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A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt európai 
uniós projekt célja a közösségi szerepvállalás és a társadalmi aktivitás erősítése, a közösségfej-
lesztés módszertanának fejlesztése, a kulturális intézmények nyitottabbá tételének elősegítése, 
a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi részvételi működésének tá-
mogatása volt. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 3 milliárd forinttal támoga-
tott, 2016-ban indult projekt három kulturális intézmény, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi  
Oktatási és Módszertani Központ vezetésével a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú 
Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósult meg.

Ez volt az első alkalom, hogy a múzeumok, a közművelődési intézmények és a könyvtárak mód-
szertani központjai összefogtak egy nyitott, aktív és együttműködő társadalom fejlesztési céljai 
érdekében.

A projekt a kulturális intézményrendszer eszközeivel segítette az önkormányzatok, múzeumok, 
könyvtárak, közművelődési intézmények, civil szervezetek és a lakosság közötti kapcsolatok meg-
erősödését, továbbá nagymértékben hozzájárult más uniós projektek közösségfejlesztő folyama-
tainak módszertani támogatásához, az aktív közösségek számának növeléséhez.

A konzorcium és a létrehozott mentorhálózat folyamatos szakmai-módszertani támogatást nyúj-
tottak a társadalmi összetartás erősítéséhez, és a közösségfejlesztő folyamatok megvalósításához. 
Ennek eredményeként a fejlesztésbe bevont intézmények, szervezetek szakemberei számára kor-
szerű eszközöket, módszertani segédanyagokat és képzéseket fejlesztettünk, hogy képessé válja-
nak a helyi kulturális közösség aktivizálására, önkéntes hálózat kialakítására.

Az első év eredményeként kiépült az országos kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat, elké-
szültek a hiánypótló módszertani útmutatók, kialakultak online felületeink. Akkreditált képzési 
programokat és közösségfejlesztést segítő tananyagokat alkottunk, illetve megyei szakmai na-
pokat tartottunk, publikációk jelentek meg szakfolyóiratokban, kutatásokat indítottunk. Hagyo-
mányteremtő céllal létrehoztuk a Közösségek Hete országos rendezvénysorozatot.

A második évben az elért eredményekre alapozva konferenciákat és képzéseket szerveztünk a kul-
turális szakemberek és a közigazgatásban dolgozók számára. Mindezek mellett a kulturális, köz-
igazgatási és civil szakemberek nemzetközi és hazai tanulmányutakon fejleszthették tudásukat, 
illetve újabb szakmai kiadványokat jelentettünk meg, és tettük azokat hozzáférhetővé. A projekt 
keretében országszerte 25 kulturális szervezet valósította meg modellértékű programját, minta-
projektjét. A mintaprojektek megismerését és adaptálását kiadványok és rövidfilmek segítik.

A harmadik évben a Cselekvő közösségek projekt az utolsó szakaszához ért. Befejeződtek a ta-
pasztalatszerzésben bővelkedő belföldi és külföldi tanulmányutak, és eredményesen zárultak le  
a kutatások. Az elmúlt időszak eredményeként számos kulturális intézmény társadalmiasított for-
mában folytatja tovább működését. Ennek méltányolásaként idén első alkalommal 18 muzeális in-
tézménynek ítélték oda a projekt szakemberei a Közösségi múzeum-elismerést, valamint a könyv-
tári területen 20 intézmény kapta meg a Közösségi részvétellel működtetett szervezet-elismerést.

Az elmúlt három év legnagyobb eredménye, hogy az ország településeinek mintegy egyharmadát, 
illetve több ezer kulturális intézményt, közösséget és szakembert értünk el sikeresen a módszer-
tani fejlesztéseinkhez kapcsolódó valamely tevékenységünk során. Jelen kiadvány célja, hogy rész-
letesebben is bemutassa a projekt három évének tevékenységét és eredményeit.

Cselekvő közösségek
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Kik vagyunk?

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Az 1967-ben alapított Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) kutatja, gyűjti, 
és egyre szélesebb körben mutatja be a magyar örökség részét képező népi 
építészet, lakáskultúra és életmód tárgyi valamint szellemi emlékeit, értékeit. 
A több mint 50 éves múzeum áttelepített, népi építészeti értékeket képviselő 
tájegységei, kiállításai, kiadványai és szabadidős programjai a mindennapi 
életben is hasznosítható, gyakorlati tudást nyújtanak a látogatók számára, akik 
mindeközben közelebbről is megismerik a népi hagyományokat.

A Cselekvő közösségek projektet koordináló, 2006-
ban létrehozott Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ (MOKK) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik, 
ágazati feladatok ellátásáért felelős igazgatósága. Főbb 
tevékenységei a muzeális és oktatási intézmények 
kapcsolatainak fejlesztése, illetve a pedagógusok és a 
múzeumi szakemberek továbbképzése, amelyet a MOKK 
országos múzeumi koordinátorhálózata is segít. A központ 
a múzeumok szakmai megújításának támogatására hiánypótló kutatásokat és módszertani 
fejlesztéseket végez, országos múzeumi rendezvényeket, nemzetközi és hazai konferenciákat 
szervez. Kutatási és fejlesztési eredményeit az online és nyomtatott formában is megjelenő 
tudományos szakmai kiadványsorozatában, a Múzeumi iránytűben mutatja be. Fejleszti és 
működteti a Múzeumi à la carte nevű adatbázist, amely többek között a hazai múzeumok kiállítási 
és múzeumpedagógiai kínálatáról nyújt átfogó tájékoztatást.

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Az NMI Művelődési Intézet – a Nemzeti Művelődési 
Intézet jogutódjaként – 2017 óta segíti mintaprojektekkel 
és módszertani tanácsadással a közösségi művelődésben 
dolgozó szakembereket a települések kulturális, 
társadalmi és gazdasági lehetőségeinek kialakításában.

A gazdasági társaság egyedülálló szervezeti formában, országos és határokon átívelő partneri 
hálózattal, korszerű tudásanyaggal, és magasan kvalifikált szakembergárdával látja el a kulturális 
fejlesztői feladatokat. A budapesti központ munkáját 19 megyei igazgatóság erősíti. Kiemelten 
foglalkozik a kulturális alapellátás kiterjesztésével, amelynek fókuszában a kistelepülések 
esélyeinek növelése áll. Az NMI Művelődési Intézet elkötelezett a közösségek értékalapú 
fejlesztésében és erősítésében, amellyel a helyi társadalmak cselekvőképességét, erőforrásainak 
gazdagítását célozza meg. Továbbá célja a társadalmi, gazdasági problémákból fakadó kulturális 
hiányosságok orvoslása az atomizálódott közösségek újjáélesztése, megerősítése érdekében.

