleskörű társadalmi 

elfogadására. 

3.1.3. Társadalmi deficitek, anómia, közösségek hiánya, szociális problémák a településen 

Az előző ponthoz hasonlóan itt is az általános passzivitás a jellemző a településen. Ebben az 

esetben azonban a hobbikörök megléte is ritka. Elsősorban hátrányos helyzetű közösségekben, 

településeken jellemző, hogy a szociális problémák a hétköznapi közösségi kapcsolatokra is 

rányomják a bélyegüket. A megélhetési gondok, hétköznapi szükségletek kielégítése előbbre való 

a közösségi gondolkodásnál. Másik tipikus eset az alvó városok helyzete, melyek lakossága 

napközben a közeli nagyvárosokban tartózkodik, helyi közösség nem alakul ki, maximum egy-egy 

szolgáltatást vesznek igénybe helyben. Jellemzően néhány év alatt duzzadt fel a település 

lakossága, a szomszédok nem ismerik egymást.  

Ebben a témakörben említendő az is, hogy míg egy településen a kisgyermekes szülők és a 

nyugdíjasok viszonylag könnyen mozdíthatók, meglehetősen nehéz azonban elérni az aktív korú 

lakosságot, akik a többek között a fenti két ok miatt is kevésbé vesznek részt az intézmények 

életében.  
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Javaslat: 

- Szervezzünk olyan szociális, felzárkóztató programokat, amelyek mentén elindítható a 

közösségfejlesztési folyamat: pl. varrótanfolyam, ruhajavítás, maradékok, rongyok 

felhasználása, bevonva a közösségből a jó kézügyességgel rendelkezőket, akik a 

többieknek adhatnak át tudást; közösségi kert a művelődési ház udvarán – esetleg a 

gyerekek nyári foglalkozásokon innen kaphatnak zöldséget, gyümölcsöt; stb. 

- Keressünk partnerséget a szociális területen tevékenykedő munkatársakkal, akik hidat 

képezhetnek a célcsoport és intézményünk között, támogathatnak bennünket az aktivizálás 

ösztönzésében. 

- A hátrányos helyzetből fakadó passzivitás kapcsán a saját szemléletmódunkat is tanácsos 

formálnunk: amit mások egy félig üres pohárként látnak, arra mi tekintsünk félig telt 

pohárként. Arra fordítsunk figyelmet, hogy mi az, amit a közösség, az egyén jól csinál, 

mihez ért, miben vannak az erősségei. Az erősségek és képességek feltárása az előszobája 

annak, hogy az emberek maguk váljanak öntevékenységük motorjává. 

- Alvó városok esetén praktikus hétvégi szomszédsági programokkal kezdenünk a helyi 

közösség bevonását. 

A fentiek szerinti – számos társadalmi-gazdasági nehézséggel terhelt településen, térségben való 

– kulturális, közösségi tevékenység szakmai alapjairól, alkalmazható módszereiről bővebben 

szólunk az esélyegyenlőség kérdéskörét áttekintő módszertani háttéranyagunkban. 

3.1.4. Helyi közösségek között fennálló konfliktusok 

Gyakran előforduló probléma a településen működő közösségek közötti rivalizálás, konfliktusok. 

Néha csak azért nem vesz részt egy közösség egy kezdeményezésben, mert egy másik közösség a 

szervezője. Sajnos a mai társadalmunkban általános probléma a széthúzás, ami csak hatalmas 

munkával, folyamatosan egyensúlyozva enyhíthető.  

Javaslat: olyan személyeket győzzünk meg céljaink támogatására, majd vonjuk be 

tevékenységünkbe, akik semlegesek egy adott konfliktusban, esetleg mindkét táborral jó viszonyt 

ápolnak. 

3.1.5. Bizalmi problémák – a helyi közösségekben és a szakemberekben  

A bizalom hiánya felmerülhet kis és nagyobb települések esetében egyaránt. Számos példát látunk 

szépen felújított, ám zárva tartó faluházakra („nehogy tönkretegyék” címszóval) és nagyobb 

városban is előfordul, hogy csak egy szigorúan vett nyitvatartási időben használható az épület a 

közösségek által, saját programjaik megvalósításához. A bizalom nem csak az intézmény részéről 

fontos a közösség irányába, hanem fordítva is. Az egyénnek és a közösségnek is meg kell bíznia 

az intézményben. Ha már sokszor jelzett egy problémát, számos ötlettel kereste fel az intézményt, 

nyilvánított véleményt az intézmény kérésére, de ezeket sorra nem vették figyelembe, és ennek 

okáról nem kapott érdemi visszajelzést, megrendül a bizalma és előbb-utóbb kivonja magát az 

intézmény életéből. 
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Javaslat: 

- Lépésről-lépésre igyekezzünk minél több felelősségi kört átadni a helyi közösség számára: 

pl. egy-egy helyiség, eszköz felügyelete a használat során, egy-egy kisebb program teljes 

körű lebonyolítása stb. 

- Amennyiben igényt mérünk fel vagy véleményt kérünk bármilyen formában, mindig 

adjunk visszacsatolást a véleményt nyilvánítóknak. Ha egy ötletet nem tudunk 

megvalósítani, ismertessük az okát (anyagi ok, eszközhiány, jogi akadály stb.), így 

fenntartjuk a kedvet arra, hogy tovább gondolkodjanak, új megoldásokat keressenek és az 

esetleges akadályokkal, nehézségekkel is számoljon a közösség. 

3.1.6. Az elvárt minőség kritikája – Rések a pajzson (a rés-modell)28 

Amennyiben a lakosság által észlelt minőség, s aközött, amilyennek a részvételre alkalmat adó 

tevékenységeiket és szolgáltatásunkat mi magunk tartjuk, eltérés mutatkozik, avagy rés keletkezik, 

hibajavítási tevékenységeket kell elindítanunk, amelyek mind a tevékenységünk, szolgáltatásunk 

valamilyen irányú megváltoztatására, fejlesztésére, egyúttal a lakossági panaszok kezelésére 

irányulnak. Az ún. rés-modell szerint hat okból jöhet létre ilyen eltérés, amely pontok egyúttal a 

hibajavítás beavatkozási területei is: 

1. Ismereti rés (az intézmény nem ismeri jól a lakosság igényeit) 

2. Teljesítési rés (a lakosság minőségi elvárásai különböznek a tapasztalásától) 

3. Belső kommunikációs rés (az intézmény kommunikációja mást ígér, mint amit teljesíteni 

tud) 

4. Észlelés rés (a lakosság másként érzékeli a részvételi lehetőségeket, a kapott szolgáltatást) 

5. Értelmezés rés (a lakosság nem úgy értelmezi az intézmény kommunikációját, mint az 

gondolta) 

6. Szolgáltatás rés (a lakosság elvárásai és az elérhető részvételi lehetőségek, a kapott 

szolgáltatás különböznek). 

