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Szerkesztői bevezető

Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with Libraries címmel 
került megrendezésre a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
projekt (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) II. nemzetközi tudományos konferenciája 
2018. október 15–16-án, Debrecenben.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-
2016-00001) kiemelt projekt a kulturális ágazat országos fejlesztőprojektje a 
múzeumi, a közművelődési és a könyvtári terület egyedülálló összefogásával. 
A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos 
Széchényi Könyvtár konzorciumában valósul meg a Széchenyi 2020 program 
keretében, 3 milliárd forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatással, 
2016. szeptember 16–2019. szeptember 15. között.

A projekt átfogó célja a társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe 
bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések ön-
kormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősíté-
se, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. Projektcélok: 
a kulturális intézmények egyedi eszközeivel folyamatos szakmai-módszertani 
támogatás biztosítása a települések és azok kulturális intézményei, és/vagy 
civil szervezetei számára társadalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folya-
matok megvalósításához1. 

Az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében megvalósult, a projekt 
keretében szervezett második nemzetközi tudományos konferencia2 fókuszá-
ban a könyvtárak közösségépítő szerepe állt, ugyanakkor bemutatta a projekt 
eddig elért eredményeit, kutatásokat, fejlesztéseket, illetve a kulturális terület 
legfontosabb trendjeit. 

1 További részletes információ a projektről: http://cselekvokozossegek.hu (utoljára megtekint-

ve: 2019.07.24.)

2 A projekt keretében az első nemzetközi tudományos konferenciát a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ szervezte 2017-ben, a konferenciakötet 

letölthető: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Konferenciak%C3%B6tet_

vegleges_96-1.pdf (utoljára megtekintve: 2019.07.24.)

https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Konferenciak%C3%B6tet_vegleges_96-1.pdf


A konferenciát az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Dr. Vitá-
lyos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg. 
Az előadók között szerepeltek a könyvtári, a múzeumi, közművelődési terület 
neves hazai, határon túli és külföldi szakértői, többek között Nagy-Britanniából, 
Olaszországból, Finnországból, Lengyelországból, Horvátországból, Romániá-
ból és Ausztriából. 

A konferencia két napján a 240 résztvevő 31 előadás, bemutató, vala-
mint kerekasztal-beszélgetés keretében ismerkedhetett meg a hazai és külföldi 
innovációkkal, jó gyakorlatokkal. Az előadások egyértelműen rámutattak arra, 
hogy a technológia és a digitális világ térnyerésével a művelődési, olvasási 
szokások folyamatosan változnak, emiatt a kulturális intézmények szerepé-
nek is át kell alakulnia. Nemcsak a könyvtáraknak és könyvtárosoknak, de 
mindhárom terület kulturális szakembereinek folyamatosan új helyzetekben, 
új szerepekben kell helytállniuk. Meg kell találniuk a módot arra, hogyan lehet 
egy elmagányosodott világban a kultúra lehetőség a közösségfejlesztésre és 
közösségépítésre, felhasználva a 21. század digitális lehetőségeit is.

Kötetünk tartalmazza a konferencia programját, az előadások abszt-
raktjait, és azokat a tanulmányokat, amelyeket az előadók írásban kifejtettek. 
A programot és az absztraktokat angolul és magyarul is, a magyar nyelven 
készült tanulmányokat csak magyarul közöljük, azonban az angol nyelven elő-
adók írásait – mivel úgy véljük, igen hasznosak és inspirálóak lehetnek – lefor-
dítottuk magyar nyelvre is. 
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Editor ’s foreword
The second international scientific conference titled “In Partnership 

with Libraries” took place in the framework of the project Acting communities 
– active community involvement (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) in Debrecen on 
15–16 October 2018.

The priority project Acting communities – active community involvement 
(EFOP-1.3.1-15-2016-00001) is a nationwide cultural development project 
accomplished with the unprecedented collaboration of museums, libraries 
and community cultural institutions. The project is being carried out by the 
consortium set up  for the cooperation of the Hungarian Open Air Museum 

– Museum Education and Methodology Centre, the NMI Institute for Culture 
Non-profit Ltd. and the National Széchényi Library in the framework of the 
Széchenyi program 2020, with a non-refundable support of 3 billion forints 
granted by the European Union for the period of 16th September 2016 and 
15th September 2019.

The overall objective of the project is to increase the social activity, the 
community involvement, furthermore to advance the opening of the cultural 
institutions as well as to improve  the equal opportunities by the means of 
community development. Projects goals are: – with the special tools of cultural 
institutions – to enhance the relationships between local governments, their 
cultural institutions and the local citizens; and also to establish more active 
local communities which can activate the local society.3

In the focus of the second conference organized in the framework of 
the project by the National Széchényi Library4 was the community building 
role of libraries; however at the same time it touched upon the project results 
achieved so far, the research activities, developments, and major trends of the 
cultural field. 

On behalf of the Ministry of Human Capacities the conference was 
opened by Eszter Vitályos, State Secretary responsible for EU development 
policy. Among the lecturers were renowned national and international experts 

3 For more details see: https://cselekvokozossegek.hu/the-project/ (dowloaded: 24th Jul 2019)

4 The first conference was organized by the Hungarian Open Air Museum – Museum Educati-

on and Methodology Centre in 2017. see: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/

Konferenciak%C3%B6tet_vegleges_96-1.pdf (dowloaded: 24th Jul 2019)

https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Konferenciak%C3%B6tet_vegleges_96-1.pdf
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of the library, museum and community cultural field, form Great-Britain, Italy, 
Finland, Poland, Croatia, Romania and Austria, just to mention a few.

On the two days of the conference in the framework of 31 presentations, 
and round-table meetings the 240 participants had the chance to learn about 
innovations and good practices at home and abroad. The lectures clearly 
showed that with the advancement of technology and the digital world, 
cultural and reading habits are constantly changing, which is why the role 
of cultural institutions has to change, too. Not only libraries and librarians, 
but cultural professionals from all three fields must be constantly prepared in 
new situations and new roles. They need to find a way how to make culture a 
possibility for community development and community building in a lonesome 
world, using the digital potential of the 21st century, as well.

Our volume contains the conference program, the abstracts of the 
presentations and the texts of the lectures that were submitted in writing by 
the presenters. The conference program and the abstracts of the presentations 
are published both in English and Hungarian, lectures written in Hungarian 
are published only in Hungarian, however  English language studies were 
translated into Hungarian, as well, since we find them utmost important and 
inspiring.
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PARTNERSÉGBEN A KÖNYVTÁRRAL 

nemzetközi tudományos konferencia
2018. október 15–16.
Debrecen
Kölcsey Központ
(4026 Debrecen, Hunyadi u. 1–3.)

A konferencia szervezője az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK);

Társszervezők: a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Központ (SZNM – MOKK) és az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (NMI Nkft.).

A konferencia támogatói: Az Európai Szociális Alap, a Magyar Állam és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A konferenciát a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében szervezzük, amely a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az 
Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg 
2016. szeptember 16. – 2019. szeptember 15. között. 

A konferencia középpontjában a kulturális – könyvtári, múzeumi és 
közművelődési – intézmények együttműködése és a helyi közösségekkel kiala-
kított partnersége áll, kiemelve a könyvtári intézményekkel való kooperációt. 
Céljaink között szerepel a projekthez való lehetséges további kapcsolódási pon-
tok feltárása, valamint a projekt eddigi kutatási eredményeinek széles körű 
szakmai megismertetése is. 

Nagy hangsúlyt kapnak a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás kiemelt projekt fontos fejlesztési területei: kulturális közösségfejlesz-
tés, intézmények társadalmiasítása, intézményi esélyegyenlőség, intézményi 
önkéntesség, közösségfejlesztési folyamatok mérése-értékelése. 

A nemzetközi konferencián a következő témákat kívánjuk körüljárni: 
közösségépítés, közösségfejlesztés; online közösségek; a kulturális intézmé-
nyek szociális funkciója; az olvasásfejlesztés közösségformáló ereje; a kulturá-
lis intézmények épülete, mint közösségi tér. E hívószavak a szekciók témáit/
elnevezéseit is megjelenítik. A konferencia két napján az együttgondolkodás 
fókuszában az intézmények közösségfejlesztő, közösségépítő szerepe, illetve az 
ezt támogató online és offline módszerek, jó gyakorlatok prezentálása áll. Az 
előadások kirajzolják azokat a sarkalatos területeket, amelyek mentén a fej-
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lesztések a nemzetközi trendekkel összhangban elengedhetetlenek – mint pl. 
digitalizálás – online közösségek, olvasásfejlesztés, közösségépítés-fejlesztés, 
korszerű térszervezési megoldások adaptálása. Megismerhetik a résztvevők 
a projekt keretében lezajlott Kulturális intézmények reprezentatív felmérése 
kutatás eredményeit, illetve kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyerteseivel, akik számára 
a Cselekvő közösségek projekt szakmai és módszertani támogatást nyújt. A 
szekciókban a projekt keretében fejlesztett mintaprojekteket is bemutatnak a 
szervezőik.

Az előadók között szerepelnek mindhárom terület hazai és külföldi szak-
értői, hiszen célunk, hogy a konferencia hallgatói minél több jó példát és gya-
korlatot ismerhessenek meg.
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PROGRAM

2018. OKTÓBER. 15., HÉTFŐ

08:30–10:00  Regisztráció
Levezető elnök (angol és magyar nyelven): Bognárné dr. Lovász 
Katalin adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem – Savaria Egye-
temi Központ 

10:00–10:08  A projektet bemutató imázsfilm

10:10–10:48  Köszöntők 
10:10–10:18  Minisztériumi köszöntő: Dr. Vitályos Eszter, európai uniós 

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár (Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma)

10:20–10:28  Nagy Magdolna, megbízott igazgató (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum) 

10:30–10:38  Dr. Tüske László, főigazgató (Országos Széchényi Könyvtár) 
10:40–10:48  Kárpáti Árpád, igazgató, Kiemelt Programok Igazgatósá-

ga (NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.)

