
„CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK - aktív közösségi szerepvállalás” 
(EFOP-1.3.1-15-2016-00001) 

A muzeális intézmények szerepe a közösségfejlesztésben

Dr. Arapovics Mária 
szakmai vezető, SzNM – MOKK
Egytemi adjunktus, ELTE TáTK

1



A közösség

• Hely, földrajzi vonatkozás, 
lokalitás

(Község- KÖzösSÉG, szomszédság)

• Érdeklődés szerinti, választott 
közösség (identitás, szexualitás, 
foglalkozás, etnikai)

• Ideológia mentén (spirituális, 
lelki, szellemi)
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Közösségfejlesztés alapelve 

• Közösség, részvétel, párbeszéd

• A helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése

• Bátorító, ösztönző, kapcsolatszervező munka
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A közösségfejlesztés céljai

• Végső cél: 
• mindenki tartozzon valahová, valakihez
• Közösségi-társadalmi beágyazottságban éljen

• A közösség cselekvő módon részt vegyen önmaga fejlesztésében.

• A tehetetlen állapotból hatni tudó állapotba jutni.

• A „fejlesztés” célja: visszafordíthatatlan, azaz fenntartható eredményeket 
elérni.
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Folyamat

- ami egymásra épülő tevékenységek, 
események és kisebb folyamatok 
összessége, 

- melyek fókuszában a helyi lakosok és az ő 
igényeiket szolgáló intézmények 
szükségletei és erőforrásai állnak.

A közösségfejlesztés
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A közösségfejlesztő munka fázisai (Varga-Vercseg)

1. Új mozgások létrehozása 

2. A helyzet feltárása

3. A közösség véleményének, problémáinak feltárása 

4. A feltáruló feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó folyamatok 
tervezése, a cselekvési terv és az önsegítő projektek készítése 

5. „Intézményépítés”, cselekvő közösségek

6. A  partnerek megkeresése és aktivizálása 

7. A munka koordinálása
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A cselekedni 
szándékozók 
összegyűjtése

Kik?

Helyzetfeltárás

Miért?

Cselekvési 
szándékok, 

szükségletek 
feltárása

Mit kíván a helyi 
közösség 

megtartani, 
megőrizni, elérni?

Feladatok 
rangsorolása

Hogyan, milyen 
módon valósulhat 

meg?

A szándékokat 
megvalósító 
közösségek 

megalapítása

Ki? Kivel?

Partnerek 
megtalálása

Még kivel? 

Megvalósítás és 
koordináció

Hogyan tovább?

A közösségfejlesztés folyamatának főbb fázisai 

9-12 hónap

Kb. 3 év, amíg a folyamatok átadhatóak és 1-2 év kell a megszilárdításhoz 7



Kulturális közösségfejlesztés 

• CSK célja: kultúra alapú közösségfejlesztés erősítése

• Kiindulópontja a közösség és annak létező és lehetséges kulturális 
értékei: azok feltárása, tudatosítása, mozgásba hozása, megújítása és 
átörökítése a helyi közösségek és a kulturális intézmények aktív 
részvételével, együttműködésében. 

• Célja a kulturális aktivitásra, helyi kulturális élet szervezésében és 
alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, a kulturális részvétel 
fejlesztése.

• Mindezzel hozzájárul a helyi közösség kezdeményező- és 
cselekvőképességének erősödéséhez.

8



A muzeális intézmény – 1997. évi CXL. 
törvény 37/A. §

A múzeum a

• a társadalom szolgálatában áll,

• a közösség számára nyilvános,

• a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart,

• alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön 
létre,

• a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít.

Cél: közösségi színtérré válás



Települési közösségfejlesztő folyamat 
(lásd: Közösségfejlesztés Útmutató)

• Település, településrész, térség közösségi tevékenységének történeti 
feltárása

• Akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok
• Közösségi tevékenységek (helyi hagyományok feltárása; mindennapok megörökítése)
• közösségi eredmények bemutatása; 
• közösségek szomszédolása; közösségi találkozók
• közösségi kiállítás, helytörténeti kiállítás
• Hagyományos és online fórumok
• Generációk közötti tudásátadás, tanulókörök, ismeretterjesztés, képzések
• Helyi nyilvánosság eszközei
• Szellemi kulturális örökség
• Műkedvelő közösségek

• Információs pontok
• És minden egyéb, amire a közösség tervezés során felmerülhet 



Közösségi tevékenységének történeti, néprajzi 
feltárása (lokalitás)

Törökszentmiklós, Butyka Béla Helytörténeti Múzeum Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény - Királyerdei Művelődési Ház



Közösségi tevékenységének történeti, néprajzi 
feltárása – Sárvár Anno
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Kalendáriumok, térképek készítése, 
együttműködések



Helyi hagyományok feltárása, jeles napok 
(szakralitás)
Pünkösdi örökségünnep

14Március 15. a Balaton Múzeumban



Szellemi kulturális örökség, világörökség
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Közösségi tevékenységek – helyi értékek 
Tájházak (lokalitás)

16Csigatészta-készítés a boldogi tájházban

Kézműves foglalkozás Balaton-felvidéken



Közösségi kiállítás

Nagypall,
Csuhé, gyékény, sás



Szomszédsági együttműködés



Irodalmi Emlékházak
Madách Imre Emlékmúzeum



Közösségi tevékenységek – helytörténeti séták

Nagybajom, Közösségek Hete Szolnok, „Liturgia túra”, Damjanich Múzeum 



Műkedvelő közösségek, múzeumi baráti körök 
(érdeklődés)

Szépművészeti BK Salgótarjáni Zsidótemetőben Hatvany Lajos Múzeum  BK, Hatvani filmvetítés



Közösségi régészet, kincskereső civilek 

22Ferenczi Múzeum, Móra Ferenc Múzeum
Sátoraljaújhely



Hagyományőrző, színjátszó közösségekkel 
együttműködés
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Generációs közötti tudásátadás – táborok, 
pedagógustovábbképzés
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A kenyér szerepe a profán és szakrális világban



Tudásátadás, marketing?

25



Társadalmi témák – Kassák Múzeum
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Tettek ideje. 
Lakhatási mozgalmak 
a 20. században



Társadalmi témák, kortárs szubkultúrák
Berlin Jugend Museum

27„All Included”



Hagyományos és online fórumok

28Virtuális Taximúzeum – taxiblogon, hallotaxi.hu



Közösségi színterek – többfunkciós terek
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Önkéntesek közössége
Szépművészeti Múzeum
Móra Ferenc Múzeum, Szeged



Iskolai közösségi szolgálat
Magyar Néprajzi Múzeum, Skanzen, PIM



Nagyrendezvények, fesztiválok



Szakmai közösségek – konferenciák, fórumok



Múzeumi közösségek – munkahelyi közösség
Herman Ottó Múzeum, Miskolc 

Museum Dance Off

https://www.youtube.com/watch?v=ewuob7sgPRU
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www.cselekvokozossegek.hu



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Arapovics Mária 
szakmai vezető
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
arapovics.maria@sznm.hu
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