A rés-modell (GAP-modell) központi eleme az 6. számú rés, ekkor ugyanis a lakosság nem abban 

a tevékenységben vehet részt, nem azt a szolgáltatást kapta, mint amit elvárt. Ez tehát egyrészt a 

legsúlyosabb problémahelyzet, mellyel az intézmény találkozhat, másrészt e rés „méretét” a másik 

öt rés csökkentésével minimálisra lehet csökkenteni. 

Javaslat: minőségfejlesztés és megelőzés 

A tevékenységi-szolgáltatási rések, ezáltal a lakossági elégedetlenség az intézmény tevékenységi- 

és szolgáltatási folyamataiból előre jelezhető. Az előrejelzés eszközeként az ún. SERVQUAL 

modellt alkalmazzák immár két évtizede, melynek célja, hogy egy általánosan alkalmazható, a 

szolgáltatási minőség mérésére használható eszközként funkcionáljon.  

  

                                                 
28 Cserpes 2011. 19. 



Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése 

Módszertani útmutató 

57 

A modell öt olyan dimenziót határoz meg, melyek együttes elemzésével leírható egy adott 

szolgáltatás minősége: 

- Kézzelfoghatóság: az intézmény munkatársainak, felszereléseinek és kommunikációs 

eszközeinek megjelenése. 

- Megbízhatóság: az intézmény képessége, hogy az ígért részvételi lehetőséget, szolgáltatást 

pontosan és megbízhatóan nyújtja. 

- Fogékonyság az ügyfél igényeire: az intézmény hajlandósága, hogy a lakosságnak 

készségesen segítsen, és azonnali részvételi lehetőséget, szolgáltatást nyújtson. 

- Szavatolás, bizalom: az intézmény munkatársainak ismerete, tudása, udvariassága és 

képessége, hogy bizalmat és megbízhatóságot közvetítenek a lakosság irányába. 

- Empátia: a személyre szabott „gondoskodó” figyelem, amelyet az intézmény a lakosság 

irányába fejt ki. 

A fentiek szerinti nehézségek és az azok megelőzése, megoldása lehetséges eszközeinek 

összefoglalása: 

A lakosság passzivitása 

Lehetséges, jellemző nehézség Megoldási javaslat 

Nem a megfelelő módon érjük el a lakosságot Személyes kapcsolatfelvétel 

Hangadók meggyőzése 

Eredményes kommunikációs csatornákhoz való 

csatlakozás 

Nem része a helyi kultúrának a közösségi aktivitás Valamilyen közösség bizonyosan működik a 

településen, kezdjük velük a munkát 

Társadalmi, szociális problémák Az emberek élethelyzetén könnyítő, javító 

közösségi programokat szervezzünk 

Az alvótelepülések esetén a közösségi 

eseményeket ütemezzük hétvégére 

Közösségek közötti konfliktusok Tudatosan vonjunk be közbizalomnak örvendő 

helyi polgárokat is a tevékenységünkbe 

Bizalom hiánya a közösségek és az intézmény 

között 

Adjunk mi bizalmat: adjunk át felelősségi köröket 

a helyi közösségeknek 

Minden igényre, javaslatra érdemben jelezzünk 

vissza 

„Rések a pajzson” Intézményünk által biztosított részvételi 

lehetőségek és szolgáltatásaink elemzése, különös 

tekintettel arra, hogy milyen mértékben felelünk 

meg, avagy nem a lakossági igényeknek 

(SERVQUAL modell). 

22. tábla: A résztvevők passzivitása lehetséges okainak és javasolt megoldási módjainak 

összefoglalása 
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3.2. Bevontak bezárkózása 

Ha sikerül az intézményünket bármilyen szinten társadalmiasítani, helyi közösségeket, civileket 

bevonni, akkor idővel újabb nehézségekkel találhatjuk szembe magunkat. Ezek persze 

megoldhatók – ahogyan pl. egy örömteli értesítés után a nyertes pályázatunk megvalósítása során 

felmerülő nehézségek. Fontos azonban, hogy észrevegyük, de legfőképp, hogy kezeljük ezeket a 

helyzeteket. 

3.2.1. Közösségek közötti konfliktusok  

Gyakorlatilag az előző pontban már ismertetett nehézség, ami a működés során is felmerülhet, ha 

nem minden közösség egyenlő mértékben kerül bevonásra (ami lehetetlen), esetleg valakinek az 

akarata nagyobb százalékban érvényesül stb. A demokrácia keskeny ösvényén kell egyensúlyozni 

az együttműködés során, melyben a szakembereknek kiváló konfliktuskezelő képességekkel kell 

rendelkezniük. 

Javaslat:  

Próbáljuk a konfliktuskezelés módszertana szerinti leghatékonyabb, az érdekekre fókuszáló, 

együttműködő megoldásokat előtérbe helyezni, amelyek az összes érintett fél számára elfogadható 

megoldást keresik és esélyt adnak a „nyertes-nyertes” típusú végeredményre.29 

3.2.2. „Az én váram…” 

Amennyiben egy-egy közösség bármilyen szintű szerepet kap egy intézmény működtetésében, 

akkor számos erőforrással tudja gazdagítani azt: humánerőforrás, eszközök rendelkezésre 

bocsátása, ötletek, programok szervezése stb. Ugyanakkor ő is részesül az intézmény 

erőforrásaiból: infrastruktúra, eszközök, szakmai segítség, finanszírozás stb. Azonban ezen 

erőforrások is végesek. Minél több közösség használja, annál kevesebb jut belőle. Jellemző 

stratégia, hogy ilyen esetben a bevont közösségek igyekeznek minél nagyobb mértékben lekötni 

az intézmény erőforrásait. Az intézményi statisztikában pedig ki lehet pipálni, hogy egy helyi 

közösség programja valósult meg. Arra azonban oda kell figyelni, hogy ha valójában csak egy-két 

kisközösséget sikerült bevonnunk, az még nem valódi társadalmiasítás.  

Javaslat:  

- Ültessük egy asztal köré rendszeresen az intézményünk működtetésében bármilyen 

szerepet vállaló közösségeket, és közösen tekintsük át, hogy ki milyen szerepet vállal, 

kinek mire van szüksége intézményünktől, mi az, amiben esetleg nem mi, hanem az egyes 

szervezetek tudnak egymás segítségére lenni stb.  