10:50–12:20  Plenáris előadások
10:50–11:10  Dr. Arapovics Mária (Cselekvő közösségek – aktív kö-

zösségi szerepvállalás projekt, Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum, szakmai vezető) – Közösségfejlesztő szakmai 
módszertani fejlesztések és kutatások kulturális te-
rületen 

11:15–11:45  Pier Luigi Sacco (a közgazdaságtudomány professzora, 
a nemzetközi kutatási hálózatokért és az európai progra-
mokért felelős rektorhelyettes, valamint a Gazdaságtan, 
Marketing és Kreativitás Doktori Program igazgatója a 
milánói IULM egyetemen) – A könyvtárak, mint társa-
dalmi hatású színterek: a Kultúra 3.0 perspektívája

11:50–12:20  Neil Fitzgerald (vezető, Digital Research, Digital 
Scholarship Department, British Library) – Digitalizált 
örökség

12:30–13:30  Ebéd 

13:30–16:30  Szekcióelőadások
13:30–14:50  I. szekció szakasz

14:50–15:10  Kávészünet 

15:10–16:30  II. szekció szakasz

16:50–17:25  A szekcióüléseken elhangzottak összefoglaló értékelése
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17:30–18:10  Kerekasztal beszélgetés TOP-os nyertesekkel, közösségfej-
lesztő fókusszal

 A beszélgetést vezeti: Dr. Bereczki Ibolya (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes)

18:10–19:10  Vacsora
19:30–  Szabadprogram

13:30–14:50 I. szekció szakasz

1. szekció: Közösségépítés, közösség-
fejlesztés – NAGYTEREM (tolmá-
csolt)
Szekcióvezető: Giczi András Béla 
(Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás projekt, Országos Széché-
nyi Könyvtár, szakmai vezető)

2.szekció: Online közösségek –  
KISTEREM (magyar nyelvű)
Szekcióvezető: Nagy Andor (Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepválla-
lás, Országos Széchényi Könyvtár, kuta-
tó-fejlesztő, webtartalom-fejlesztő munka-
társ) 

13:30–13:45
Vesna Kurilić (Rijeka, HR – Rijeka Vá-
rosi Könyvtár, könyvtáros, asszisztens a 
Programkoordinációs Tanszéken) – Az 
önkéntesek, mint erősségünk: a Rijekai 
Városi Könyvtár példája

13:30–13:45
Dr. Benedek András (Budapest, HU 
– Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki 
Pedagógia Tanszék, egyetemi tanár, az 
MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Ku-
tatócsoport vezetője) – Az Open Access 
szemlélet fejlesztése a pedagóguskép-
zésben online tanulási keretekben

13:50–14:05
Az Élő Forrás (Kiscsősz) mintaprojekt 
bemutatkozása

13:50–14:05
Dr. habil. Molnár György (Budapest, 
HU – Budapesti Műszaki Egyetem Mű-
szaki Pedagógia Tanszék, tanszékvezető, 
egyetemi docens) – Online, közösségi 
médiával támogatott, IKT és saját 
eszköz alapú kooperatív módszertani 
megoldások a nonformális és infor-
mális tanulási térben

14:10–14:25
Iain Watson (Newcastle upon Tyne, UK 
– Tyne & Wear Archives & Museums, 
igazgató) – Múzeumok és levéltárak – 
új „közszolgálat”

14:10–14:25
Kelemen László (Unterwart, AT – 
UMIZ Infozentrum – Magyar Média- és 
Információs Központ, intézményvezető) 
– Közösségfejlesztési gyakorlatok az 
UMIZ – Magyar Média- és 
Információs Központnál

14:30–14:45
Lázok Klára (Marosvásárhely, RO – 
Teleki Téka, főkönyvtáros) – Zsibongó 
oázis, avagy közösségépítő- és alakító 
gyakorlatok a marosvásárhelyi Teleki 
Tékában

14:30–14:45
Bedő Melinda (Csíkszereda, RO – Kájo-
ni János Megyei Könyvtár, osztályvezető) 
– A helyismereti tevékenység közös-
ségépítő szerepe – A honismeret éve 
a Kájoni János Megyei könyvtárban
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15:10–16:30 II. szekció szakasz

3. szekció: A kulturális intézmények 
szociális funkciója – 
NAGYTEREM (tolmácsolt)
Szekcióvezető: Dr. Béres Judit (Or-
szágos Széchényi Könyvtár, Könyvtári 
Intézet, 3K főszerkesztő)

4. szekció: Az olvasásfejlesztés kö-
zösségformáló ereje – KISTEREM 
(magyar nyelvű)
Szekcióvezető: Péterfi Rita (Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, főigaz-
gató)

15:10–15:25
Pató Mária (Szolnok, HU – Dam-
janich János Múzeum, Könyvtár és 
Közönségkapcsolatok Osztály, osztály-
vezető, könyvtáros, múzeumpedagó-
gus) – Damjanich János Múzeum: 
Közös(térben)ségben

15:10–15:25
Dr. Bartos Éva (Budapest, HU – a 
könyvtári biblioterápia magyarországi 
megteremtője, a Magyar Biblioterápiás 
Társaság alapítója) – A fejlesztő-meg-
előző biblioterápia, mint a közösség-
fejlesztés lehetséges eszköze

15:30–15:45
Elina Lehtonen (Tampere, Finnország 
– Tampere Városi Könyvtár, könyvtá-
ros) – Kerületi jóléti programok a 
könyvtárban

15:30–15:45
Dr. Gombos Péter PhD (Kaposvár, 
HU – PhD, tudományos dékánhelyettes, 
egyetemi docens, Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Kar) – Olvasás és közös-
ségfejlesztés Magyarországon

15:50–16:05
Kardos Ferenc (Nagykanizsa, HU – 
Halis István Városi Könyvtár, igazga-
tóhelyettes) – Roma közösségeket 
célzó könyvtári esélyteremtő kezde-
ményezések a Halisban

15:50–16:05
A Cselekvő „Értékek” – Szorgalma-
san mint a méhek (Tiszanána) minta-
projekt bemutatkozása

16:10–16:25
Rafał Rukat (Varsó, PL – Varsói Nem-
zeti Könyvtár, kulturális antropológus) 
– A könyvtár szerepe a kistelepülési 
közösségek életében

16:10–16:25
Dömsödy Andrea (Budapest, HU – 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum) – Olvasásfejlesztés – tanuló 
közösség – iskolai könyvtár
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2018. OKTÓBER. 16., KEDD

8:00–9:30 Regisztráció

9:30–10:50
Kulturális intézmények reprezentatív felmérése, kutatási ered-
ményeinek bemutatása
9:30–9:48  Dr. Ponyi László (Cselekvő közösségek – aktív közössé-

gi szerepvállalás projekt, NMI Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft., kutató-fejlesztő csoportvezető) – A kutatás 
céljának, módszertanának, eredményének összefog-
lalása

9:50–10:08  Szu Annamária (Cselekvő közösségek – aktív közössé-
gi szerepvállalás projekt, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
kutató-fejlesztő csoportvezető) – A kutatás specifikus 
tapasztalatai múzeumi területen 

10:10–10:28  Bódog András (Cselekvő közösségek – aktív közössé-
gi szerepvállalás projekt, Országos Széchényi Könyvtár, 
kutató-fejlesztő csoportvezető) – A kutatás specifikus  
tapasztalatai könyvtári területen

10:30–10:48  Dr. Ponyi László (Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás projekt, NMI Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft., kutató-fejlesztő csoportvezető) – A kutatás 
specifikus tapasztalatai közművelődési területen

10:50–11:10 Kávészünet

11:10–12:30 Szekcióelőadások

12:30–13:00 Szekciók tartalmának összefoglaló értékelése

13:00–13:20 Zárszó – Giczi András Béla (Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projekt, Országos Széchényi Könyvtár, 
szakmai vezető)

13:20–14:20 Ebéd
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11:10–12:30 Szekcióelőadások

1. szekció: Közösségépítés, közös-

ségfejlesztés II. – NAGYTEREM 

(tolmácsolt)

Szekcióvezető: Eszenyiné dr. Bor-

bély Mária (Debreceni Egyetem, Infor-

matikai Kar, Könyvtárinformatika Tan-

szék, adjunktus)

2.szekció: A kulturális intézmények 

épülete, mint közösségi tér –  

KISTEREM (magyar nyelvű)

Szekcióvezető: Fehér Miklós (Orszá-

gos Széchényi Könyvtár – Könyvtári In-

tézet, igazgató)

11:10–11:25

Dr. Horváth Gizella (Sepsiszent-

györgy, RO – Magma Kortárs Művészeti 

Kiállítótér, önkéntes, a nagyváradi Par-

tiumi Keresztény Egyetem professzora) 

– Kortárs közeg Sepsiszentgyörgyön

11:10–11:25

A Kerülj képbe! – Utcai művészet a 

kultúráért (Salgótarján) mintaprojekt 

bemutatkozása

11:30–11:45

–

11:30–11:45

Karácsony Gyöngyi (Debrecen, HU – 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-

zeti Könyvtára (DEENK); főigazgató) –  

Innovatív terek a felsőoktatási 

könyvtárakban

11:50–12:05

Simon Andrea (Nagyszeben, RO – a 

HÍD Egyesület munkatársa) (SZNM) – 

Közművelődés a végeken

11:50–12:05

Dr. Kovács Béla Lóránt (Debrecen, 

HU – Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 

igazgató) – A városi könyvtári ellátás 

új formái Debrecenben

12:10–12:25

A Kiskőrös 300 (Kiskőrös) minta- 

projekt bemutatkozása

12:10–12:25

Dr. Horváth Sándor Domonkos 

(Győr, HU – Dr. Kovács Pál Megyei 

Könyvtár és Közösségi Tér, igazgató) 

– Barátságos könyvtári terek Győr-

Moson-Sopron Megyében
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PROGRAM (EN)

IN PARTNERSHIP WITH LIBRARIES

2-Day, International Scientific Conference
Date: 15. 10. 2018. 10:00 – 16. 10. 2018. 15:00
Venue: Kölcsey Centre, Debrecen (1–3. Hunyadi str. Debrecen, H-4026) 