Országos Széchényi Könyvtár

A több mint két évszázada fennálló Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a magyar kulturális 
örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak 
őrzője és közvetítője. A tudás tárházaként is számon tartott intézmény gyűjteménye mintegy 
tizenkétmillió dokumentumot tartalmaz. A magyar, vagy magyar vonatkozású írott, nyomtatott, 
audiovizuális és elektronikus kulturális értékeket több szinten, nívós szakmai apparátussal, 
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Módszertani fejlesztésekMódszertani fejlesztések

országos rendszerek kiépítésével teszi elérhetővé. Központi 
nyilvántartások koordinátoraként biztosítja a közvetlen hozzá-
férést más intézmények gyűjteményeihez. A nemzeti könyvtár 
az alapkutatások egyik kiemelkedő forrása, és egyben a tudo-
mányos munkák gyűjtőpontja. Aktív kapcsolatokat ápol a hatá-
ron túli magyar könyvtárakkal.

Munkáját hét igazgatóságba szervezve végzi, ezek egyike a Könyvtári Intézet, amely folyamatos és 
megújuló módszertani támogatást nyújt a könyvtári rendszer számára.

A projekt keretében megvalósult kutatásokkal és módszertani fejlesztésekkel erősödik a 
közösségfejlesztő szakma és a kulturális intézményrendszer. Hiánypótló, a szakmai munká-
ban, továbbképzésben, egyetemi oktatásban szükséges és hasznosuló fejlesztéseket hoztunk 
 létre.

Közel 100 szakértő (közösségfejlesztők, kulturális intézmények és szakmai civil szerveze-
tek képviselői, egyetemi oktatók, kutatók) bevonásával módszertani fejlesztése ket 
való sítottunk meg. A fejlesztések támogatásához nemzetközi szakirodalmat szerez-
tünk be, és nemzetközi szakmai konferenciákon vettünk részt. Meglévő gyakorlatokat 
formáltunk alkalmazható módszertanná hat témában. A kidolgozott modellek a helyi közös-
ségfejlesztéshez, a közösségfejlesztői folyamatok méréséhez, értékeléséhez, az intézmények  
társadalmiasításához, az esélyegyenlőség növeléséhez, valamint a kulturális közösségfejlesztő 
mentorhálózat minőségirányítási rendszeréhez adnak szakmai útmutatást. Kétnapos és egynapos 
módszertani szakmai műhelyeket szerveztünk a projektben dolgozó munkatársak és a szakértők 
számára, ahol együtt gondolkodva határoztuk meg az aktuális időszak feladatait, és a fejleszté-
sek elveit. Negyedéves módszertani szakmai napokon – melyeken a mentorhálózat munkatársai is 
részt vettek – ismerkedtünk meg a kifejlesztett eszköztárral, és vendégelőadók révén hazai jó gya-
korlatokkal. Tevékenységeink színes palettáján megtalálható volt a kulturális intézmények együtt-
működésének segítése, TOP-nyertes projektek népszerűsítése, tanulmányutak, szakmai műhelyek 
szervezése aktív közösségeknek, a kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmiasí-
tására, valamint monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek. A módszertanok elérésére webol-
dalakat fejlesztettünk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Cselekvő közösségek projekt során kidolgozott kulturális közösség-
fejlesztési módszereket, és a közösségi részvételi működési módot (társadalmiasítási modellt) 
mára számos intézmény, szervezet a gyakorlatban is alkalmazza, és a projekt eredményeinek vizs-
gálata egyetemi szakdolgozatok, illetve doktori kutatások témáivá vált.

A közösségfejlesztés folyamata
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A kulturális intézmények közösségi részvételi modellje, társadalmiasított működési módja

A Cselekvő közösségek projekt és a TOP-pályázatok 
kapcsolata 

A projekt szervesen kapcsolódott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
„A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 című felhívásokhoz.

A TOP-pályázatok célja a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cse-
lekvőképességének fejlesztése, közösségfejlesztő folyamatok finanszírozása. A Cselekvő közössé-
gek projektben módszertani segítséget nyújtottunk, valamint kulturális közösségfejlesztő men-
torhálózatot alakítottunk ki a közösségfejlesztési programok megvalósításához. A TOP felhívások 
kedvezményezettjeit kiadványokkal, képzésekkel és kommunikációs felületekkel is támogattuk. 
Mentorainkkal együttműködve háromszáznál több lakossági fórumot szerveztünk a TOP-nyertes 
településeken a lakosok tájékoztatására. A két programnak köszönhetően olyan kedvező változá-
sok indultak el hazánkban, amelyek elősegíthetik egy valóban nyitott, aktív, együttműködő társa-
dalom megvalósulását.

A TOP-nyertes pályázatok száma megyénként
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Mentorhálózat

Képzések

2017 tavaszán kezdte meg működését az év végére több mint hetven főből álló kulturális kö-
zösségfejlesztő mentorhálózat. A Cselekvő közösségek projekt céljainak megvalósítása érde-
kében mentoraink az ország 18 megyéjében nyújtottak szakmai támogatást partnereinknek.

A kulturális közösségfejlesztő mentorok szakmai tudását a „Felkészülés a kulturális közösségfej-
lesztő mentori feladatokra” című, 120 órás képzés alapozta meg. A képzés elismert szakemberek 
bevonásával, 13 tananyagfejlesztő, 11 lektor és 28 oktató közreműködésével valósult meg. A men-
torok gyakorlati közösségfejlesztő oktatásban is részesültek.

A projekt három éve alatt 60-80 fős kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat támogatta a szak-
ma- és közösségfejlesztési folyamatokat. A mentorok 276 TOP-nyertes konzorciumot támogattak 
munkájukkal, melynek során mintegy 1000 települést értek el.
Mentoraink több mint 2500 kulturális intézménnyel vették fel a kapcsolatot, 905 közösség szá-
mára tették hozzáférhetővé a projekt által nyújtott lehetőségeket, 419 közösséget mentoráltak 
folyamatos aktivitással. A Közösségek Hete kezdeményezéshez a bevontak több mint 60 százaléka 
a mentorokon keresztül csatlakozott. Tevékenyen 
részt vettek a projekt kutatásaiban is: 932 kérdőív 
adatait vették fel a Magyarországi múzeumok, könyv-
tárak és közművelődési intézmények reprezentatív 
felmérése című kutatásban, továbbá kétszer 15 000 
lakossági kérdőívet A kulturális közösségfejlesztés 
települési hatásmérése című kutatásban. 177 intéz-
ményi jó gyakorlatot gyűjtöttek össze könyvtári, köz-
művelődési és múzeumi szakterületekről, valamint 
tevékenyen közreműködtek a 25 kulturális közösségi 
mintaprojekt megszületésében. A mentorok munká-
ját – a felkészítő továbbképzések és szupervíziós ta-
nácsadások mellett – összesen 34 együttműködést 
erősítő alkalom segítette, melyek során lehetőség 
nyílt a teljes körű szakmai tapasztalatcserére.