- Formalizáljuk a találkozások rendszerét: akár nemformális, akár formális szervezetként 

ajánljuk fel a közösségek számára, hogy jöjjön létre az „XY intézmény közösségi 

kerekasztala”. 

                                                 
29 Nyertes-nyertes eredményről akkor beszélünk, ha a felek szempontjából pozitívabb a kimenet, mint a nulla-összegű 

játszmánál, ahol az egyik fél nyeresége pontosan megegyezik a másik fél veszteségével. 
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- Legyen nyilvános a település polgárai, további közösségei számára, hogy ki, mivel járul 

hozzá az intézmény működéséhez, működtetéséhez. Akár oly módon, hogy – megalakulása 

esetén – a kerekasztal mindig nyíltan tartja megbeszéléseit – azaz nem az adott intézmény 

falai között, hanem például településünk valamely vendéglátóhelyén. 

 

 

5. ábra: A bezárkózás elkerülésének, feloldásának lehetséges módjai, lépései 

 

3.2.3. Jogi felelősség 

Egy intézmény működtetése során jogi és bűntető jogi felelősségek is felmerülnek. Elég csak pl. a 

szerzői jogokra gondolni. (Amatőr csoportok esetében szokott előfordulni, hogy egy művet 

előzetes engedélykérés nélkül felhasználnak egy program során, melyből az intézménynek lehet 

kellemetlensége.) Büntetőjogi felelősség kategóriájába tartozik a rendezvények biztonsági 

előírásainak betartása. A folyamatosan szigorodó szabályok, előírások ismerete felkészültséget 

igényel. A felelősségi körök átadása esetén ezek betartására fokozattan oda kell figyelni, akár az 

intézmény munkatársa vállalja a szervezői felelősséget, akár átadásra kerül a közösség egy 

képviselője számára. 

3.3. Fenntartói akarat 

Talán a legnehezebben kezelhető probléma a fenntartói akarat befolyásolása, a társadalmiasítás 

eszméjének a fenntartón való átvitele. De nem lehetetlen. Amennyiben az intézmény munkatársai 

elkötelezettek a társadalmiasítás irányában, akkor néhány referenciaprogram segítségével be 

tudják bizonyítani a fenntartó számára, hogy a rendelkezésre álló erőforrások megsokszorozhatók 

a közösségek bevonásával.  

Legyenek 
körülöttünk 
közösségek

Egyeztessünk 
közösen és 
rendszeresen

Formalizáljuk 
a közös 
gondolkodás és 
tevékenység 
kereteit – de 
csak akkor, ha 
van erre 
fogadókészség!

A közösségek 
részvételének 
keretei, 
tartalma 
legyen 
nyilvános
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A fenntartói ellenállás egyik jellemző oka, hogy egyes fenntartók sajnos még napjainkban is 

félreértelmezik a közösségi művelődési intézmények szerepét: saját „rendezvényszervező 

cégüknek” tekintik, amelynek mindösszesen az a feladata, hogy a döntéshozók által megálmodott 

rendezvényeket megszervezze. A közösségfejlesztési folyamatokban mindösszesen más hangadók 

megerősödését látják, akik politikai veszélyt jelentenek a pozíciójukra, véleményformáló 

szerepükre. A demokrácia játékszabályai szerint ez általában így is történik, ha a politikai 

döntéshozók nem lesznek partnerek a közösségekkel folytatott párbeszédben, a közösségek 

bevonásában. A korábban nem hallható vagy meg nem hallott egyénekkel, közösségekkel való 

párbeszéd azonban valójában lehetőség a helyi döntéshozók számára, mégpedig pont azért, amiért 

számunkra: odafigyelve az emberekre jobban tudjuk szolgálni őket. 

Hosszabb távon felmerülhet a használó, illetve a működtetésben közreműködő civil szervezet és a 

fenntartó közötti konfliktus is. Ilyenkor mindkét fél érdeke ezen konfliktusok mielőbbi rendezése, 

hiszen a civilek közreműködése nélkül a ház kiürülhet, tartalom nélkülivé válhat, esetlegesen más, 

civil közösségi házak jelennek meg a településen, melyek „konkurenciájává” válnak az 

intézménynek. Ugyanakkor a civilek számára is biztonságot és kiszámíthatóságot ad egy stabil 

fenntartói háttérrel és szakembergárdával rendelkező intézmény, melyben „csak” a tartalommal 

megtöltés felelőssége hárul a civil társadalomra.  

3.4. Az intézmény és a munkatársak motivációjának csökkenése 

Ha az intézmény a társadalmiasítás felé veszi az irányt, kezdetben jelentős sikerélményt halmozhat 

fel. A közösségek „meghálálják a figyelmet”. Számtalan ötlet, innováció, önkéntes és egyéb 

erőforrás kerülhet az intézmény látókörébe. Azonban az évek múlásával a közösségek lendülete is 

alábbhagyhat, fogynak az ötletek, és elkezdenek újra sablonokban, jól bevált megoldásokban 

gondolkodni. Előfordulhat, hogy az önkéntesek is szépen lassan elfogynak, így az intézményi 

dolgozóknak kell átvenni – vagy újra a régi, vagy akár az újonnan kialakult – feladatokat. De ez 

nem meglepő, így van ez intézményi életünk megannyi területén. 

Kockázatokat rejthetnek magukban továbbá a hivatásos munkatársak és az önkéntes tevékenységet 

végzők céljai, motivációi közötti különbségek. A képzettség szüksége vagy hiánya, a 

megfizetettség és az önkéntesség problematikája, illetve a különböző nézőpontok okozhatnak 

gondot a szakmai önbecsülés területén, mint ahogy egy-egy sikertelenség, elutasítás 

elbizonytalaníthatja az önszerveződő folyamatokat. A megoldás része lehet  

- egyrészt a „2.1.1.1. Nyitottság” fejezetben említett Kotter modell alkalmazása,  

- másrészt a hivatásos munkatársak és az önkéntesek rendszeres találkozása, akár informális 

alkalmakkor, informális környezetben is, 

- harmadrészt pedig annak tudatosítása önmagunkban, szakemberekben, hogy a nyitottság, 

az intézményi befogadói attitűd, a szakmai alázat mind alapeleme annak a szakértői 

szemléletnek – utalva a bevezetőnkre: a mi szakértelmünknek – amely az eredményesség 

és a minőség érdekében tudatosan közelítheti a hivatásszervezeti és a civil, közösségi 

nézőpontokat. 



Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése 

Módszertani útmutató 

61 

 

Akár a saját intézményi, akár az együttműködők körének motivációját továbbá úgy tudjuk tán a 

leghatékonyabban szinten tartani, hogy folyamatosan újabb és újabb közösségeket, önkénteseket 

vonunk be munkánkba, akik új ötleteket, új lendületet hoznak számunkra. E megújítás örök 

forrásai a fiatalok, hiszen felnőtté válásuk időszakában, családalapításuk előtt – de sok esetben azt 

követően is – mérhetetlen energiával tudnak közösségük szolgálatára lenni. Ehhez persze az 

szükséges, hogy évről-évre megszólítsuk őket. A társadalmiasítás folyamata tehát sohasem zárul 

le, sohasem érjük el a „kész” állapotot! De épp ez benne a zseniális: együtt mozgunk, együtt 

alakulunk a helyi polgárokkal és közösségeikkel. És – ahogyan minden közösség életében – 

lesznek csúcs- és lesznek mélypontok. Mi lehet azonban egyszerre izgalmasabb és biztonságot is 

nyújtóbb annál, mintsem ha intézményünk a helyi közösséggel együtt él, és ennek eredményeként 

megbecsült, fontosnak tartott, és jelenlétében folyamatosan igényelt tagja annak. 

 

 

6. ábra: Az intézményi és munkatársi motiváció ciklusa 
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4. Mi kell ahhoz, hogy így működjön egy intézmény? 

Az intézmények és a lakosok, polgárok és közösségeik együttműködésének lehetőségét legalább 

négy opcióval lehet leírni:  

- az intézmény a kezdeményező, ajánlja fel az együttműködés lehetőségét a fő kritériumok, 

a nyitottságot és a befogadást, mint működési alapelveket elfogadva, megértve, 

- mind az érintettek, mind az intézmények keresik az együttműködés lehetőségét, 

- az intézmény passzív, az érintettek keresik az együttműködési, bekapcsolódási, részvételi 

alkalmakat,  

- sem az intézmények, sem az érintettek nem fordítanak figyelmet az együttműködésre, azaz 

mindkét fél passzív. 

 

E négy helyzet különböző kiindulási pontokat jelent, így különböző fejlesztési irányokat, 

beavatkozási lépéseket eredményez.  

 Intézmény Érintettek Lehetséges, szükséges fejlesztési irányok, lépések 

A
k

ti
v
it

á
s 

/ 
p

a
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v
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á
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Aktív Passzív 
Az egyének és közösségeik aktivizálása, közösségfejlesztési 

folyamatok elindítása 

Aktív Aktív 
Az aktivitás fenntartása, új szereplők folyamatos bevonása, a 

nyitottság megtartása 

Passzív Aktív 
Az intézményt érintő szervezetfejlesztési folyamatok 

elindítása, a munkatársak folyamatos képzése 

Passzív Passzív 
Külső szakértő, fejlesztő bevonása, az intézmény és a helyi 

közösségek párhuzamos fejlesztése 

23. tábla: Lehetséges fejlesztési irányok az aktivitás és passzivitás függvényében 

 

Az előző fejezetekben a „Miért?” és a „Mit?” kérdésekre igyekeztünk választ adni. Jelen fejezetben 

a társadalmiasított működési modell bevezetéséhez adunk gyakorlati tanácsokat. Javaslataink, 

tanácsaink kapcsán – alapul véve a fent írtakat – abból indulunk ki, hogy a felek közül az 

intézmény aktív vagy legalábbis aktív kíván lenni, a polgárok pedig vagy aktívak, és ennek 

megtartása az elsődleges cél, vagy passzívak, és a bevonás, az aktívvá tétel a fontos szakmai 

feladat. 

  



Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése 

Módszertani útmutató 

63 

4.1. Az 1. lépés: munkatársak képzése, képessé tétele 

Az első lépés kollégáink elkötelezése, azaz az érzékenyítés, az érdekeltség igényének felkeltése. 

A cél az, hogy a korábbi szakmai képzettség és felkészültség mellett megjelenjen, illetve erősödjön 

a munkatársak újszerűségre való nyitottsága, szakmai feladataik ellátásához újszerű módszereket 

tanuljanak, amelyek birtokában képessé válnak arra, hogy széles körben megszólítsák, 

aktivizálják, érdekeltté tegyék, bevonják a helyi társadalmat. 

Meghatározó a lojalitás kialakítása, megerősítése is, hiszen az intézményt valamennyi munkatárs 

– a takarítótól az igazgatóig – képviseli, s könnyen hitelét veszítheti a kifelé mutatott legjobb kép 

is, ha a munkatársaink viselkedése nincs összhangban ezzel. 

Az intézményben dolgozó munkatársak feladatává kell váljon, hogy az intézményen belül és az 

intézményen kívül (civil társadalom, közösségek) kiépítsék maguk körül a segítő körét: a lehető 

legtöbb tevékenységükbe, fejlesztési tervük formálásába és megvalósításába be kell vonják a 

jelenlegi és a potenciális érintetteket. Azokat, akikkel egy nyelvet beszélnek, de azokat is, akikkel 

még nem, de fontos, hogy minél hamarabb teljes mértékben egy nyelvet beszéljen. Azokat, akiket 

további képzésekre, érzékenyítő tréningekre, egyéb tudás- és tapasztalatszerzési lehetőségekre 

maga mellett, vagy maga helyett tudhat. A bevonás mellett fontos tehát az is, hogy legyen képes 

tudása megosztására is. 

A tevékenységek szervezése, megvalósítása, a szolgáltatások nyújtása megfelelően felkészült 

munkatársakat igényelnek. A legfontosabb érv ebben, hogy olyan emberekkel dolgozzunk, akik 

magukévá tudják tenni a társadalmiasítás szellemét. Legyenek kreatívak, szociálisan érzékenyek 

és türelmesek, tehát az emberi, szociális, társadalmi értékrendjük, valamint képességük ez irányba 

mutasson. Az intézményekbe betérő emberek szeretik, ha törődnek velük, és ez megnyilvánulhat 

akár egy rövid beszélgetésben, akár egy plakát elkészítésében stb. A legfontosabb, hogy 

résztvevőinket, látogatóinkat, használóinkat partnernek, adott esetben munkatársnak tekintsük, 

akiknek meghallgatjuk és megfontoljuk, megfogadjuk a javaslatait, bevonásukkal elérjük, hogy 

magukénak, sajátjuknak érezzék az adott feladatot. 