The organizer of the conference is the National Széchényi Library (Budapest) 
with two co-organizers: Hungarian Open Air Museum (Szentendre) and NMI 
Institute for Culture Nonprofit Ltd. (Budapest).
The conference is supported by the European Social Fund, the Hungarian 
State, and the Ministry for Human Resources of Human Capacities.
‘In Partnership with Libraries’ will be held in the framework of priority pro-
ject ‘Acting Communities – Active Community Involvement’ (code number: 
EFOP-1.3.1-15-2016-00001). The project is carried out by the Hungarian Open 
Air Museum (SZNM), the NMI Institute for Culture Nonprofit Ltd. and the 
National Széchényi Library (OSZK).
The international conference is focusing on the collaboration of cultural 
institutions (libraries, museums and cultural community centres) and on their 
developing partnerships with local communities highlighting the cooperation 
with libraries. Our objectives include exploring possible further links to the 
project, as well as widespread dissemination of the research results of the 
project achieved so far.
Special emphasis is laid on the development fields of the project ‘Acting 
Communities – Active Community Involvement’, such as community 
development, socialization of institutions, volunteering, equal opportunities, 
and measuring and assessing community development processes.
At the conference we intend to discuss the following issues: building and 
developing communities; online communities; social function of cultural 
institutions; community-creating power of reading development; the building 
of cultural institutions as a community space. These buzzwords also represent 
the topics/names of the section meetings. On the two days of the conference 
the focus of common thinking is on the community-building, community-
building role of the institutions, and the presentation of online and offl ine 
methods, as well as good practices supporting community-building. The 
lectures will outline the key-areas in which developments are essential in line 
with international trends, such as: digitization–online communities, reading 
development, community building development, adaptation of modern space 
management solutions. 
Participants will have a chance to learn about the results of the representative 
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survey of cultural institutions carried out in the framework of the project. 
In addition, a round table discussion will take place with the winners of 
the Regional and Settlement Development Operational Program (TOP), for 
whom professional and methodological support is provided by the Acting 
Communities project. In the section meetings sample projects will also be 
presented by their organizers. 
The speakers include domestic and foreign experts from all three areas 
(libraries, museums and cultural community centres), as our goal is to let 
the conference audience learn as much as possible of the best examples and 
practices.

PROGRAMS

15. OCTOBER 2018., MONDAY

08:30–10:00 Registration 

 Chairman: Dr. Katalin Bognárné Lovász, senior lecturer, 
ELTE Savaria University Centre

10:00–10:08 Short promotion video presenting the project

10:10–10:48 Greetings
10:10–10:18 Ministerial greeting Dr. Eszter Vitályos (Ministry of Hu-

man Capacities)
10:20–10:28 Magdolna Nagy, Appointed Director (Hungarian Open 

Air Museum)
10:30–10:38 Dr. László Tüske, Director-General (National Széchényi 

Library)
10:40–10:48 Árpád Kárpáti, Director, Directorate of Featured 

Programs (NMI Institute for Culture Nonprofit Ltd.)

10:50–12:20  Plenary session

10:50–11:10 Dr. Mária Arapovics (Professional Leader, Acting 
Communities – Active Community Involvement, Hungarian 
Open Air Museum) – Community development in 
the perspective of professional methodological 
developments and research in the cultural field

11:15–11:45 Pier Luigi Sacco (Professor of Economics, Vice Rector for 
International ResearchNetworks and European Programs, 
Director of the Doctoral Program in Economics, Marketing 
and Creativity at IULM University in Milan) – Libraries 
as social impact hubs: The culture 3.0 perspective
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11:50–12:20 Neil Fitzgerald (Head of Digital Research, British 
Library) – Heritage Made Digital

12:30–13:30  Lunch 

13:30–18:20 Group sessions

13:30–14:50 Sessions – part 1.

14:50–15:10 Coffee break

15:10–16:30 Sessions – part 2.
16:50–17:25 Summary evaluation of the Sessions
17:30–18:10 Roundtable discussion with TOP winners in focus of 

community development.
The conversation is moderated by Dr. Ibolya Bereczki (Deputy 
Director-General, Hungarian Open Air Museum) 

13:30–14:50  Sessions – part 1.

14:50–15:10  Coffee break

15:10–16:30  Sessions – part 2.

16:50–17:25  Summary evaluation of the Sessions

17:30–18:10  Roundtable discussion with TOP winners in focus of community 
development.
The conversation is moderated by Dr. Ibolya Bereczki (Deputy 
Director-General, Hungarian Open Air Museum)

13:30–14:50 I. section period

1. section: Community Building, 
Community Development –  
Main Hall (interpreted)
Moderator: András Béla Giczi (Profes-
sional Leader, Acting Communities – 
Active Community Involvement, Natio-
nal Széchényi Library)

2. section: Online Communities – 
Side Hall  
(in Hungarian)
Moderator: Andor Nagy (Researcher-
Developer, Acting Communities – active 
community involvement, National Szé-
chényi Library)

13:30–13:45
Vesna Kurilić (Rijeka City Library 
Rijeka, HR) – Volunteers as our 
strength: the example in the Rijeka 
City Library

13:30–13:45
Dr. András Benedek (Head of 
Department, University Professor, 
Budapest University of Technology, 
Department of Technical Pedagogy, 
Budapest, HU) – Developing an Open 
Access approach in teacher training 
with online learning Frameworks

Continued on the next page
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13:50–14:05
Élő Forrás (Vital Source) (Kiscsősz) – 
introduction of a sample project

13:50–14:05
Dr. habil. György Molnár (Head 
of Department, Associate Professor, 
Department of Technical Pedagogy, 
Budapest University of Technology 
Budapest, HU) –  
Online, social media supported, 
ICT and self-based collaborative 
methodological solutions in non-
formal and informal learning space

14:10–14:25
Iain Watson (Director, Tyne & Wear 
Archives & Museums, Newcastle upon 
Tyne, UK) – Museums, Newcastle 
Museums and archives – a new 
‘civil service’

14:10–14:25
László Kelemen (Head of Institution, 
UMIZ Unterwart, AT) – Community 
Development Practices at UMIZ – 
Hungarian Media and Information 
Centre

14:30–14:45
Klára Lázok (Director, Teleki Téka, 
Târgu Mureș, RO) – Clattering oasis 
– community building and shaping 
practices in Teleki Téka in Târgu 
Mureş

14:30–14:45
Melinda Bedő (Head of Department, 
János Kájoni County Library, 
Miercurea-Ciuc, RO) – The community 
building role of local activity - A 
year of local history in the János 
Kájoni County Library

15:10–16:30 II. section period

3. section: The social function of 
cultural institutions – Main Hall 
(interpreted)
Moderator: Dr. Judit Béres 
(Hungarian Library Institute)

4. section: The community-building 
power of reading development – 
Side Hall (in Hungarian)
Moderator: Rita Péterfi (Director, 
National Educational Library and 
Museum)

15:10–15:25
Mária Pató (Head of Department, 
Library and Public Relations 
Department, János Damjanich Museum 
Szolnok, HU) – János Damjanich 
Museum: Joint (in) space

15:10–15:25
Dr. Éva Bartos (founder of the 
Hungarian Bibliotheraphy Society Bu-
dapest, HU) – Developing-preventive 
bibliotherapy as a possible tool for 
community development

15:30–15:45
Elina Lehtonen (librarian, Tampere 
City Library, Tampere, Finland) – 
District welfare programs in the 
library

15:30–15:45
Dr. Péter Gombos, PhD (Vice-Dean 
of Faculty Pedagogy, University of 
Kaposvár, Kaposvár, HU) – Reading 
and community development in 
Hungary

Continued on the next page
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15:50–16:05
Ferenc Kardos (Deputy Director, 
István Halis City Library, Nagykanizsa, 
HU) – Library-based opportunities 
for roma communities in Halis 
Library

15:50–16:05
Acting „Values” – Busy as bees! 
(Tiszanána) introduction of a sample 
project

16:10–16:25
Rafał Rukat (cultural anthropologist, 
Warsaw National Library, Warsaw, PL) 
– The role of the library in the life 
of small settlement’s communities

16:10–16:25
Andrea Dömsödy (conselor, National 
Educational Library and Museum, Bu-
dapest, HU) – Reading development 
– Student community – School 
library

16. OCTOBER 2018., TUESDAY

8:00–9:30  Registration

9:30–10:20  Plenary session
 Representative survey of cultural institutions – presentation of 

the results

9:30–9:48  Dr. László Ponyi (Team Leader of Research-Development, 
Acting Communities – Active Community Involvement, NMI 
Cultural Institute Nonprofit Ltd.) – A summary of the 
purpose, methodology and results of the research

9:50–10:08  Annamária Szu (Team Leader of Research-Development, 
Acting Communities – Active Community Involvement, 
Hungarian Open Air Museum) – Specific experience of the 
research in the field of museums

10:10–10:28 András Bódog (Team Leader of Research-Development, Acting 
Communities – Active Community Involvement, National Szé-
chényi Library) – Specific experience of the research in the 
field of librarys

10:30–10:48 Dr. László Ponyi (Team Leader of Research-Development, 
Acting Communities – Active Community Involvement, NMI 
Cultural Institute Nonprofit Ltd.) – Specific experiences of 
research in the field of community culture

10:50–11:10 Coffee break

11:10–12:30 Group sessions

12:30–13:00 Summary evaluation of the Sessions
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13:00–13:20 Conclusion and closing words – András Béla Giczi (Pro-
fessional Leader, Acting Communities – Active Community 
Involvement, National Széchényi Library)

13:20–14:20 Lunch

11:10–12:30 Group session

1. section: Community building, com-

munity development (part 2.) – Main 

Hall (interpreted)

Moderator: Dr. Mária Borbély Esze-

nyiné (Assistant Professor, Faculty of 

Informatics, University of Debrecen)

2. section: The building of the 

cultural institutions as community 

space – Side Hall (in Hungarian)

Moderator: Miklós Fehér (Director, 

National Széchényi Library – Hungarian 

Library Institute)