Együttműködés a kulturális 
intézményrendszer hálózataival

A projekt innovatív szakmai-módszertani eredményei alapján kidolgozott továbbképzések 
azt célozták, hogy a résztvevők képessé váljanak a közösségfejlesztési folyamatok támogatá-
sára. Térítésmentes képzési lehetőségeket biztosítottunk kulturális szakemberek, valamint 
az önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői számára.

Akkreditált képzéseink:

Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő mentori feladatokra
(kontakt és blended) 120 óra, 873-3/2017/KOZGYUJT, 35006-5/2017/KOZGYUJT

A közösségi tervezés alapjai
(kontakt) 30 óra, E-001593/2017/D001
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A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata
(kontakt és blended) 60 óra, 44379-4-2017/KOZGYUJT, 18848-2/2018/KOZGYUJT

A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása
6 óra, PM-2437-1804-BS

A projekt három éve alatt 51 képzés valósult meg, 950 fő részvételével. 224 képzési napon össze-
sen 1660 oktatási óra keretében sajátítottak el új ismereteket a résztvevők a 32 képzési helyszín 
valamelyikén. A képzések végén 1045 tanúsítványt állítottunk ki (480-at kulturális továbbképzés, 
350-et közigazgatási továbbképzés, 215-öt a mentorképzés keretében). A munkában 55 tananyag-
fejlesztő és 111 oktató vett részt.

A továbbképzés résztvevőinek visszajelzései

„Magas szakmai színvonal, partnerszemlélet, differenciálás, új tanulási és anyagfeldolgozási módszerek.”

„Nagyszerű közösségi beszélgetéssé alakult a képzés. Szinte észre sem vettem (csak a teszt alatt), hogy egy kép-
zésről volt szó. Kifejezetten sok segítséget, útmutatót kaphattunk a munkánkhoz. Köszönöm, hogy itt lehettem! 
További sok sikert kívánok!”

„A továbbképzés várakozáson felüli volt összességében, felülmúlta az elvárásaimat. Örültem a sok gyakorlati 
példának, néhány oktató kitűnő módszerekkel ösztönzött a bekapcsolódásra, az ismeretátadásra és az önismereti 

fejlődésre. A képzés résztvevői között is igazi közösségfejlesztés valósult meg a 2x4 napban.”

Műhelymunka A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata képzésen
Szentendre, 2019. május 14. • Fotó: Győri Viktória

Közigazgatási szakemberek tanulnak a kulturális közösségfejlesztésről
Debrecen, 2019. március 21. • Fotó: Csabán Tímea
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Kutatások

A Cselekvő közösségek projekt keretében – több tízezer embert bevonva – hét kutatás va-
lósult meg az NMI Művelődési Intézet koordinálásával, amelyek célja a kulturális közösség-
fejlesztési folyamatok figyelemmel kísérése, dokumentálása, empirikus adatainak feltárása,  
a tapasztalatok összegzése és innovatív fejlesztő javaslatok megfogalmazása volt.

A közösségfejlesztői, társadalmiasítási folyamatoknak meghatározó szereplői a kulturális intéz-
mények. 1125 intézmény részvételével valósult meg a Magyarországi múzeumok, könyvtárak 
és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése 2017 júniusa és szeptembere között.  
A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a kulturális intézmények társadalmi beágyazottsága erős, 
sok szálon kapcsolódnak be a helyi közösség életébe, jellemzőjük, hogy jó a kapcsolatuk más in-
tézményekkel, települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, továbbá előszeretettel veszik 
igénybe önkéntesek segítségét, és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos programok is markánsan 
megjelennek az intézmények mindennapjaiban. Erre épült a 2019-ben lefolytatott Kulturális kö-
zösségszervezés gyakorlata című kutatás, melynek során 708 intézményt kérdeztünk meg on-
line kérdőív segítségével a Cselekvő közösségek projektről, valamint a helyi közösségfejlesztési 
folyamatok hatásáról. A válaszadók véleménye szerint a projektünk alapvetően jótékony hatású 
a bevont településeken, a programok száma emelkedett, sokkal dinamikusabban alakultak a civil, 
intézményi, önkormányzati kapcsolatok, és izgalmas, előremutató közösségszervezési, közösség-
fejlesztő folyamatok indultak el.

A kulturális közösségfejlesztés települési hatásmérése folyamán a TOP által támogatott kö-
zösségfejlesztési projektekben érintett települések fejlesztési eredményeit vizsgáltuk. A kutatás 
kulturális állapotfelméréssel indult, majd a fejlesztések közepén és végén mértük fel a bekövetke-
zett változásokat. A statisztikai adatok elemzése mellett mindhárom kör alkalmával megkérdeztük  
a helyi véleményformálókat – 4400 interjúra került sor –, valamint két alkalommal lakossági kér-
dőívezés történt az érintett településen élők körében, összesen 30 000 fős minta alapján. A beér-
kezett vélemények azt igazolták, hogy a kulturális programokon, rendezvényeken, falunapokon 
lehet leginkább megszólítani az embereket, ezek az alapjai a helyben történő közösségfejlesztési 
folyamatoknak, de meghatározó a szerepe egy-egy lelkes kulcsembernek, aki tenni szándékozik  
a közösség érdekében.

A kulturális intézmények társadalmiasításának hatásmérése során azt vizsgáltuk, hogy a közös-
ségi részvételi működés jelentkezik-e az intézményi dokumentumokban. Első körben 108 intéz-
ményt kérdeztünk meg, majd a második körben 58 intézményi vezetővel készült interjú. Az ered-
mények megerősítették, hogy az intézményi dokumentumokban a közösségi működési mód még 
nem jellemző, fejlesztést igényel.