Az együttműködések gazdagsága új kompetenciák megjelenésével, majd annak elsajátításával 

járhat, csak néhány fontos, meghatározó területet kiemelve: stratégiaalkotás, kommunikációs 

készség és gyakorlati alkalmazása, a digitális műveltség folyamatos karbantartása, bővítése, az 

információ és a tudás menedzselése, a marketing bizonyos elemeinek (arculattervezés, reklám, 

image építés stb.) alkalmazása. Mindezen plusz kompetenciák birtoklása úgyszintén hozzájárul a 

korszerű szakmai felkészültséghez, adja a munkatársak nyitottságát, magabiztosságát a 

kapcsolatépítés, az együttműködés során. 
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7. ábra: A munkatársak felkészültségének építőelemei 

4.2. A 2. lépés: az elérni, bevonni kívánt társadalmi csoportok meghatározása 

A következő lépésünk kulcsszavai: közösségfejlesztésre épülő személyes megkeresés, közösségi 

kapcsolatok, kezdeményezések, emberekre összpontosító tevékenység.  

Intézményünknek természetesen településünk, településrészünk lakosságának teljes körét kell 

szolgálja. Lehetnek azonban olyan kiemelt korosztályok, élethelyzetben lévő emberek, akikre 

kiemelten kívánunk figyelni – pl. vagy azért, mert különösen aktív résztvevőink, látogatóink, 

használóink vagy épp azért, mert eleddig nem tudtuk elérni őket. Vagy azért, mert úgy érezzük, 

hogy intézményünk tevékenységeiből, szolgáltatásaiból profitálhatnak, de eleddig ezt valamiért 

nem tudtuk láthatóvá, vonzóvá tenni számukra. Szükséges tehát meghatároznunk, hogy kikkel 

kívánunk dolgozni – nemcsak „úgy általában”, hanem konkrétan a társadalmiasítás folyamatában.  

A célcsoport egyéni szintjén jelentkező feladatok: 

1. Meghatározó partnerek felkutatása, számbavétele. A partnerek lehetnek már meglévők, de 

lehetnek újak is, akikkel még nincs kapcsolatunk, csak tudunk róluk. 

2. Számottevő személyiségek, véleményformálók megkeresése. Információt szerezni arról, 

hogy ők személy szerint, illetve – ha van – közösségük, mit gondolnak rólunk, az 

intézményünkről, a kapcsolódási, együttműködési lehetőségekről. Vannak-e javaslataik az 

együttműködésre, miben látják a konkrét együttműködés lehetőségeit. 

 

A célcsoport közösségi szintjén jelentkező feladatok: 

1. A szervezeti, vagy magánszemélyi, vagy közösségi, vagy intézményi, vagy ezek 

összességében a közös gondolkodás, a közös cselekvés, az együttműködés tartalmának és 

szintjeinek meghatározása. (Ennek módszertanáról lásd még a „Közösségfejlesztés 

útmutatót”, a legjobb azonban az, ha intézményünk részt vesz a településen megvalósuló 

közösségfejlesztési, közösségi tervezési folyamatban.) 

2. A kialakult feladatok alapján közös, de a feladatokra összpontosító műhelymunkák.  

E ponton is lényeges a munkatársak felkészítése: amennyiben munkatársaink bizonytalanok vagy 

kevésbé nyitottak, mindennapi munkavégzésükben nem ember- és közösségközpontúak, akkor 
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társadalmiasítási törekvéseinek nem vezethetnek eredményre. Ha ezt érezzük, akkor ne siettessük 

a folyamatot, hagyjunk időt magunknak: először vonjunk be kevesebb számú közösséget, alakítsuk 

ki velük a közös munka kereteit. De ne felejtsük: az, hogy együtt dolgozunk néhány közösséggel, 

civil szervezettel – bár kétségkívül eredmény – még nem tekinthető társadalmiasításnak, lásd a 

„2.1. Általános működési alapelvek” fejezetet. 

A bevonás kapcsán sokszor kérdés: bárki és/vagy mindenki? A válasz persze településenként 

eltérő, általánosságban azonban azt tudjuk javasolni, hogy mindazok bevonására törekedjünk, akik 

vannak. Lehet ez civil szervezet, baráti kör, egyének. Fő vonal lehet az ifjúsági korosztály, már 

ott, ahol még vannak. Ám nem ördögtől való az sem, hogy arra törekedjünk, hogy visszajöjjenek 

a fiatalok. Túlmutat a társadalmiasított intézmény ügyén, de missziónk lehet. 

 

 

8. ábra: A társadalmiasított működési mód strukturált hálózattá  

alakíthatja partneri rendszerünket 

 

4.3. A 3. lépés: igények, szükségletek kutatása 

Többféle módszert ismerünk és próbáltunk, azonban ha közösségfejlesztésről, az emberek, 

közösségek és intézmények bevonásáról, képessé tételéről beszélünk, és valóban hiszünk 

mindezek megvalósíthatóságában, akkor nem tudjuk megspórolni a közösségfejlesztési folyamat 

lépéseit: 

- személyes interjú, személyes cselekvési szerepvállalásra irányuló motiváció 

feltérképezése: interjúk, személyes beszélgetések, 

- a közösség cselekvési szerepvállalásra irányuló motivációinak feltérképezése: közösségi 

beszélgetések, műhelymunkák stb., 
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- a közösségi „maggal” való közös tervezési lehetőségek nyilvános kutatása és feldolgozása: 

kérdőív, annak közös feldolgozása, 

- a nyilvános kutatás eredményeinek köszönhetően elinduló újabb közösségi feladatok 

meghatározása, újabb tagok, szervezetek bevonása. 

Több módszer létezik. A kérdőívezés és online felületek mellett a leghatékonyabb a személyes 

beszélgetés, interjú. Sokszor felmértük már, hogy mi az igény, de sok esetben itt is olyat írnak az 

emberek, amit szerintük elvárnak tőlük. A kérdőíves felmérések nagy hibája számos esetben, hogy 

az intézményünkbe betérő vagy az online felületünket látogató használókat kérdezzük meg az 

intézménnyel kapcsolatos elvárásaikról, véleményükről. Nagyon lényeges lenne azonban azok 

véleményét is feltérképezni, akik nem használják ki ezeknek az intézményeknek a szolgáltatásait, 

az általuk nyújtott lehetőségeket. Mit várnak el ők a művelődési házaktól, múzeumoktól, 

könyvtáraktól? Milyen szolgáltatást, rendezvényt, programot szeretnének ők látni vagy igénybe 

venni ezekben az intézményekben?30  

E kérdéskör másik dilemmája, hogy sok esetben nem tudható, hogy mi is a valós szükséglet: nem 

fog eszünkbe jutni, hogy mondjuk, egy kommunikációs tréningre lenne szükségünk, aztán ha 

véletlenül becsöppenünk egy ilyen programba, jön az „aha” érzés, hogy ez kellett. A sokszor 

emlegetett bizalom az alapja ennek a pontnak: ha a polgár elfogadja és bizalommal van az 

intézmény iránt, elmondja, hogy mit szeretne. Bátran fog véleményt nyilvánítani. Mi pedig – 

visszaidézve a bevezetőben írtakat – figyelmébe ajánlhatjuk az általunk ismert lehetőségeket. 