11:10–11:25

Dr. Gizella Horváth (event organizer, 

Magma Contemporary Art Exhibition 

Center, Sfântu Gheorghe, RO) – 

Contemporary environment in Sepsi-

szentgyörgy

11:10–11:25

Take a look! – Street art for culture 

(Salgótarján) – presentation of a sample 

project

11:30–11:45

–

11:30–11:45

Gyöngyi Karácsony (Director Gene-

ral, University and National Library of 

Debrecen, Debrecen, HU) – Innovative 

spaces in higher education libraries

11:50–12:05

Andrea Simon (HÍD Association, Sibiu, 

RO) – Public education on the ends

11:50–12:05

Dr. Béla Lóránt Kovács (Director, 

Péter Méliusz Juhász Library, Debre-

cen, HU) – New forms of city library 

supply in Debrecen

12:10–12:25

Kiskőrös 300 (Kiskőrös) – presentation 

of a sample project

12:10–12:25

Dr. Domonkos Sándor Horváth 

(Director, Pál Kovács County Library 

and Community Space, Győr, HU) – 

Friendly library spaces in Győr-Mo-

son-Sopron County



2018. október 15. Plenáris előadások

DR. HABIL ARAPOVICS MÁRIA PHD
Szakmai vezető, Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Módszertani és Képzési Központ, 
Szentendre

Közösségfejlesztő szakmai módszertani fejlesztések és kutatások 
kulturális területen

A Cselekvő közösségek projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múze-
umi Oktatási és Módszertani Központja, az NMI Művelődési Intézet Nkft. és 
az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma uniós finanszírozásból kutatá-
sokat és módszertani fejlesztéseket valósított meg. A múzeumok, könyvtárak 
és közművelődési intézmények alapfeladatuknál fogva közösségi színtérként is 
működnek, ezért a társadalmi feladatvállalásuk és partneri együttműködéseik 
erősítése érdekében közösségfejlesztő módszertanok kidolgozása indult el a 
projekt keretében. A kulturális közösségfejlesztés kiindulópontja a közösség és 
annak kulturális értékei, azok feltárása, tudatosítása, mozgásba hozása, meg-
újítása és átörökítése a helyi közösségek és a kulturális intézmények aktív rész-
vételével. A Cselekvő közösségek projektben a módszertani fejlesztések mellett 
több hazai és nemzetközi kutatás is megvalósult, többek között reprezentatív 
felmérés készült a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények kö-
zösségi tevékenységéről és társadalmi szerepvállalásáról.

 Absztraktok

24 Absztraktok
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PIER LUIGI SACCO

a közgazdaságtudomány professzora, a nemzetközi kutatási hálózatokért és az 
európai programokért felelős rektorhelyettes, valamint a Gazdaságtan, Mar-
keting és Kreativitás Doktori Program igazgatója a milánói IULM egyetemen

A köny vtárak , mint társadalmi hatású színterek: a Kultúra 3.0  
perspektívája

NEIL FITZGERALD

vezető, Digital Research, Digital Scholarship Department, British Library, 
London, Nagy-Britannia

Digitalizált örökség
A Digital Scholarship Department a British Library (BL) részlege, 

amelynek célja a digitális gyűjtemények használatának elősegítése, továbbá 
támogatás nyújtása azok számára, akik izgalmas és innovatív módon akarják e 
gyűjteményeket használni. Az ezen a területen működő intézmények, tudósok 
és laboratóriumok globális rendszeréhez fűződő kapcsolatunk révén tudást, 
szakértelmet és tapasztalatokat osztunk meg ebben a lelkes közösségben és 
mozgósítjuk a hálózatot, hogy összekössük a könyvtár használóit azokkal a 
forrásokkal, amelyekre szükségük van. Biztosítjuk, hogy a könyvtár rendsze-
rei, szolgáltatásai és irányelvei megfeleljenek azok igényeinek, akik digitális 
gyűjteményeinkre alapozott számítástechnikai és adatalapú kutatást kívánnak 
végezni, valamint új digitális tudás szolgáltatásokat alakítunk ki, amelyek pro-
duktivitássá alakíthatóak.

Személyre szabott programjaink, mint pl. workshopok, gyakorlati kép-
zések, előadások és olvasókörök keretében feltárjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyeket az új digitális módszerek hozhatnak a felhasználóinknak vagy a 
szakmának, továbbá teret és lehetőséget biztosítunk kollégáinknak, hogy fel-
derítsék mindazt, amit a digitális tartalom és az új technológiák kínálhatnak 
ma a kutatás területén. Innovatív kutatásokat, projekteket és együttműködé-
seket vállalunk, saját gyűjteményeinkben digitális módszereket alkalmazunk, 
és kísérletezünk, hogy megoldásokat találjunk a felhasználók hozzáférésének 
akadályaira.



2018. OKTÓBER 15. 

1. szekció előadások

IAIN WATSON
Igazgató, Tyne & Wear Archives & Museums, igazgató Newcastle upon Tyne, 
Nagy-Britannia

Múzeumok és levéltárak – új „közszolgálat”
A Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) 9 múzeum és regionális 

levéltár együttműködése négy északkelet-angliai önkormányzat és egy egye-
tem irányításával. Múzeumaink évente közel 1,3 millió látogatót vonzanak. 
Többségük helyi, és sokan alacsonyabb státuszú társadalmi-gazdasági csopor-
tokból érkeznek. Együttműködünk más múzeumokkal, helyi, nemzeti és nem-
zetközi partnereinkkel. Sok más angol múzeumhoz hasonlóan, mi is jelentős 
költségvetéscsökkentés áldozatai vagyunk – az elmúlt 8 évben felére csökken-
tette büdzsénket a helyi önkormányzat. E kihívásokra vállalkozói hozzáállással 
felelünk, mialatt fenntartjuk elkötelezettségünket, mint önálló intézmény. 

E tanulmány a TWAM példáján keresztül mutatja be a sikeres helyi/
regionális/önkormányzati múzeum működését, és térképezi fel annak lehető-
ségeit, hogy ezen múzeumok miként aktivizálják a civil társadalmat, hogyan 
segítik a helyidentitás kialakulását és mily módon járulnak hozzá a polgárok 
törekvéseinek, képességeinek, egészségének valamint jólétének a megerősítésé-
hez. A TWAM immáron 25 év közösségi működés gyakorlatával bír, s e munka 
beágyazódott a szervezet egészébe. E tanulmány választ ad arra, hogyan foly-
tatja a TWAM, mint levéltári és múzeumi szolgáltatás, e gyakorlat fejlesztését 
és elégíti ki a társadalom azon igényeit, melyek egyre inkább felülmúlják a 
helyi/regionális/önkormányzati infrastruktúra lehetőségeit.

KOVÁCS NORBERT
Elnök, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kiscsősz 

„Kapaszkodj meg ebbe a földbe erősen, Magyarom” – Érték ,  
tudás, identitás a Somló-Ság kulturális tengelyén című mintaprojekt  
bemutatása
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VESNA KURILIĆ
Könyvtáros, a Programkoordinációs Tanszék asszisztense, Rijeka Városi 
Könyv tár, Horvátország

A z önkéntesek , mint erősségünk: a Rijekai Városi Köny vtár példája
A Rijekai Városi Könyvtár (Rijeka, Horvátország) bevált gyakorlati pél-

dáinak rövid ismertetésével megpróbálom bemutatni a legjobb megoldásokat 
a kulturális szervezetekben dolgozó önkéntesek munkájának ösztönzéséhez. 
Mivel a hagyományos szervezetek és intézmények látszólag kevésbé hatéko-
nyak ebben, különböző lehetőségeket kínálunk az önkéntesekkel történő mun-
ka megkezdéséhez. Előadásomban a beilleszkedésük és a „kiszervezés” előnyeit 
és hátrányait fogom értékelni, és bizonyítani fogom, hogy az első lépés meg-
tétele az önkéntesekkel való együttműködésben nem annyira félelmetes, mint 
amilyennek látszik.

LÁZOK KLÁRA
Főkönyvtáros, Teleki Téka Marosvásárhely, Románia

Zsibongó oázis , avagy közösségépítő- és alakító gyakorlatok  
a marosvásárhelyi Teleki Tékában

A Teleki Téka egy magyar lieu de mémoire Erdélyben, ezt a szerepet 
töltötte be a két világháború között és a szocializmus éveiben is. Így tekintenek 
rá a külföldi turisták és az olvasók, így Vásárhely magyar és román lakossága, 
de ugyanígy kezelték és kezelik a magyarországi kormányzati szervek, függet-
lenül attól, hogy épp ki volt kormányon. Ez egy alapértelmezett állapot, ennek 
az intézménynek a múltja révén közösségfejlesztő- és megtartó ereje van, amire 
építeni lehet, de ugyanakkor ez a státus kikophat és teljesen tartalmát veszít-
heti, ha nem építünk köréje egy élő, dinamikusan változó tartalmat. Az elmúlt 
években tehát a könyvtár szakmai stratégiájának kidolgozása mellett különös 
gondot fordítottunk egy olyan stratégia részletes kigondolására is, amely a 
Teleki Téka közösségi-szimbólum erejét igyekszik kiaknázni, a helyi közösséget 
tekintve legfőbb célközönségének. 

Az előadás egyrészt bemutatja azt, hogy spontán lelkes gesztusszerű 
akcióktól indulva hogyan alakult átgondolt stratégiává ez a közösségépítő-kö-
zösségnevelő tevékenység, milyen külföldi jó gyakorlatokat épített be, illetve 
milyen módszereket fejlesztett ki a helyi konjunktúrához igazodva az évek 
folyamán, kitér ennek a stratégiának az irányaira, arra, hogy mi mindent 
lehet érteni közösségfejlesztés alatt 2018-ban a Teleki Tékában, ugyanakkor 
felvillantja a hosszútávon remélt eredményeket, és összegzi a stratégia átadha-
tóságára vonatkozó lehetőségeket is.