A Delfi jövő- és trendkutatás célja a közművelődés, a múzeum és a könyvtár területeihez kap-
csolódóan a jövőben várható szakmai tendenciák vizsgálata volt. A háromkörös, véleményformáló 
vizsgálatban 62 hazai és 17 országból 33 külföldi szakember vett részt 2017. október 1. és 2018. 
június 30. között.

A projekt megvalósításának három éve alatt folyamatosan figyelemmel kísértük a szakmai tevé-
kenységek előrehaladását a szakmai monitoring tevékenység során. Monitoroztuk a projektben 
foglalkoztatott kulturális közösségfejlesztő mentorok tevékenységét, és értékeltük a mentorhá-
lózat működését. A vizsgálatra településenként átlagosan négy szereplő megkérdezésével került 
sor, a projektidőszak során két alkalommal. A kutatási feladat lehetővé tette az érintett partnerek 
elégedettségének vizsgálatát is. Az eredmények azt mutatták, hogy a bevont települések lakosai, 
véleményformálói pozitívan viszonyultak ehhez az innovatív tevékenységhez, és alapvetően elfo-
gadták a közösségfejlesztő mentorok munkáját.
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A projekt kutatási tevékenységeiről kutatási jelentések készültek, melyek elérhetőek online és 
nyomtatott formában is.

A kutatási jelentések letölthetők a https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kutatasi-jelentesek/  
oldalról.

Mintaprojektek

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretein belül olyan minta-
ként szolgáló programok megvalósítását támogattuk, amelyek civil szervezetek, valamint 
múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények együttműködésével hoztak létre helyi 
értékeket és identitást erősítő, a társadalmi részvételt és a kulturális gazdaságot fejlesztő 
közösségi gyakorlatokat.

Az ország 17 megyéjéből érkeztek be ötletek a kulturális intézmények és civil közösségek együtt-
működésének erősítését szolgáló mintaprojektekre, amelyek közül 25 mintaprojektgazdát vá-
lasztottunk ki. A nyertes programok megvalósítóinak három alkalommal szerveztünk szakmai 
műhelynapokat a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Minden helyi közösségi értékeket erősítő min-
taprojektről készült egy-egy saját kiskiadvány, kétperces rövidfilm és tizenöt perces kisfilm, vala-
mint született egy montázsfilm, amely a rövidfilmek legjobb pillanatait foglalta egybe. A mintap-
rojektek eredményei alapján elkészült egy módszertani kiadvány is.

A 25 mintaprojekt kiadvány, a 25 kétperces kisfilm és a 25 rövidfilm megtekinthető  
a https://cselekvokozossegek.hu/hirek-esemenyek/mintaprojektek/ oldalon.

Tizenhét megyében valósultak meg mintaprojektek

10



Keretszelfi készült 
a Legyen minden nap mézes nap rendezvényen

Tiszanána, 2018. augusztus 11. 
• Fotó: Vankó Gábor

Múltidéző forgatag
Baj, 2018. március 10. 
• Fotó: Hári Bernadett

Megyei szakmai műhelynapok

Többféle, egynapos megyei szakmai rendezvényt szerveztünk a három év során: közösség-
fejlesztést bemutató rendezvénysorozatot a települések hivatali munkatársainak és a kép-
viselő-testületek tagjainak; az aktív közösségek megismerkedését és tapasztalatcseréjét 
szolgáló műhelynapokat civil szervezeteknek; szakmai találkozókat a múzeumi, könyvtári és 
közművelődési területen tevékenykedő kulturális intézmények kollégáinak a közösségi alapú 
részvételen történő működésük előkészítésére; TOP-nyertes „jó gyakorlatokat” bemutató és 
népszerűsítő eseménysorozatot.

A megyei műhelynapok állomásai
zöld: közösségfejlesztés • sárga: aktív közösségek • kék: közösségi alapú működtetés • lila: TOP
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A településeken dolgozó hivatali munkatársak 
és a képviselő-testület tagjai számára 18 al-
kalommal szerveztünk egynapos szakmai mű-
helyt. Ezeknek az alkalmaknak a fő célja az volt, 
hogy áttekintsük „A helyi identitás és kohézió 
erősítése” és a Cselekvő közösségek – aktív kö-
zösségi szerepvállalás uniós pályázatok össze-
függéseit, módszertani alapjait, és a gyakorlati 
megvalósítás lehetőségeit.
Az első szakmai műhelynapokat még 2017 nya-
rán, a TOP-pályázatok beadási időszakában hir-
dettük meg országosan, az utolsót pedig 2018 
májusában tartottuk Győrben. 
Az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében 
megvalósult szakmai műhelynapokon Pest me-
gye kivételével valamennyi megyében jártunk, 
az eseményeken 756 résztvevő jelent meg, ösz-
szesen 434 településről.

Az aktív közösségek találkozóinak megszer-
vezésével az egyik legfontosabb cél az volt, 
hogy a szomszédságok, települések közösségei 
megismerjék egymást, kulturális és közösségi 
tapasztalatokat mutassanak be, ötleteket ad-
janak egymásnak, valamint az is, hogy fórum 
létesüljön a lokális kapcsolatok hálózattá szé-
lesítéséhez.
2019 januárjában indult el a megyékben mű-
ködő aktív közösségek megismerkedését, ta-
pasztalatcseréjét szolgáló szakmai műhelymun-
ka-sorozat, melynek utolsó rendezvényét 2019 
júniusában tartottuk meg.
Összesen 18 helyszínen 305 településről 401 
közösség 678 résztvevője kapcsolódott be  
az országos eseménysorozatba, melynek szer-
vezője az Országos Széchényi Könyvtár volt.

2019. februárban kezdődött meg az az orszá-
gos szakmaitalálkozó-sorozat, amelynek célja 
a múzeumok, közművelődési intézmények és 
könyvtárak felkészítése volt a társadalmiasított 
működési módra, azaz a közösségi részvételen 
alapuló működésre. Projektünk lehetőséget 
kínált a kulturális intézmények számára a helyi 
lakosokat és közösségeiket, azok igényeit, ér-
deklődését, szándékait középpontba helyező 
szemléletmód – a közösségi részvételen alapu-
ló működés – megismerésére és elsajátítására.
A három kulturális intézményrendszer szakem-
berei számára a projekt által fejlesztett elmé-
leti modellre épülő, ugyanakkor szakmaspecifi-
kus, gyakorlatorientált regionális találkozókra 

Dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen főigazgató- 
helyettese köszönti a résztvevőket

Székesfehérvár, 2017. július 11. 
• Fotó: Supka Éva

A rendezvényen bemutatkoztak egymásnak  
a jelen lévő aktív közösségek

Veszprém, 2019. január 23. 
Fotó: • Fotó: Halmos György

Jó gyakorlatok megosztása  
műhelymunka során 

Kecskemét, 2019. április 4.
• Fotó: Supka Éva
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került sor. A szakterületenként megrendezett találkozósorozat a könyvtári területen indult el, 
majd a múzeumi területen folytatódott, végül a közművelődési területen zárult. A 19 eseményen 
287 intézmény 743 munkatársa vett részt.