4.4. A 4. lépés: érintettek bevonása  

Mikor azt írjuk: „érintettek”, akkor mindazokra gondolunk, akikért intézményünk dolgozik, azaz 

nem csupán azon személyekre, közösségekre, akik bejönnek falaink közé vagy akikkel egy-egy 

kitelepülős program keretében találkozunk. Másként írva: mindenki érintett. Ezen igen széles 

személyi kör bevonása megvalósulhat személyenként vagy közösségeken keresztül. A személyes 

bevonás egyik legelterjedtebb módjáról részletesen szól az önkéntesség témakörét körüljáró 

útmutató. Ehelyütt ennek egy másik formáját, az iskolai közösségi szolgálatot mutatjuk be.  

4.4.1. Iskolai Közösségi Szolgálat  

4.4.1.1. Az iskolai közösségi szolgálat fogalma 

Az iskolai közösségi szolgálat (rövidítve: IKSZ) szervezett keretek között végzett egyéni vagy 

csoportos, anyagi érdektől mentes segítő tevékenység, amely a helyi közösség érdekeit és a 

középiskolás diákok személyes fejlődését egyszerre szolgálja. Pedagógiai eszköz, amely 

élménypedagógián, tapasztalati tanulás és projektmódszertan segítségével a felkészítés – 

tevékenység – feldolgozás logikája szerint éri el céljait. Kiindulópontnak, bevezető lépésnek 

(előszobának) tekinthető a valódi önkéntessé válás útján, ami elindíthat későbbi önkéntes 

                                                 
30 A lakosság széles körű megkérdezésének egyik legkomplexebb módszere – amely az információ-szerzés mellett a 

közösségi aktivitás fejlesztését is szolgálja – a közösségi felmérés, amelynek részletes leírását a közösségfejlesztés 

módszertanáról szóló útmutató tartalmazza. 
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tevékenységeket. Céljai sok tekintetben azonosak az önkéntességével (szolidaritás, 

felelősségérzet, hasznosság érzete), ezt bővíti a pedagógiai cél. A diák nem csupán tesz valamit a 

köz érdekében, hanem tanul is: együttműködést, konfliktuskezelést, empátiát, kreatív 

gondolkodást, projekttervezést, felelősségvállalást. Az iskolai közösségi szolgálat valamennyi 

kulturális intézmény számára kiváló lehetőséget kínál a köznevelési területtel történő 

együttműködés révén a diákok tevékenységeikbe való bevonására. Cél, hogy a diákok fejlődjenek 

személyes, szociális és állampolgári, esztétikai-művészeti tudatosságban, valamint 

kifejezőképességben. A közösségi szolgálat azonban nem „csupán” össztársadalmi érdek, nem 

„csupán” a diák fejlődését, pályaorientációját szolgálja, hanem elemi érdeke a kulturális területnek 

is. Hiszen a színvonalas együttműködés természetszerű hozadéka az új iskolai partnerek 

megtalálása, a pedagógusokkal történő párbeszéd erősítése, végső soron pedig a környezetük 

kulturális hagyományait ismerő, és intézményeit látogató diákok megszólítása, elköteleződésük 

biztosítása. A megfelelően előkészített közösségi szolgálat során nem csupán a diák, hanem a 

kellően nyitott fogadó intézmény is fejlődik. Innovatív szemléletet és technikákat, megújulásra 

való képességet, az intézményi struktúrák és feladatok új szempontok szerinti végiggondolását 

kapja szerepvállalása által.  

A motivációja különbözik az önkéntességtől, hiszen érettségi előfeltételként minden, nappali 

képzésben részt vevő diák számára adott a teljesítendő 50 óra szolgálat. A közösségi szolgálat 

pedagógiai céljainak (12 alapelv31) gyakorlatra váltása (felkészítés és reflexió révén) segítheti a 

diákokat, hogy egyéni motivációjukat megtalálják a tevékenységek végzésében. Céljai 

tekintetében kiváló terepe lehet a kulturális, közművelődési intézmények számára a 

társadalmasításnak.  

A közösségi szolgálat az önkéntesség egy speciális peremterülete. Abban különbözik az 

önkéntességtől, hogy nem személyes akaratból, hanem érettségi előfeltételként teljesítik az 

érettségit adó nappali képzésben részt vevő diákok. Más tekintetben azonban alapelvei és céljai 

azonosak az önkéntességével az életkori sajátosságok figyelembevételével. A társadalmasítás 

megvalósulásának terepe lehet az iskolai közösségi szolgát, lásd bevezető alapelveit. A 

tevékenységi körök csak 8 területen valósulhatnak meg: egészségügyi, szociális és jótékonysági, 

oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, az óvodás 

korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és 

szabadidős, az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-

megelőzési területen. További megkötés, hogy for-profit szerveztek nem fogadhatják az IKSZ-es 

tanulókat. A közösségi szolgálat egyszerre irányul a társadalmi hasznosságra és pedagógiai célok 

elérésére: célja, hogy szociálisan érzékenyebbek legyenek a diákok, és később tudatos 

állampolgárként önkéntesekké váljanak. A pályaorientációban, személyiségformálásban, 

társadalmi érzékenyítésben, közösségépítésben betöltött szerepe jelentős lehet az iskolai közösségi 

szolgálatnak egy-egy településen, iskolában, fogadószervezetnél. 