2018. OKTÓBER 15. 

2. szekció előadások

DR. HABIL MOLNÁR GYÖRGY
Tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki  
Pedagógia Tanszék

Online, közösségi médiával támogatott , IK T és saját eszköz alapú 
kooperatív módszertani megoldások a nonformális és informális ta-
nulási térben

Napjainkban, amikor a digitális kor pedagógiájáról beszélünk, ahol fel-
értékelődött a korszerű, modern digitális és online környezet és eszközpark, 
egyre nagyobb szerepet kap a mobilkommunikációs és okoseszközök mindenna-
pos használata, valamint az ehhez szorosabban is kapcsolható atipikus tanulási 
formák megjelenése. E tanulási dimenzió nagyon jól és progresszív módon il-
leszkedik a mai nemzetközi digitális trendekhez, mint BOYD, BOYC, BOYT (sa-
ját eszközhasználatra épülő módszertani megoldások), Flipped Classroom, PLE 
(személyes tanulási környezet), és Európai Uniós ajánlásokhoz, mint DigComp 
2.1. (tanulóra vonatkozó digitális keretrendszer), Digcomp.edu (pedagógusra 
vonatkozó digitális keretrendszer), valamint a DigComp.org (intézményre vo-
natkozó digitális keretrendszer). Az utóbbi digitális kompetencia keretrendsze-
rek hazai adaptációinak folyamata egy jelenleg futó szakmai projekt keretében 
zajlik, támaszkodva a korábbi hazai KER, IKER, Digitális Állampolgárság ön-
értékelő és digitális keretrendszerekhez. E fejlesztések, valamint uniós ajánlá-
sok jelentős figyelmet fordítanak az együttműködésben, kooperatív formában, 
egy tevékenységsorozatra, cselekvő közösségre épülő, hálózatalapú digitális 
készségek, kompetenciák fejlesztésére. Előadásomban, támaszkodva egyfelől a 
hazai és nemzetközi tendenciákra, másfelől a közel 20 éves tanári és felsőok-
tatási gyakorlatomra és empirikus kutatásaimra, arra helyezem a hangsúlyt, 
hogy 21. század kihívásaihoz a neveléstudomány milyen oktatásmódszertani 
és technológiai válaszlehetőségekkel járulhat hozzá a különböző életkorú felnö-
vekvő személyek ismereteinek bővítéséhez, elmélyüléséhez. Ennek egyik fő fej-
lesztési területét jelenti a formális mellett a nonformális és informális tanulást 
biztosító közösségi alapú, hálózati, együttműködő, IKT alapú megoldások köre, 
mely a digitális kultúránk mindennapos részét képezi.
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KELEMEN LÁSZLÓ
Intézményvezető, UMIZ Infozentrum – Magyar Média- és Információs  
Központ, Unterwart/Alsóőr, Ausztria

Közösségfejlesztési gyakorlatok az UMIZ – Magyar Média  
és Információs Központnál

A burgenlandi székhelyű UMIZ – Magyar Média és Információs Köz-
pont Ausztria legnagyobb magyar nyelvű könyv- és levéltára. Székhelye Alsóőr-
ben található, egész Ausztria egyetlen önkormányzatában, mely magyar nyelvű 
többségi népességgel rendelkezik.

Két telephelyen (önkormányzati épület könyvtárhelyiségei és az „Öreg 
Iskola” kultúrházban található szakkönyvtár és levéltár) 2001 óta végzünk in-
tézményi tevékenységet.

Mivel már a kezdetek óta tudatában voltunk annak, hogy egy kis tele-
pülésen lévő intézmény (sem egyetem, sem főiskola nincs a környéken) csak 
a közösség aktív bevonásával tud érvényesülni és érdemleges tevékenységet 
végezni, a szűkös személyzeti ellátottság függvényében is strukturálni kellett 
az addig is meglévő tevékenységi területeket.

Ennek eredményeként az intézet közösségfejlesztési gyakorlatai külön-
féle bizottságok és csoportok munkáin keresztül valósulnak meg. Jelenleg a 
következő egységek működnek:

 ■ Művészeti Bizottság,
 ■ Nyelvtudományi Bizottság,
 ■ Óvodapedagógiai Bizottság,
 ■ Helytörténeti Bizottság,
 ■ Régiótörténeti Bizottság,
 ■ Régészeti Bizottság,
 ■ Levéltári Bizottság,
 ■ Informatikai Bizottság,
 ■ Irodalmi csoport,
 ■ Ifjúsági csoport.

Előadásom folyamán felvázolom az egyes bizottságok és csoportok pro-
filját, célcsoportját és tevékenységi területét, és rávilágítok az egyes egységek 
közösségfejlesztési hatására, eredményeire, módszereire, technikáira és tapasz-
talataira. 



DR. BENEDEK ANDRÁS
Egyetemi tanár, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport  
vezetője Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék

A z Open Access szemlélet fejlesztése a pedagógusképzésben  
online tanulási keretekben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a hazai tanárkép-
zés kezdetei óta, közel 150 éve kiemelt módon foglalkozik mérnök- és közgaz-
dásztanárok képzésével, valamint negyedszázada a legjelentősebb közoktatás-
vezető, pedagógus-továbbképzési intézmény. A BME könyvtárával hagyomá-
nyos kapcsolatainkra építve a tanárképzés módszertana az elmúlt évtizedben 
új, a korszerű online tanulási környezetben világszerte alkalmazott megoldá-
sokkal bővült. Az előadás áttekinti azt az innovációs folyamatot, melyben a 
web 2.0-ás internet alapú nyílt hozzáférésű oktatási keretrendszerek (LMS) 
bevezetése megvalósult, s ehhez kapcsolódóan a tanárképzés folyamatát, illetve 
a gyakorló tanárokat is segítő Open Access szakirodalmi támogatást nyújt a 
2013-ban alapított Opus et Educatio online folyóiratunk, mely Open Journal 
rendszerben (OJS) működik. Az előadás ismerteti azokat a módszertani kezde-
ményezéseket, melyek az MTA-BME Nyitott Tartalomfejlesztés Kutatócsoport 
jelenleg futó szakmódszertan-fejlesztési projektjéhez kapcsolódva a tanárszakos 
hallgatók számára a szakirodalmi források online, interaktív feldolgozását, a 
kiemelkedő TDK munkák és záródolgozatok megjelentetését lehetővé téve az 
Open Access szemlélet fejlesztéséhez hozzájárulnak. 

BEDŐ MELINDA
Osztályvezető, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, Románia

A helyismereti tevékenység közösségépítő szerepe – A honismeret 
éve a Kájoni János Megyei köny vtárban

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár Hargita megye legna-
gyobb közművelődési könyvtáraként szerepet vállal a lokális és regionális érté-
kek megőrzésében és felmutatásában, a regionális identitástudat alakításában. 
Egyrészt változatos közösségi, kulturális programok – könyvbemutatók, isme-
retterjesztő előadások, kiállítások – szervezése révén tölt be fontos szerepet a 
helyi közösségek életében, ráirányítva az itt élők figyelmét saját térségük érté-
keire, a megyei és székelyföldi kulturális örökségre, hagyományokra, természe-
ti értékekre, neves személyiségek életművére. Ugyanakkor a könyvtár térségi 
szinten foglalkozik a helyi-regionális vonatkozású dokumentumok gyűjtésével, 
feltárásával és közvetítésével. Fontos intézményi célkitűzésként fogalmazódott 
meg a sajátos regionális értékek széleskörű közvetítése – a digitalizáció, az on-
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line jelenlét új lehetőségeket nyit ezen a téren is a könyvtári tevékenység meg-
újítására. A közösségépítésben való szerepvállalással összhangban 2016-ban A 
honismeret éve jegyében hirdetett tematikus évet a könyvtár. A dolgozatban 
ismertetjük a tematikus év folyamán szervezett eseményeket, a helyismereti 
tevékenység logisztikai hátterét, valamint kitérünk a program mérés-értékelés 
módszertanára. 

Összegzésként megfogalmazható, hogy helyismereti tevékenységével a 
könyvtár hatékony közvetítője és egyben ösztönzője lehet a helyi tudásterme-
lésnek, erősítheti a regionális önismeretet, hozzájárulhat a közösségi identitás 
erősítéséhez.

2018. OKTÓBER 15. 

3. szekció előadások

PATÓ MÁRIA
Osztályvezető, könyvtáros, múzeumpedagógus, Damjanich János Múzeum, 
Könyvtár és Közönségkapcsolatok Osztály, Szolnok

Damjanich János Múzeum: Közös(térben)ségben
A szolnoki Damjanich János Múzeum, mint projektgazda az észak-szolno-

ki kistérség központi városában, a megyeszékhelyen található. A Közös(térben)
ségben program mentorált intézménye a Vehiculum-Ház volt, amely Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye legkisebb városában, 20 km-re található Szolnoktól.

A mintaprojekt 5 kistelepülést érintve (Besenyszög, Kőtelek, Nagykörű, 
Szászberek, Tiszasüly) valósult meg, a megye nem fejlesztendő észak-szolnoki 
kistérségében. Dacára annak, hogy a mintaprojektet megvalósító intézmény 
egy statisztikailag nem komplexen fejlesztendő járás székhelyének közelében 
található, az együttműködő partnerek között mégis több hátrányos helyzetű 
település van.

A program 5 település példáján keresztül, 3 szinten, 3 generáción, 3 idő-
síkon át mutatja be a diákoknak azokat a közösségeket, az egyén és közösségek 
viszonyát, amelyek az egyes településeken meghatározó jelentőséggel bírtak, 
valódi közösségi értéket jelentettek, jelentenek.Komplexitása révén olyan jó 
gyakorlat lehet, amely a kistelepüléseken élők identitását erősítheti, új közössé-
gek létrehozását segítheti vagy régit támaszthat fel.



ELINA LEHTONEN
Könyvtáros, Városi Könyvtár, Tampere, Finnország

Kerületi jóléti programok a köny vtárban
Kicsit több mint 230 000 lakos él a finnországi Tamperében, Skandiná-

viában. 14 közkönyvtár található a városban és az északkeleti könyvtár egyike 
a négy körzeti könyvtárnak. A könyvtár az északkeleti körzet Jóléti Központjá-
ban kapott helyet, amelyben meghatározó szerepet játszik. 