A TOP-nyertes jó gyakorlatok bemutatása, nép-
szerűsítése volt a témája az utolsó, az ország 18 
megyéjét érintő programsorozatnak, melyet az 
NMI Művelődési Intézet szervezett.
A konvergenciarégiókat érintő programokon a 
házigazdamegyékben „A helyi identitás és ko-
hézió erősítése” nyertes pályázatok jó gyakor-
latainak bemutatásával, szakmai fórumokkal 
segítettük a hazai önkormányzatok, kulturá-
lis intézmények, civil szervezetek, egyházi és 
egyéb közösségek tapasztalatcseréjét. A ren-
dezvénysorozat kiemelt célkitűzései között sze-
repelt a közösségfejlesztésen, önkéntességen, 
esélyegyenlőségen, közösségi alapon működő 
jó gyakorlatok és modellek megismertetése, a 
fenntartható tevékenységek bemutatása. A 18 
alkalmon összesen 741 résztvevő volt jelen.

A szervezésben és a lebonyolításban, a megyei érintettek elérésében, megkeresésében mindegyik 
rendezvénysorozat esetében a kulturális közösségfejlesztő mentorok munkájára támaszkodtunk.

TOP pályázatok tapasztalatainak bemutatása 
Szeged, 2019. március 11. 

 • Fotó: Tóth Vivien

Szakmai tanulmányutak

Külföldi tanulmányutak

A projekt keretében szakmai tanulmányutakat szervezett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Mú-
zeumi Oktatási és Módszertani Központ az Európai Unió tagállamaiba, hogy a résztvevő kultu-
rális szakemberek minél több létező jó gyakorlattal ismerkedhessenek meg, és új, nemzetközi 
kapcsolatokat építhessenek.

A négynapos tanulmányutakra településenként 
vagy településrészenként 2–2 fő jelentkezhe-
tett (Budapest és Pest megye kivételével), ösz-
szesen 240 szakember szakmai látogatásának 
megszervezésére volt lehetőség. A szakmai 
utakra a kulturális közösségek és civil szerveze-
tek tagjait és vezetőit, kulturális intézmények 
(könyvtárak, múzeumok, közművelődési intéz-
mények) szakembereit, helyi önkormányzatok 
képviselőit, valamint „A helyi identitás és kohé-
zió erősítése” TOP pályázatok nyerteseit vártuk.
A résztvevők társadalmi kérdésekkel foglalkozó, 
közösségi jó gyakorlatokat megvalósító könyv-
tárakat, múzeumokat, kulturális intézményeket 
és civil szervezeteket látogattak meg a tanul-
mányutakon, továbbá aktív közösségek tagjai-

A külföldi tanulmányutak célországai
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val találkoztak. Az intézmények, kiállítások megtekintésén túl beszélgetésekre, műhelymunkákra 
és előadásokra került sor.

A tanulmányutakat 2018 júliusa és 2019 nyara között szerveztük. Az utak célja az volt, hogy  
a tapasztalatok minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak, és minél többen adaptálhassák  
a látottakat saját lehetőségeiknek, igényeiknek megfelelően. Ennek érdekében a résztvevőknek 
megadott szempontok alapján részletes útibeszámolót kellett készíteniük.
A tanulmányutakon való részvétel költségeit – az útiköltséget, a szállás, étkezések, biztosítás, 
belépők díját – a projekt fedezte. A jelentkezés során előnyt jelentett az angol nyelvtudás, vagy  
a célország nyelvének ismerete, de minden csoporttal kísérő és tolmács is utazott. A 12 út során 
összesen 14 országot látogatott meg a mintegy 150 hazai településről érkezett 239 résztvevő.

Belföldi tanulmányutak

A Cselekvő közösségek projekt keretében az NMI Művelődési Intézet koordinációjával szerve-
zett háromnapos belföldi tanulmányút-sorozat 18 megyét érintő programjain a házigazdame-
gye kulturális intézményrendszerének, jó gyakorlatainak megismerése mellett helyszínláto-
gatásokkal, szakmai fórumokkal segítette a hazai kulturális intézmények és civil szervezetek 
tapasztalatcseréjét.

A rendezvénysorozat célja olyan intézmények és helyi közösségek megismerése volt, ahol  
a közösségfejlesztés, az önkéntesség, az esélyegyenlőség jó példáit, és a társadalmiasított, 
közösségi részvételi alapon működő intézményi gyakorlatokat mutatták be.

A tanulmányutak résztvevői „A helyi identitás és kohézió erősítése” közösségfejlesztő folyamato-
kat támogató felhívásra támogatási kérelmet benyújtó, illetve támogatott önkormányzatok, civil, 
egyházi és egyéb szervezetek, intézmények és azok munkatársai; a közösségfejlesztő folyamatokat 
megvalósító önkormányzatok, civil, egyházi és egyéb szervezetek, intézmények és azok munkatár-
sai; a kulturális intézmények és szervezetek képviselői, szakmai munkatársai lehettek. Egy-egy 

Az ötödik tanulmányút Németországba vezetett 
Berlin, 2018. szeptember 25. • Fotó: Arapovics Mária
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tanulmányúton 40–70 résztvevő gyarapodhatott újabb tapasztalatokkal, bővíthette ismeretségi 
körét, lehetett részese az újonnan alakuló kapcsolati hálónak.

Az utak során 139 település 183 jó gyakorlatával ismerkedhettek meg a tanulmányutak résztvevői. 
A 18 úton összesen 1259 résztvevő volt jelen, 468 településről.

A belföldi tanulmányutakon résztvevők száma megyénként

Ismerkedés a Tájházzal 
Nagypall, 2018. szeptember 19. • Fotó: Balogh Vivien
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Konferenciák

A projekt keretében megrendezett konferenciák kiváló alkalomnak bizonyultak a projekt 
szakmai eredményeinek közzétételére, a média figyelmének felkeltésére, valamint a minta-
projektek és a TOP-os jó gyakorlatok bemutatására. Mindezek mellett a kulturális szakem    -
berek, közigazgatásban dolgozók, civil közösségek képviselőinek kapcsolattartásához is 
 alkalmas fórumot biztosítottak.