                                                 
31 http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK 
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Az iskolai közösségi szolgálat gyakorlati megvalósítása során érdemes az önkéntes menedzsment 

terén szerzett tapasztalatokra építeni (lásd a korábban már említett, az önkéntesség témakörét körül 

járó útmutatót). Ugyanakkor jogszabályilag és módszertanilag is meg kell különböztetni a 

közösségi szolgálatot az önkéntességtől. Ennek fő szempontja, hogy figyelemmel kell lennünk a 

diák életkori sajátosságaira. Segíteni kell, és fokozatosan lehet felelősséggel felruházni a feladatai 

során. Súlyt kell fektetni arra, hogy motivált legyen, és alkalma legyen tanulni is, miközben 

szolgálatjellegű, nem szakmai felkészítést igénylő feladatokba bevonódik. Ügyelni kell arra, hogy 

megismerve az intézmény működését, az intézmény célcsoportjának tevékenységeit támogassa 

elsősorban jelenlétével. Érdemes minimum párosával bevonni a tevékenységekbe a diákokat. A 

jelenléte az iskolával (küldő intézménnyel) való kapcsolatfelvételen alapul, aminek formát adhat 

egy együttműködési megállapodás is. A kulturális, közművelődési intézmény felől a közösségi 

szolgálat adminisztrációja minimális jelenléti ív vezetését teszi szükségessé, ami a foglalkoztatás 

munkajogi átláthatósága szempontjából is fontos. Az IKSZ megszervezéséhez kapcsolódó 

adminisztráció elsősorban az iskola feladata, a kulturális és közművelődési intézménynek a 

teljesítést kell a megfelelő dokumentumban (közösségi szolgálati napló) igazolnia. 

Fontos, hogy a diákok elsősorban ne kampányszerű tevékenységekben vegyenek részt, illetve a 

személyes kapcsolatteremtés megfelelő hangsúlyt kapjon. Ugyancsak hangsúlyozni kell – s ennek 

a felkészítés-lezárás keretében kell megtörténnie –, hogy a diákok legyenek tudatában 

tevékenységük segítő jellegének, társadalmi-kulturális értékének. A kulturális területen is célszerű 

mentor vagy koordinátor felügyeletével és szakmai irányításával végezni minden tevékenységet, 

a diákok így elsősorban előkészítő, segítő, szakember által vezetett vagy koordinált 

tevékenységekben vehetnek részt, mely csak kiegészítheti és támogathatja, de nem helyettesítheti 

az intézményekben dolgozó szakemberek munkáját. 

Az IKSZ kulturális területen történő szervezéséhez „Az iskolai közösségi szolgálat elterjesztése a 

kulturális intézményekben” című dokumentum megfelelő forgatókönyv-javaslattal, sablonokkal, 

illetve az alább olvasható tevékenységötletekkel részletes útmutatásul szolgál32. 

4.4.1.2. IKSZ-tevékenység ötletek 

Többféle konstrukcióban is lehet közösségi szolgálatot végezni kulturális intézményekben. Az 50 

órából 5 óra felkészítés és 5 óra lezárás célszerű, de lehet ennél kevesebb is az adott tevékenység 

függvényében, ilyenkor a tevékenység ideje nőhet.  

Az alábbi lista bővíthető – célja, hogy szemléletet adjon, hogy mely tevékenységek képezhetik 

részét a közösségi szolgálatnak. A lista egyes elemei nem azonos súllyal szerepelnek, és a 

tevékenységek köre kiegészíthető.  

4.4.1.2.1. Intézményen belüli tevékenységi ötletek 

- Közönségrendezvények lebonyolításában segítés: pl. részvétel a program kialakításában, 

közreműködés programok előkészítésében, szervezésében, közreműködés programok 

                                                 
32 http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6lt%C3%A9sek  

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Let%C3%B6lt%C3%A9sek
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lebonyolításában, közreműködés a Múzeumok Éjszakája, a Kultúrházak éjjel-nappal, az 

Országos Könyvtári Napok szervezésében, lebonyolításában 

- Közreműködés hétvégi programok, szakkörök, nyári táborok során 

- Játékos foglalkozásokban való részvétel, a játékok előkészítése és lebonyolítása 

- Közönségszolgálat, információs pult, látogatók fogadása, tájékoztatása, kísérése, 

kommunikációs anyagok terjesztése 

- Technikai eszközök kezelésében segítségnyújtás a látogatóknak (pl. számítógép, animáció 

beindítása, oktatóprogramok kezelése, a nagyrendezvényeken való közreműködés 

- Tárlatvezetésben, látogató csoportok vezetésében közreműködés, segítés: magyar és 

idegen nyelvű vezetés segítése, gyerek, diák, idős, fogyatékossággal élő emberek 

csoportjának tárlatvezetés 

- Kiállításmegnyitó előkészítésében és lebonyolításában való részvétel: tájékozódást, 

információ-átadást segítő tevékenység, kulturális műsorban való részvétel 

- Speciális igényű (fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, stb.) gyerekekkel foglalkozások 

lebonyolításában, foglalkozások moderálásában való részvétel 

- Hagyományőri tevékenység, hagyományőri feladatokban közreműködés  

- Kiállítás interpretációjában részvétel: pl. jelmezes tárlatvezetés, élő interpretációban való 

közreműködés, hangszeres tárlatvezetés, játékos tárlatvezetés, korfelidéző múzeumi 

csalogató, figyelemfelkeltés múzeumi programok népszerűsítésére 

- Ismeretátadásban közreműködés: pl. demonstrációs eszközök készítésében és 

használatában való részvétel, múzeumpedagógiai program megvalósításában részvétel 

- Kézműves programok előkészítése, közreműködés a lebonyolításban 

- Közösségi alkalmakon, foglalkozásokon fellépés (prózai vagy zenés bemutatkozás a 

program színesítésére, segítség az egyéni haladáshoz gyerekek vagy idősek számára), 

rendhagyó fellépési lehetőség kulturális intézményi környezetben  

- Részvétel intézményi külső kommunikációban, az iskolákkal való kapcsolattartásban, a 

diákprogramok kiajánlásában, az operatív szervezési feladatokban, segédkezés az érkező 

vendégek, érdeklődők kalauzolásában 

- Nyugdíjas csoportok segítése, részvétel közös programok szervezésében, kísérésben, 

segítség a fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítésben a közművelődési 

intézményekben (pl. a Budapesti Művelődési Központ „Kattints rá, nagyi! ©” programja 

adaptációinak keretében) 

- Segítő asszisztencia-jellegű feladatok speciális csoportok fogadásában, kísérésében  

- Gyermek játszóházakban, gyermekfoglalkozásokon a gyermekfelügyelet egyszerűbb 

teendőiben segédkezés. 
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4.4.1.2.2. Intézmény környezetében végezhető tevékenységi ötletek az IKSZ-óraszám legfeljebb 

10%-ában 

- Intézmény parkjában és környezetében területgondozás: Pl. avargereblyézés, gazolás, 

védett sziklafelszínek takarítása, komposztálás, sövénynyírás másokkal (pl. általános 

iskolás csoport) közösen 

- Intézményi történeti kertek gondozása: Pl. maggyűjtemény készítése, a terület 

rendbetételében való részvétel, tájékoztató táblák készítésében való közreműködés  

- Népi építészeti műemlék épületek gondozásában való részvétel – pl. hagyományos építési 

technikák elsajátítása (sarazás, mázolás, meszelésben való közreműködés) másokkal 

együtt 

- Állatgondozásban segítés: Pl. etetés, itatás, gondozás segítése  

- Az intézményhez tartozó emlékművek, sírok gondozásában részvétel  

- Az intézmény kitelepülésein, külső rendezvényein való megjelenés, szórólapozás. 