Tampere városa új szolgáltatási modellt alakított ki, amelynek célja kü-
lönböző körzetek szolgáltatásainak összpontosítása a körzeti jóléti központok-
ban. Az új modell összhangban áll Finnország egyik legfontosabb projektjével, 
(Council of State 2015) a gyermek- és családtámogatás céljának megújításával. 
A jóléti központokban a szolgáltatásokat nemcsak Tampere városa, hanem a 
magánszektor, a civil szervezetek (NGO-k) és maguk a lakosok biztosítják. A 
Jóléti Központban a könyvtár, az ifjúsági szolgáltatások, a kismama- és gyer-
mekegészségi, valamint a családoknak nyújtott szolgáltatások, továbbá alkalmi 
szolgáltatások találhatóak egy helyen. A Jóléti Központ a családbarát Prisma 
hipermarketben található, amely helyet ad más boltoknak is, mint pl. gyógy-
szertárnak és kisállat üzletnek is. A vásárlónak ez kényelmes mindennapokat 
biztosít, mivel a közösségi és magánjellegű szolgáltatások egy helyen megta-
lálhatóak.

A Jóléti Központban dolgoznak több szakmával rendelkező könyvtáro-
sok, ifjúsági munkások, közegészségügyi ápolók, kismamák és gyermekek el-
látásáért felelős orvosok, családsegítő tanácsadók, egy területi koordinátor. 
A szerteágazó szakmákat felölelő munkát a Jóléti Központban nevezhetjük 
„harmadik munkának”. A harmadik munka az, amikor egy szakmai munkatárs 
kölcsönveszi társa tudását egy kis időre. A „harmadik munka” során mindenki 
egyetlen közös célért küzd: új szolgáltatásokat biztosítanak a Jóléti Központ-
ban az ügyfelek számára. E módszertan lényege, hogy ne egy adott szakember 
nézőpontjából közelítsünk munkánk felé, hanem helyezzük az ügyfelet vagy 
igényeit előtérbe, és ezen új megközelítés alapján építsünk ki találkozási lehe-
tőségeket. (Purhonen 2017.) Könyvtárosok esetében ez például egy olyan új ké-
pességet jelent, hogy egy fiatalkorúval való foglalkozás során „kölcsönvehetik” 
egy ifjúsági szakember hozzáértését.

A jóléti központban kialakított partneri kapcsolatok különfélék. A könyv-
tár az egyik főszereplő, és ő az, amelyik más szereplőkkel létesített partnerség-
ben fejleszt új szolgáltatásokat. Így például a kismama- és gyermekegészségügyi 
klinikával közösen hoztak létre témába vágó könyvlistákat a szülők számára, 
rendeztek könyvbemutatókat és bababarát mozit. A környező közösséget be-
vonva a könyvtár és más főbb szereplők együttműködnek civil szervezetekkel 
(NGO-kal) is. Az időskorú állampolgárok területi és szolgáltatási koordinátorai 
teszik lehetővé, hogy a helyi lakosok és a civil szervezetek részt vehessenek 
a tervezésben, továbbá a szolgáltatások kialakításában és az események meg-
szervezésében. 
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KARDOS FERENC
Igazgatóhelyettes, Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa

Roma közösségeket célzó köny vtári esélyteremtő kezdeményezések 
a Halisban

A mindenkinek egyformán esélyt adó könyvtár létrehozása, működtetése 
a célunk Nagykanizsán, melyet azok számára is elérhetővé, használhatóvá kell 
tenni, akik valamilyen okból akadályozottak szolgáltatásaink igénybevételében. 
Bár sokféle akadályozottság megszüntetésére vagy csökkentésére törekedtünk 
az utóbbi évtizedekben a dél-zalai társadalom különböző csoportjaiban (mozgás-
korlátozottak, vakok és csökkentlátók, idősek, a könyvtártól távol lakók stb.), 
most csak a nagykanizsai, városkörnyéki roma közösségeknek szánt esélyjavító 
és esélyteremtő kezdeményezéseinket, azok eredményeit, tanulságait mutatom 
be, részben a fizikai, lelki és kulturális hátrányokkal küzdő roma közössége-
ink szemszögéből is. Az előadásban érintem többek közt a roma közösségek 
könyvtári jelenlétét, a könyvtár megjelenését a roma közösségi terepen, a kü-
szöbfélelmek leküzdését célzó gyakorlatainkat, a roma fiatalok integrációját 
korosztályuk olvasói csoportjaiba. A bemutatott nagykanizsai gyakorlat talán 
jó ötleteket ad, segítséget nyújt azoknak a kollégáknak, könyvtáraknak, akik 
roma közösségeik könyvtárai is akarnak lenni, onnan is várnak olvasókat.

RAFAŁ RUKAT
Kulturális antropológus, Nemzeti Könyvtár, Varsó, Lengyelország

A köny vtár szerepe a kistelepülési közösségek életében
A közösségi integráció és az aktivizálás olyan közkönyvtári funkciók, 

amelyek manapság egyre inkább előtérbe kerülnek. Ez új típusú együttműkö-
dést jelent az intézmények és a felhasználók között, akiket már nem pusztán 
„befogadóknak”, hanem a könyvtár „partnereinek” tekintenek, amennyiben a 
könyvtári tevékenységet saját, alulról építkező kezdeményezéseikkel alakítják. 
Paradox módon ez a „bottom-up” (alulról felfelé irányuló) tevékenység egyre 
gyakrabban fordul elő a „top-down” (felülről lefelé építkező) kulturális straté-
giákban és fejlesztési programokban. Bár ezek annak jelei, hogy a kulturális 
politika elismeri a helyi igényeket, a projektek puszta szlogenek maradnak 
mindaddig, amíg a közösség belső potenciálja helyett külső elgondolásokra 
támaszkodnak. Lengyelország két régiójának (Podhale és Mazovia) közkönyvtá-
raiban tapasztalt különböző gyakorlatokon keresztül fogom bemutatni az olyan 
fogalmak értelmezését, mint a könyvtárosok és a felhasználók „aktivizálása”, 
„integrációja” és „partnersége”.



2018. OKTÓBER 15. 

4. szekció előadások

DR. BARTOS ÉVA
A könyvtári biblioterápia magyarországi megteremtője, a Magyar Biblioterápiás 
Társaság alapítója, nyugalmazott igazgató, OSZK Könyvtári Intézet, Budapest

A fejlesztő-megelőző biblioterápia, mint a közösségfejlesztés lehet-
séges eszköze

A Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt 
keretében szembesülhettünk azokkal az elvárásokkal, melyeknek megfelelően 
a könyvtárak és a könyvtárosok folyamatosan új helyzetekben, új szerepekben 
való helytállásra kényszerülnek. Megállapíthatjuk, hogy a könyvtári és a könyv-
tárosi szakmai funkciók jelentős bővülésének vagyunk tanúi. A könyvtáros 
ma alapvetően szakképzett információközvetítő, de egyidejűleg közösségépítő, 
közösségszervező szakember, sőt egyre gyakrabban személyiségfejlesztő, támo-
gató, megértő, empatikus tanácsadó partner. A könyvtárosoknak az emberek 
személyes problémamegoldását is kell segíteniük sokféle – a könyvtáros szá-
mára magától érthetődően alkalmazható – eszköz és módszer bevetésével. A 
fejlesztő-megelőző biblioterápiás eljárás lényege a könyvek, az irodalom, az 
olvasás felhasználásával történő speciális segítségnyújtás, támogatás, tanács-
adás, mely közvetett módon, az irodalmi művekből kibontható hatáson keresz-
tül valósul meg. 

Négy évtizedes pályafutását tekintve vajon mi lehet a szerepe a 
biblioterápiának Magyarországon itt és most? Valóban felértékelődik-e korunk-
ban az intézményi humán szolgáltatások jelentősége? Ezekre a kérdésekre ke-
resi a választ az előadás, azt máris megelőlegezve, hogy a Cselekvő közösségek 
projekt szellemisége révén a biblioterápia is megtalálhatja küldetésének kitel-
jesítését a hiteles kis és nagy közösségek létrehozásának, az emberi méltóság 
tiszteletén alapuló emberi kapcsolatoknak, az egyéni és közösségi értékek mél-
tó megőrzését, gazdagítását szolgáló magatartásnak a támogatásával.

DR. GOMBOS PÉTER PHD
Tudományos dékánhelyettes, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Pedagógiai 
Kar, Kaposvár

Olvasás és közösségfejlesztés Magyarországon
Hogy pontosan mi is az olvasás, arról egészen mást gondolunk ma, mint 

száz éve, de a húsz évvel ezelőtti állapothoz képest is sokkal többet tudunk 
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már erről. Érdekes módon inkább a fiziológia, a szemmozgás vizsgálata, illetve 
az értő olvasás került a kutatások fókuszába, miközben a szociológiai aspek-
tus mintha egyre inkább háttérbe szorult volna. Jellemző módon a legutóbbi, 
2017-es magyarországi reprezentatív olvasáskutatásban is csak érintőlegesen 
szerepeltek erre vonatkozó kérdések. Előadásomban részben külföldi (elsősor-
ban Patricia Greenfield), részben hazai kutatások alapján vizsgálom az olvasás 
lehetséges közösségfejlesztő erejét. 

Különösen érdekes kérdés ez akkor, amikor a digitális világ – bár in-
teraktivitásra sarkall, – mégis inkább az individuumot erősíti, s látszólagos 
(virtuális) közösségei is inkább csak egyének egymás mellett létezését jelentik. 
Vajon az olvasás, különösen az szépirodalom olvasása tehet ez ellen? Feladata 
lehet ez egyáltalán? Vagy csak amolyan „magányos műfaj" ez is? Adhat-e az 
olvasás afféle közös alapot, apropót egy közösség létrejöttéhez, működéséhez? 

Ezeket a kérdéseket próbálom megválaszolni.