Partnerségben a múzeummal – nemzetközi konferencia

A kulturális intézmények együttműködési lehetőségeiről tartottunk kétnapos nemzetközi tudo-
mányos konferenciát Egerben Partnerségben a múzeummal (In Partnership with Museums) címmel 
2017. november 20–21-én. A szakmai tapasztalatcserén külföldi és hazai neves szakemberek be-
széltek a múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények partnerségéről, a helyi közösségekkel 
kialakított összefogásról. A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárta, ahol a kulturális intézmé-
nyek civil partneri együttműködéséről folytattak eszmecserét a szakemberek.

„A közösségi részvétel csak akkor valósulhat meg, ha a múzeum – vagy bármely más kulturális intéz-
mény – megváltozik. Az egész intézményt érintő kis változások vezetnek jelentős átalakuláshoz. A 
részvétel mindenkinek a feladata a legfelsőbb vezetéstől a karbantartókig, intézményen belül és 
kívül.” (Piotr Bienkowski, projektigazgató, Our Museum Program, Paul Hamlyn Foundation, Lon-
don)

„Ahhoz, hogy szerethető és hiteles maradjon a múzeum, szükség van a közösségek széles körű be-
vonására, a közösségi tevékenységek megteremtésére.” (Dr. Bereczki Ibolya, ágazati feladatokért 
felelős főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

A konferenciáról látványos grafikus emlékeztető is készült • Fotó: Remarker Kft.
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Fókuszban a kulturális közösségfejlesztés

A kulturális közösségfejlesztés eredményeiről, valamint a múzeumok, a könyvtárak és a köz-
művelődési intézmények települési közösségfejlesztő szerepéről tartottunk konferenciát az 
 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karával partnerségben 2018. június 11-
én. A konferencián a Cselekvő közösségek projekt módszertani, szakmai eredményei, a kulturális 
közösségfejlesztés módszerei, jó gyakorlatai, illetve a közösségfejlesztő szakma bemutatása állt a 
középpontban.

A plenáris programok után a résztvevők módszertani műhelymunka keretében a gyakorlatban is 
megismerhették a közösségfejlesztés, az esélyegyenlőség és az intézményi önkéntesség módszer-
tanát a fejlesztők vezetésével.

A konferencián elhangzott előadások prezentációs anyagai megtekinthetők és letölthetők  
a www.cselekvokozossegek.hu/konferenciak/ oldalról. A konferencia előadásaiból a Civil Szemle 
folyóirat különszámot jelentetett meg.

Partnerségben a könyvtárral – nemzetközi konferencia

Az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében megvalósult Partnerségben a könyvtárral (In  
Partnership with Libraries) nemzetközi tudományos konferencia fókuszában a könyvtárak közösség-
építő szerepe állt. Az eseménynek Debrecen adott otthont 2018. október 15–16-án.

A kétnapos konferencia alatt az együttgondolkodás a kulturális intézmények közösségépítő, kö-
zösségfejlesztő szerepének áttekintésére, illetve az ezt támogató módszerek, jó gyakorlatok be-
mutatására irányult.

Fókuszban a kulturális közösségfejlesztés konferencia
Budapest, ELTE TÁTK, 2018. július 11. • Fotó: Margitta Nóra

„Megosztjuk szakértelmünket és elgondolásainkat, fejlesztjük a 21. századi könyvtárak továbbra is 
meghatározó értékeit, és megerősítjük azt a gondolatot, hogy a könyvtár hozzáadott értéket terem-
tő, hozzáférhető közkincs.” (Neil Fitzgerald, Head of Digital Research, British Library)

„Kreatív víziónk: közösen munkálkodni azon, hogy értelmet adjunk a világnak a műemléki örökség, 
a művészetek, a kultúra és a tudomány lenyűgöző történetei által.” (Ian Watson, Director, Tyne & 
Wear Archives & Museums)
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A két nap alatt számos szekcióelőadás mellett kerekasztal-beszélgetésre is sor került a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyerteseivel. A Cselekvő közösségek projekt kereté-
ben fejlesztett mintaprojekteket is megismerhettek a konferencia résztvevői, valamint a hazai mú-
zeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi aktivitásáról készült reprezentatív 
felmérés eredményeit is bemutatták a kutatók.

Partnerségben a közművelődéssel – nemzetközi konferencia

Az utóbbi években alkalmazott, jó gyakorlatként már hatékonyan működő közösségteremtő esz-
közök álltak a 2019. május 15–16-án megvalósult Partnerségben a közművelődéssel (In Partnership 
with Community Culture) című nemzetközi tudományos konferencia fókuszában, melyet az NMI 
Művelődési Intézet szervezett meg Lakiteleken.

A konferencia középpontba helyezte a közösségépítést és -fejlesztést, az intézmények társadal-
miasítását, közösségi alapon való működtetését, valamint az esélyegyenlőség és az önkéntesség 
fő irányvonalait, módszertani lehetőségeit. Az előadók a szakterületek elismert hazai és külföldi 

A konferencia megnyitója
Debrecen, 2018. október 15. • Fotó: Fejes Márton

„Fejlődés a helyi hagyományok és értékek figyelembevételével – legyen korszerű és izgalmas is – szív-
vel, lélekkel előre!” (Árendás Anikó, kulturális referens, Lébényi IKSZT Könyvtár és Közösségi Ház)

„Múltunkból építkezünk, a jelenben állunk, a jövőnket építjük a hagyományok mentén.” (Meskó 
Krisztián, Oszkói Hegypásztor Kör)

„Nem elég művelni a szakmát, meg is kell tudni jeleníteni azt.” (Kuthy-Megyesi Judit, kutató-fejlesz-
tő munkatárs, NMI Művelődési Intézet)
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képviselői voltak, akik saját közösségfejlesztő tevékenységüket mutatták be, elősegítve a további 
partneri együttműködések kialakítását.

A kétnapos program során előadásokon, szekcióüléseken és kerekasztal-beszélgetéseken ismer-
kedhettek a résztvevők a hazai és európai kulturális, közművelődési intézmények közösségfejlesz-
tő gyakorlataival.