4.4.1.2.3. Jó gyakorlat leírások a kultúra területén: 

- Kiskunlacházi Angyalos Ház: Film: 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=M%C3%B3dszertani%20any

agok, Jó gyakorlat diákbeszámoló: 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/101 

- Közös zenélés értelmileg sérültekkel – Béri Balogh Ádám Gimnázium, Tamási: 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/54 

- Múzeumi szolgálat – Miskolci Herman Ottó Múzeum: 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/98 

- Hagyományőrzés, a Jász Világtalálkozó szervezése – SZIE Gyakorló Sport Általános 

Iskola és Gimnázium, Jászberény: http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/75 

- Nyári napközi, korrepetálás, helytörténeti dokumentumrögzítés 

- Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület – 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/103 

- Riport Varga Lujzával, a Magyar Nemzeti Múzeum önkénteskoordinátorával: 

http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/111  

4.5. Az 5. lépés: gyakorlati együttműködés kialakítása közösségekkel, civil 

szervezetekkel, társintézményekkel 

A széles partnerségi rendszer a társadalmiasított működési mód egyik alapja. Az együttműködés 

tartalma szerint megkülönböztethetünk: 

- intézmény fenntartásához kapcsolódó együttműködést: pl. az intézmény büféjének 

üzemeltetése, az intézmény helyiségeinek gondozása és rendezvényekre való biztosítása, 

az intézmény eszközeinek biztosítása stb., 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/101
http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/54
http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/98
http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/75
http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/103
http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/111
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- intézmény szakmai tevékenységéhez kapcsolódó együttműködést: pl. a civil szervezeteken 

keresztül forrás, vagy segítő szakmai tevékenység biztosítása, a szakmai feladatok részben, 

vagy teljesen átvételre kerülnek, ahol a feladatok lehetnek részfeladatok is, mint pl. 

kiállítás-szervezés, 

- intézmény fenntartásához és szakmai tevékenységéhez kapcsolódó komplex 

együttműködést, ami a fent említett mindkét együttműködést magába foglalja.  

Az előbb írtak valójában mindenhol erről szóltak: miképpen keressük fel és vonjuk be településünk 

aktív polgárait és közösségeit, miképpen alakítsunk ki velük strukturált együttműködést – 

gondoljunk csak a „3.3.2. Az én váram…” című fejezetben írtakra, miszerint  

- ültessük rendszeresen egy asztal köré partnereinket,  

- ha lehetséges, akkor formalizáljuk a találkozások rendszerét, és 

- mindez legyen nyilvános a település polgárai, további közösségei számára. 

 

Kevesebbet szóltunk még azonban azokról az országos hálózatokról, amelyek – a Cselekvő 

közösségek projekt mellett – akár szakmailag-módszertanilag támogathatják intézményünk 

társadalmiasításának folyamatát: 

- NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft: a közművelődési ágazat stratégiai fejlesztő és 

szolgáltató szervezete, amelynek küldetése a kulturális ágazat szakmai támogatása, 

együttműködésük megteremtése, az egyenlőtlenségek csökkentése, a magyar társadalom 

növekedése és fejlődése, a magyarság sikeres jövője érdekében. Országos lefedettségű 

hálózati rendszerével közművelődési feladatellátást végez az ország egész területén 

szakmai-módszertani központként, melynek tevékenységi körében az ifjúsági korosztály, 

mint célcsoport is megjelenik. (További információ: http://www.nminkft.hu) 

- Civil Információs Centrumok: Célja a civil szervezetek, formális és informális 

közösségek működésének segítése, melyhez fórumokkal, képzésekkel és tanácsadói 

hálózattal rendelkezik. Tanácsadói tevékenysége: jogi, forrásteremtési, pályázati, 

önkéntes, önkormányzat-civil szektor közti együttműködés, határon átnyúló kapcsolatok, 

informatikai, valamint társadalmi felelősségvállalás területeken. (További információ: 

http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok) 

- Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak (CSEÖH): A hálózat kiemelt feladatai közé 

tartozik a társadalmi attitűdformálás, a meglévő előítéletek leküzdése, az előítéletesség 

kialakulásának megakadályozása elsődlegesen a gyerekek és az ifjúság körében, az 

esélyteremtés területén tevékenykedő civil és egyéb szervezetek, valamint az 

önkormányzatok és munkáltatók közötti partnerség-építés és koordinációs feladatok 

ellátása, pályázati programok generálása, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, 

tréningek szervezése. (További információ: http://eselyteremtesihazak.gov.hu) 

- Új Nemzedék Újratöltve: hozzájárul a fiatalok társadalmi aktivitásának növeléséhez, a 

nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmód megerősítéséhez a fiatalok körében, elmélyíti 

http://www.nminkft.hu/
http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok
http://eselyteremtesihazak.gov.hu/
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a fiatal korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok szereplői közti 

együttműködéseket, erősíti a helyi ifjúsági munka, valamint az önkéntes tevékenység 

szerepét, javítja az ifjúságügyi szakterülethez tartozó közszolgáltatók információ és 

szolgáltatásközvetítő funkcióit, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a célcsoport 

körében, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű fiatalokra, hozzájárul a fiatalok 

képességeinek kibontakoztatásához, a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez. 

(További információ: http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek) 

- Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat: Az MNVH megyei szintű képviseletének részeként 

információs pontot működtetnek, támogatják az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek 

megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítséget nyújtanak, 

támogatják a vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a 2014–2020-as európai uniós 

költségvetési időszakra vonatkozólag, és elősegítik a rendezvényeken való részvételt a 

vidékfejlesztés szereplői számára, kiemelt célterületként segítik a települési IKSZT-ket. 

(További információ: http://videkihalozat.eu) 

  

http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek
http://videkihalozat.eu/
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