DÖMSÖDY ANDREA
Iskolai könyvtári referens, EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és  
Múzeum, a Könyvtárostanárok Egyesületének alelnöke, Budapest 

Olvasásfejlesztés – tanuló közösség – iskolai köny vtár
A szociokonstruktivista tanuláselméletekben a közös tanulási tevékeny-

ség meghatározó. A hatékony közösségekben fontos, hogy ismerjük egymás 
hangját és figyeljünk közös narratíváinkra is, tudatosítsuk a közös konstrukció 
jelentőségét, mely befolyásolja az identitást is. A közösséghez tartozás érzésé-
hez lényeges elem az írástudás és a tanulási teljesítmény, mert a közösségi 
interakciók eszköze a nyelv, így a szövegértés és az olvasásfejlesztés közös ta-
nulásként való értelmezése azokat a tanulási tevékenységeket emeli ki, melyek 
a közös előtörténetre, közös értelmezésre építenek. Ezeken belül a szituatív 
irányzatok pedig külön hangsúlyozzák a társadalmi, kulturális perspektívát, 
melyben a tanuló közösségbe való bevonódása a központi elem.

Mindezeket szükséges a tanulókra és a fejlesztőkre is értelmezni az olva-
sásfejlesztés területén is. A fejlesztőknek is tanuló közösséget szükséges alkot-
niuk, melynek az olvasásfejlesztés érdekében az iskolán belül és a településen 
is részese kell lennie az iskolai könyvtárban dolgozóknak, hiszen ők összekötő 
kapocsként és más szempontú nézőpontok képviselőiként sajátos problémákat, 
témákat, megoldásmódokat kínálhatnak a közösség számára.

Az iskolai könyvtár összehozhat az iskolában szokásos, gyakran merev 
csoportoktól eltérő közösségeket is, melyek érzékenyebbek lehetnek a szociális, 
kulturális és egyéb különbségekre, és amelyek közösségformáló ereje az olva-
sáshoz kötődik.
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Plenáris előadások

DR. PONYI LÁSZLÓ 
Kutató-fejlesztő csoportvezető, Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás projekt, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest

Kulturális intézmények reprezentatív felmérése, kutatási  
eredményeinek bemutatása – A kutatás céljának , módszertanának , 
eredményének összefoglalása

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt első vizs-
gálata 2017 áprilisa és novembere között valósult meg Kulturális intézmények 
reprezentatív felmérése címmel. 

Tanulmányunkban a kutatás céljait, módszertanát és eredményeit ösz-
szegezzük, bemutatva a kutatás projektben elfoglalt szerepét, tervezett kuta-
tási kérdéseit, eszközrendszerét és megállapításait. Az országos reprezentatív 
vizsgálat a kultúra három szakterületének – a közművelődésnek, a könyv-
tárügynek és a muzeológiának – aktuális állapotfelmérésére, a szakterületek 
működésének és az azokat meghatározó társadalmi és közösségi folyamatok 
monitoringozására vállalkozott. A kutatás legfőbb eredménye a vizsgált terü-
letekre érkező válaszokból született megállapítások számszerűsíthetősége. A 
vizsgálat alapján kirajzolódott helyzetkép egyrészről a három szakterület erős-
ségeit, intézményi partnerségi kapcsolatait és a projekt módszertani fejlesztési 
tevékenysége keretében érintett témakörökhöz kapcsolódó állapotát foglalja ösz-
sze, másrészről az esetleges későbbi stratégiai fejlesztési irányok, koncepciók 
szakmai támogatását is megalapozhatja.

Kulturális intézmények reprezentatív felmérése, kutatási  
eredményeinek bemutatása – A kutatás specifikus tapasztalatai 
közművelődési területen

A Cselekvő Közösségek Projekt átfogó céljai, kutató-fejlesztő tevékenysé-
gei alapján, vizsgálatunk a közművelődési intézmények és közösségi színterek 
helyi szintű közösségi, társadalmi beágyazottságának bemutatására és elem-
zésére törekedett. Vizsgáltuk a közművelődési közösségi színterek, azok szak-
embereinek helyi társadalomra gyakorolt hatását, szerepét és hasznosságát 
is. Elemeztük az intézményi önkéntesség, a közművelődési szervezetek és az 
önkéntesség viszonyrendszerét és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését 
célzó tevékenységek és infrastruktúra vizsgálat időszakában mutatkozó állapo-
tát. Tanulmányunk a vizsgálat közművelődésre vonatkozó összegző megállapí-
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tásait tartalmazza a társadalmi beágyazottság, a társadalmiasítási folyamatok, 
az önkéntesség és az esélyegyenlőség szempontjából.

SZU ANNAMÁRIA
Kutató-fejlesztő csoportvezető, Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás projekt, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

Kulturális intézmények reprezentatív felmérése, kutatási  
eredményeinek bemutatása – A kutatás specifikus tapasztalatai mú-
zeumi területen

Egy közel 1200, muzeális, könyvtári és közművelődési intézmény be-
vonásával készült kutatás múzeumi eredményeit mutatom be. A válaszadók 
között 261 muzeális intézmény szerepelt, amely a hazai intézmények több, 
mint egyharmada. A tanulmányban kiemelt szempontként kezelem a kutatás 
múzeumi szakterületi eredményeiben a múzeumi együttműködéseket. A vála-
szok azt mutatják, hogy:

 ■  A hazai muzeális intézmények széleskörű kapcsolati hálóval rendelkez-
nek mind helyi, mind pedig országos és nemzetközi szinten. Ezek azon-
ban inkább a jelentősebb kapcsolatok tekintetében nevezhetők formali-
záltnak. Az alapfokú oktatási intézmények után civil szervezetekkel van 
a muzeális intézményeknek legnagyobb arányban együttműködése.
 ■  Igen alacsony a komplexen akadálymentesített muzeális intézmények 
száma.
 ■  A hátrányos helyzetű célcsoportok közül elsősorban fogyatékkal élők-
nek, időseknek, nagycsaládosoknak, romáknak szerveznek különböző 
programokat.
 ■  A muzeális intézmények közel kétharmada Iskolai Közösségi Szolgálat 
fogadószervezet, átlag 3,7 éve. Elsősorban technikai feladatokkal, ren-
dezvényszervezésben, kézműves foglalkozásban való közreműködéssel, 
adatrögzítéssel bízzák meg az átlag 28 fő diákot. 
 ■  A muzeális intézmények kétharmadában tevékenykednek önkéntesek, 
a legtöbb esetben kevesebb, mint 8 éve. A legtöbben 1–5 főt fogadnak 
szerződésen kívül, 1–2 főt pedig szerződéssel. Feladataik technikai, 
tájékoztatási és adatrögzítés jellegűek.
 ■  A válaszadók átlagosan 4,8 ponttal értékelték településük közéleti, kul-
turális aktivitását. Közel kétharmaduk biztosít helyiséget a településen 
működő informális és/vagy formális kisközösségeknek, csoportoknak.
 ■  Alacsony azon múzeumok aránya, amelyek bevonják a civil szervezete-
ket és a közösségeket az éves program véleményezésébe, az intézmé-
nyi stratégia tervezésébe vagy az éves munkaterv véleményezésébe.
 ■  A múzeumok több mint egyharmada bejegyzett székhelye/telephelye/
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központja helyi civil szervezeteknek, alig egynegyedüknek van kapcso-
lata olyan civil szervezettel, amely az intézményt anyagilag támogatja.
 ■  A muzeális intézmények több, mint egyharmada írásban (papíralapon 
vagy online) kér visszajelzést a lakosoktól, egyötödük interjúban vagy 
csoportos interjúban, több mint egynyolcaduk pedig falugyűlés, lakos-
sági fórum keretében.
 ■  A válaszadók több, mint fele tud a településen elkezdődött/végbement 
közösségfejlesztési folyamatról.
 ■  A különböző települési együttműködési formák közül a legnagyobb 
arányban a Helyi Értéktár Bizottságoknak a tagjai a muzeális intéz-
mények munkatársai.

A muzeális intézmények együttműködései a megfelelő intézménnyel, 
szervezettel vagy csoporttal jelentősen befolyásolják a tevékenységüket, annak 
sikerességét. Azon muzeális intézmények ugyanis, amelyek erősebb és széle-
sebb partneri kapcsolatokkal rendelkeznek, sokkal aktívabb és sokkal eredmé-
nyesebb társadalmi tevékenységekkel és helyi beágyazódással rendelkeznek.

BÓDOG ANDRÁS
Kutató-fejlesztő csoportvezető, Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás projekt, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Kulturális intézmények reprezentatív felmérése, kutatási  
eredményeinek bemutatása – A kutatás specifikus tapasztalatai 
köny vtári területen

A dolgozat célja a Cselekvő közösségek projekt keretében 2017 áprilisa 
és novembere közt zajló Kulturális intézmények reprezentatív felmérése című 
kutatás könyvtári eredményeinek bemutatása. Az érdeklődők átfogó képet kap-
hatnak a hazai könyvtári intézmények lokális – tehát településrészi, települési 
– szintű közösségi beágyazottságáról, demográfiai adatok, intézményi partner-
ségek, a közösségi részvételi működés, az önkéntesség és Iskolai Közösségi 
Szolgálat, valamint az esélyegyenlőség biztosítása mentén. 
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1. szekció előadások

DR. HORVÁTH GIZELLA
Professzor, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, önkéntes, Magma  
Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy, Románia

Kortárs közeg Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér 2010. április 

1-jén kezdte el működését, egy három éves előkészítő munka eredményeként. 
Az alapítók és a kiállítótér működtetői – Kispál Attila, Kispál Ágnes-Evelin és 
2013-ig Vetró Bodoni Barnabás – a hivatalos nyitást megelőző években is több 
artist-run projekt szervezői, illetve lebonyolítói voltak különböző helyszíneken 
és szervezetekkel karöltve. 2008 óta következetesen azon dolgoznak, hogy a 
térségben kortárs művészeti eseményeket szervezzenek, azon belül is a média-
művészetre fektetve a nagyobb hangsúlyt. A MAGMA egy artist-run kiállító-
tér, mely egy jól meghatározott művészeti, kurátori koncepcióval rendelkezik. 
Egyéni és csoportos kiállítások szervezésén kívül más művészeti projekteket is 
kezdeményez: szakmai előadások, beszélgetések, viták, filmvetítések, műhely-
foglalkozások helyszínéül szolgál, és online illetve hagyományos kiadványok 
létrehozását is vállalja.