Kerekasztal-beszélgetés a TOP-nyertes pályázatok tapasztalatairól
Lakitelek, 2019. május 15. • Fotó: Tóthné Vámosi Ágnes

Szakmai kiadványok

Módszertani kiadványok

A kulturális közösségfejlesztő folyamatok megalapozását, hazai és nemzetközi jó gyakorla-
tok megismertetését és adaptálását szolgálják azok a módszertani útmutatók és egyéb kiad-
ványok, amelyek a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében 
jöttek létre magyar és angol nyelven.

•  Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés módszertani útmutató
• Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.): A kulturális intézmények 
társadalmiasított működési módja. Módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló 
működtetéshez
• Csordás Izabella (szerk.): Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és 
működtetéséhez
• Csongor Anna (szerk.): Esélyegyenlőségi módszertani útmutató kulturális intézményeknek
• Szu Annamária (szerk.): Kulturális intézmények esélyegyenlőségi jó gyakorlatai a világban
• Arapovics Mária (szerk.): A közösségfejlesztés és a kul-turális közösségfejlesztés gyakorlata
• Dóri Éva (szerk.): Közösségfejlesztési folyamatok mérés-értékelése módszertani útmutató
• Lipcsey Zsuzsanna (szerk.): A kulturális közösség-fejlesztési mentorhálózat minőségbiztosítási terve 
(online)
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Az útmutatók online is elérhetők magyar és rövidített 
angol változatban  
a www.cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/ 
oldalon.

Kutatási jelentések

A projektben megvalósult kutatások közül öt nagy 
kutatás eredményeit mutatják be a megjelent kuta-
tási jelentések.

• Ponyi László (szerk.): Delfi jövő- és trendkutatás a 

múzeumi, könyvtári és közművelődési területen
• Ponyi László – Arapovics Mária – Bódog András (szerk.): Magyarországi múzeumok, könyvtárak és 
közművelődési intézmények reprezentatív felmérése
• Sólyom Barbara – Ponyi László (szerk.): Kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-
vizsgálattal
• Kuthy-Megyesi Judit – Ponyi László (szerk.): Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai 
Magyarországon
• Ponyi László – Kuthy-Megyesi Judit – Sólyom Barbara (szerk.): A TOP 5.3.1-16 és 6.9.2. felhívások 
nyertes projektjeinek eredményeit, hatásait mérő mid-term kutatási jelentés és expost jelentés

• Ponyi László – Arapovics Mária (szerk.): Záró tanulmány a Cselekvő közösségek projekt kutatásairól

A kutatási jelentések letölthetők a https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kutatasi-jelentesek/  
oldalról.

Jó gyakorlatok gyűjteményei

A projekt keretében megvalósult mintaprojekteket, az összegyűjtött TOP jó gyakorlatokat 
és közösségi művelődési jó gyakorlatokat, valamint a belföldi és külföldi tanulmányutakon 
összegyűlt tapasztalatokat ismertetik a kötetek.

• Arapovics Mária (szerk.): Kulturális közösségi mintaprojektek
• TOP jó gyakorlatokat bemutató kiadványok (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
TOP-5.3.1-16, valamint TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” projektek 
népszerűsítését szolgáló kiadványok, 18 db, szerk.: Kalmár Erika)

• Kalmár Erika (szerk.): Szakmai tanulmányutak
• Kárpáti Árpád (szerk.): A közösségi művelődés jó gyakorlatainak gyűjteménye
• A közösségfejlesztés arcai – DVD-sorozat

Konferenciakötetek (online kiadványok)

A konzorcium tagjai által szervezett nemzetközi konferenciákon elhangzott előadásokból on-
line elérhető konferenciaköteteket szerkesztettünk.

• Partnerségben a múzeummal – In Partnership with Museums
• Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with Libraries
• Partnerségben a közművelődéssel – In Partnership with Community Culture

A megjelent konferenciakötetek elérhetők a www.cselekvokozossegek.hu/konferenciak/ oldalon.

A konzorciumi partnerek szakmai folyóiratainak Cselekvő közösségek tematikus különszámai

Múzeumi iránytű

A Múzeumi iránytű sorozat a múzeumi terület módszertani szakmai kiadványa, amely a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ gondozásában jelenik meg, köteten-
ként mintegy 200 oldalas terjedelemben. A Cselekvő közösségek projekt keretein belül hat kü-

Útmutatóink és a kutatási jelentések 
nyomtatásban is megjelentek
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lönszám jelent meg, a köteteket Arapovics Mária, Bereczki Ibolya és Nagy Magdolna szerkesztette:

• Múzeumi iránytű 13 Múzeumi közösségek – közösségi múzeumok 
• Múzeumi iránytű 15 Kulturális örökség – múzeumi közösségek
• Múzeumi iránytű 17 A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata a múzeumokban
• Múzeumi iránytű 18  Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai
• Múzeumi iránytű 21 Közösségi alapú működés a múzeumokban
• Múzeumi iránytű 22 A múzeumi terület kutatói szemmel

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (3K) az OSZK Könyvtári Intézet havi megjelenésű, országos folyó-
irata, a könyvtárszakma aktuális, közérdeklődésre számot tartó fejlesztéseiről, eseményeiről közöl 
rövidebb terjedelmű, gyakorlati megközelítésű írásokat. A Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás projekt keretében összesen három tematikus szám jelent meg.

• Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2017. évi 4. szám
• Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2018. Különszám
• Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2019. Különszám

Könyvtári Figyelő

A Könyvtári Figyelő az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult negyedéves megjelenésű, or-
szágos hatókörű, lektorált, tudományos szakfolyóirata. A Cselekvő közöségek – aktív közösségi 
szerepvállalás projekt keretében három tematikus különszáma jelent meg.

• Könyvtári Figyelő 27. (63.) évfolyam, 2017. Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
Különszám

• Könyvtári Figyelő 28. (64.) évfolyam, 2018. Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
Különszám

• Könyvtári Figyelő 29. (65.) évfolyam, 2019. Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
Különszám

Szín Közösségi Művelődés

A Szín Közösségi Művelődés című szakmai folyóiratot több mint két évtizede a Nemzeti Művelő-
dési Intézet jogelőd intézménye alapította a közművelődés egyedülálló szakmai periodikájaként. 
Az évente hat lapszámmal jelentkező folyóirat a projekt időtartama alatt három alkalommal jelent 
meg Cselekvő közösségek különszámmal.

• Szín Közösségi Művelődés 2017. július 22/2.
• Szín Közösségi Művelődés 2018. május 23/2.
• Szín Közösségi Művelődés 2019. május 24/2.

Szakmai kiadványaink letölthetők  
a www.cselekvokozossegek.hu/tudastar/szakmai-folyoiratok-tematikus-kulonszamai oldalról.

Szakmai folyóirataink
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Közösségek Hete rendezvénysorozat

A Cselekvő közösségek projekt részeként a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ szervezésében 2017-ben hagyományteremtő szándékkal indított kö-
zösségépítő kezdeményezés a társadalmi, ezen belül a helyi összetartozást kívánja erősíteni.

Az egyhetes rendezvénysorozat évről évre május második hetében nyújt lehetőséget az önkor-
mányzatok, a közművelődési intézmények, a civil szervezetek valamint a lakosság számára, hogy  
a helyi együttműködések bemutatkozhassanak, és új partnerségek szülessenek. A Közösségek 
Hete programsorozat kiemelt hangsúlyt fektet a közösségek megtartó erejére, valamint a tele-
püléseken élő különböző helyzetű és életkorú lakosok iránti felelősségvállalás és az összefogás jó 
példáinak bemutatására.

A Közösségek Hetéhez önkormányzatok, kulturális intézmények, illetve a hozzájuk köthető baráti, 
amatőr művészeti, alkotó, olvasó és egyéb csoportok, valamint civil szervezetek csatlakozhattak 
programjaikkal. A szervezők előre meghatározott tíz tematika mentén valósíthatták meg rendez-
vényeiket. Mindezek tükrében az elmúlt három évben többek között szakkörök, ismeretterjesztő 
programok, klubtalálkozók, kézműves foglalkozások, zenés, gasztronómiai, kulturális és sportren-
dezvények, illetve túrák, valamint vetélkedők, flashmobok jöttek létre a Közösségek Hetén.

A rendezvénysorozat bevezető évében a kulturális intézmények, szervezetek, közösségek olyan 
programokkal csatlakozhattak, amelyek ráirányítják a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, 
a közösségekben rejlő értékekre, az intézményekben működő közösségek tevékenységeire, és kö-
zösségépítő erejükre. A résztvevők több mint 320 településről közel 900 programot regisztráltak. 
Az eseményidőpontok száma megközelítette az 1400-at. A rendezvénysorozat közösségi oldalán 
több mint 600 poszt, országszerte közel kétórányi televíziós műsor, háromórányi rádiós anyag,  
illetve több száz cikk jelent meg az eseményekhez fűződően.

A második évben a közös tervezés és cselekvés 
volt a rendezvénysorozat fő irányvonala. A részt-
vevőket közösségi akciókra, vagy egy jó ügy érde-
kében végzett közös tevékenységre ösztönözték. 
A felhívásra közel 550-en regisztráltak, összesen 
több mint 800 programmal. A résztvevő települé-
sek száma csaknem félszázzal növekedett, majd-
nem 380 helységet érintettek az események.

Harmadjára megújult programstruktúra várta 
a jelentkezőket. A központi gondolat az esély-
egyenlőség volt, amelynek jegyében a hátrányos 
helyzetben lévőket összefogó közösségeket is 
megszólította a rendezvénysorozat. Idén közel 
400 helység adott otthont a Közösségek Hete 
rendezvényeinek, a résztvevő települések száma 
már hetvennel haladta meg az első évben csatlakozókét.

A Közösségek Hete rendezvény az elmúlt három évében országszerte közel ezer települést, és 
ennél sokkal több közösséget mozgatott meg. A kezdeményezés hagyományteremtő folyamatot 
indított el.

A Közösségek Hetéről bővebben a www.kozossegekhete.hu oldalon tájékozódhatnak.

A résztvevők közösen tekerték körbe a települést 
Jakabszállás, 2019. május 9.

• Fotó: Lantos István
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Közösségfejlesztés játékosítva

Cselekvő Közösségek WIKI

A Cselekvő közösségek projekt keretében az NMI Művelődési Intézet gondozásában gamifi-
cation alapú, online közösségi tanulási és motivációs rendszer jött létre.

A játékban Cselekvőváros polgárai együtt alakítanak ki a településen egy új kulturális színteret, 
amelyben a könyvtár, a muzeális intézményi funkció és a közösségi tér együttesen nyer kiemelt 
rendeltetést. A játékosok szórakoztató feladatokon keresztül ismerhetik meg az értékközpontú, 
élményalapú közösségépítő lehetőségeket, miközben a közösségfejlesztésre és közösségi kezde-
ményezések elindítására vonatkozó konkrét ismereteket is elsajátíthatnak.

A játék a www.kozossegijatek.hu oldalon érhető el.

Az online közösségi játék mellett szakmai és lakossági rendezvényeken egyaránt jól használható 
játékkártya és táblás társasjátékok is készültek. Az óriás Tangram (logikai kirakó játék) a közösség-
fejlesztő szakmába ad bepillantást. A klasszikus „Ki nevet a végén” típusú játék adaptációja a nagy-
közönség számára készített óriástársas, amely játékos formában jeleníti meg a közösségfejlesztési 
ismereteket. A Fekete Péter mintájára készült Cselekvő Péter kártyajáték a három kulturális szak-
terület intézményeinek a kulturális közösségfejlesztésben betöltött szerepét mutatja be.

A projekt munkatársai is kipróbálták a játékokat. • Fotó: Rocskár Vivien

A 2017. szeptember középétől működő, az Országos Széchényi Könyvtár vezetésével fejlesztett 
Cselekvő Közösségek Wiki – a projekt közösségi enciklopédiája – lehetőséget biztosít a módszerta-
nok folyamatos frissítésére a megvalósítás során felmerülő fejlesztési helyzetek, visszacsatolások 
alapján. A felületet úgy alakítottuk ki, hogy az minden tekintetben megfeleljen a modern webolda-
lakkal szemben támasztott elvárásoknak, és a megváltozott 
képességű felhasználók számára is jól használható legyen. A 
több mint 200 szócikket a szakmai megvalósítókon kívül az 
érdeklődők is szabadon szerkeszthetik, illetve a szócikkbázist 
is gyarapíthatják. Jelenleg 219 lektorált és 219 közösségi szó-
cikket tartalmaz az oldal magyar nyelven, és 92 angol nyelvűt, 
mely a nemzetközi közönség számára jelent értékes informá-
cióforrást. Átlagosan havonta 3800 alkalommal látogatták az 
oldalt a téma iránt érdeklődők.

A https://cskwiki.hu/ oldalt az OSZK működteti.
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