SIMON ANDREA
Munkatárs, HÍD Egyesület Nagyszeben, Románia

Közművelődés a végeken 
Nagyszebenben, ebben a 147 000-es lélekszámú városban mintegy 3000 

magyar él szórványban, de számuk egyre emelkedik az ipari fellendülésnek 
köszönhetően. A magyar intézmények azonban az egyre növekvő igényekre 
nincsenek kellőképpen felkészülve. 

A 2006-ban megalakult HÍD – Szebeni Magyar Egyesület 12 éve segíti 
az itt élő magyar közösség kulturális igényeinek kielégítését. Két nagy rendez-
vényünk, az őszi Ars Hungarica Fesztivál, valamint a nyári Hungarikum Na-
pok évek óta nagy népszerűségnek örvendő magyar vonatkozású nagyszebeni 
programok. Emellett havonta jelentkezik egyesületünk különféle eseményekkel, 
minden korosztály elvárásait szem előtt tartva. Állandó alkalmazott hiányában 
nagy segítség volt az egyesület életében a – Magyar Állam által indított – Pe-
tőfi Sándor Program, melynek köszönhetően 2017 októberétől egy ösztöndíjas 
segítségével beindítottuk a Csodavár gyermekfoglalkozás sorozatot, amely heti 
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rendszerességgel várja a magyar származású gyermekeket ingyenes program-
mal. 

A HÍD a kulturális programok szervezésén túl közösségfejlesztő és -erő-
sítő szerepet tölt be a déli végeken.
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2. szekció előadások

KARÁCSONY GYÖNGYI
Főigazgató, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK) 

Innovatív terek a felsőoktatási köny vtárakban
A könyvtárak a paradigmaváltás korszakát élik. Ez a jelenség hatványo-

zottan jelentkezik az egyetemi könyvtárakban, ahol a gazdasági, társadalmi, 
technológiai, jogi változásokkal párhuzamosan a közvetlen környezet, az egye-
temi oktatás és kutatás is radikális átalakuláson megy keresztül.

A könyvtárakban a „hely” a 21. században nem csupán fizikai, hanem 
egyre fokozódó jelentőségű virtuális teret is jelent, ahol szolgáltatásaink egyre 
nagyobb hányada egyre szélesebb közönséget szolgál ki.

A felsőoktatási könyvtárak stratégiai célja, hogy minden rendelkezésére 
álló eszközzel támogassák az egyetemen folyó oktatási, kutatási és tanulási 
folyamatokat.

Az intelligens tanulási környezet a valós és virtuális terek olyan szim-
biózisát jelenti, amelyek optimális feltételeket nyújtanak a tanuláshoz, kutatás-
hoz, általános informálódáshoz és közösségi élethez. A megfelelő tanulási terek 
kialakításánál alapkövetelmény a rugalmasság, átrendezhetőség, a merészség 
és kreativitás, a támogató és motiváló környezet, többfunkciós lehetőségek.

Fontossá vált a csoportos tanuláshoz, közös projektmunkák elvégzésé-
hez megfelelő tér, csoportos tanulószobák kialakítása, melyek a projektmunkák 
megvalósítása mellett a vizsgákra, dolgozatokra való felkészüléshez is ideális 
teret jelentenek. Erősödő igénnyel találkozunk a rekreációs terek kialakítása, 
az ilyen jellegű funkciók szélesítése tekintetében. Ugyanakkor változatlanul 
szükséges biztosítani az egyszemélyes tanulókuckókat, amelyek a csendes, el-
mélyült egyéni tanulás színterei maradnak.

Fizikai vagy virtuális, a tereinknek innovatívnak, rugalmasnak, moti-
válónak kell lennie, és lehetőség szerint a hét minden napján, napi 24 órában 
rendelkezésre állni.
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DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT
Igazgató, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen

A városi köny vtári ellátás új formái Debrecenben 
A városi könyvtári ellátás egyik legnagyobb nehézségét az jelenti, hogy 

miként lehet hatékonyan ellátni a gyéren lakott övezeteket. Míg a sűrűn lakott 
területeken nagy forgalmú és nagylétszámú fiókkönyvtárakat lehet gazdasá-
gosan fenntartani, addig a peremkerületek ellátását nehéz költséghatékonyan 
megoldani. Ezeknek a városrészeknek a lakói is ugyanolyan minőségű kulturá-
lis ellátásra jogosultak, mint a centrumban élők. A megfelelő ellátás megszerve-
zése az erőforrások optimális elosztásán múlik. Előadásomban arról beszélek, 
hogy Debrecenben miként szerveztük át a fiókkönyvtári hálózat működését: 
milyen szervezeti és a humán erőforrással való gazdálkodást érintő változtatá-
sokat vezettünk be annak érdekében, hogy eljuthassunk mindenhová. A változ-
tatások eredményeként elértünk olyan helyi közösségeket, amelyeket különben 
nem tudtunk volna megszólítani. Előadásom végén éppen ezért két olyan példát 
szeretnék bemutatni, amelyek azt szemléltetik, hogy a városi szolgáltatások 
átgondolása miként érinti a peremkerületeken működő közösségeket.

DR. HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS
Igazgató, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Győr

Barátságos könyvtári terek Győr-Moson-Sopron Megyében 
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Győrben működik, megyei 

hatókörű városi könyvtár. A megyeszékhelyen 5000 négyzetméternyi ingatlant 
üzemeltet, közöttük két 2000 négyzetméternél nagyobb könyvtárat és hat fiók-
könyvtárat. Feladata a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez tartozó könyv-
tárak modernizálása is.

Előadásomban azt mutatom be, hogy milyen elvek alapján fejlesztettük, 
fejlesztjük a városi és községi könyvtári tereket. A fejlesztéseket egy előzetes, 
komoly állományrevízió előzi meg. Nagy, világos, barátságos terek kialakításá-
ra törekszünk, külön kialakított olyan részleggel, amely a gyermekek szolgála-
tára rendelt.

Meggyőződésünk, hogy a könyvtárnak a település „nappali szobájává” 
kell válna, ahol az érdeklődők jól érzik magukat, a helyi közösség kedvelt talál-
kozóhelyévé válik.

A nagyobb szolgáltató terekben ezért „agora” kialakítására is törek-
szünk, amely rendhagyó tanórák, közösségi események fogadására is alkalmas. 

A polcokra elsősorban a legújabb beszerzéseket helyezzük el, az érdeklő-
dők információs és digitális szolgáltatások iránti igényeit is kiszolgáljuk. 

A megújult könyvtári terekben a szolgáltatásokat is azzal a céllal alakít-
juk, formáljuk, hogy a felhasználók életében a könyvtár látogatása rutinszerű, 
szeretett eseménnyé váljon.
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Plenary session

DR. HABIL MÁRIA ARAPOVICS PHD
Professional Leader, Acting Communities – Active Community Involvement 
Project, Hungarian Open Air Museum

Community development in the perspective of professional 
methodological developments and research in the cultural field

The Active Communities Project is the Consortium of the Museum 
Education and Methodological Center of the Hungarian Open Air Muse-
um, the NMI Cultural Institute Nonprofit Ltd. and the National Széchényi 
Library realized research and methodological developments from EU funding. 
Museums, libraries and public cultural institutions operate as a community 
space for their core tasks, so in order to strengthen their social responsibilities 
and partnerships, community development methodologies have been developed 
within the framework of the project. The starting point for cultural community 
development is the community and its cultural values, their exploration, 
awareness, movement, renewal and transfer with the active participation of 
local communities and cultural institutions. In the Active Communities pro-
ject, in addition to the methodological developments, several national and 
international researches were carried out, including a representative survey 
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of the community activities and social engagement of museums, libraries and 
public education institutions.

PIER LUIGI SACCO 
Professor of Economics, Vice Rector for International Research Networks and 
European Programs, Director of the Doctoral Program in Economics, Marke-
ting and Creativity at IULM University in Milan, IT

Libraries as social impact hubs: The culture 3.0 perspective 

NEIL FITZGERALD
Head of Digital Research, British Library, London, UK

Heritage Made Digital
The Digital Scholarship department of the British Library goal is to 

promote the use of our digital collections and offer support for anyone wishing 
to use them in exciting and innovative ways. Through our connection to a 
global ecosystem of scholars, labs and institutions operating in the domain we 
share knowledge, expertise and experience across this vibrant community and 
can leverage the network to connect Library users to the resources they seek. 
We ensure the Library’s systems; services and policies will meet the needs of 
anyone wishing to undertake computational and data-driven research based on 
our digital collections and develop new digital scholarship services that can be 
transitioned into production. 

Through our bespoke programme of workshops, hands-on training, 
lectures and reading groups we raise awareness of the opportunities new 
digital methods bring to our users and our profession, and provide colleagues 
with the space and opportunity to delve into and explore all that digital 
content and new technologies have to offer in the research domain today. 
We undertake innovative research, projects and collaborations, applying and 
experimenting with digital methods on our own collections to find solutions to 
address barriers to access for users.
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1st Group Session

IAIN WATSON
Director, Tyne & Wear Archives & Museums, Newcastle upon Tyne, UK

Museums, Newcastle Museums and archives – a new ‘civil ser vice’
Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) is a partnership of 9 

museums and a regional archive managed on behalf of four local authorities 
and a university in the North East of England. We have around 1.3 M 
visits per year to our museums. Most of our visitors are local and many 
come from lower socio-economic groups. We work in partnership with other 
museums and partners locally, nationally and internationally. Like many 
other museums in England we have suffered significant reductions in public 
funding – local authority funding reducing by 50% over 8 years. We have 
addressed these challenges with an entrepreneurial approach whilst at the 
same time maintaining a commitment to inclusion and agency. This paper 
will use TWAM as an example of a successful civic museum and explore the 
opportunities for civic museums engaging in civil society, helping build a sense 
of place and contributing to raising aspiration and attainment, health and 
wellbeing. TWAM has been delivering socially engaged practice for over 25 
years and this work is now embedded throughout the organisation. This paper 
will look forward to how, as an archive and museum service, TWAM continues 
to develop this practice and meet the needs of civil society which are often no 
longer met by civic infrastructure. 

NORBERT KOVÁCS
Chairman, Vital Source Tradicionalist Association, Kiscsősz, HU 

„Hang on this Earth Strongly, My Fellow Hungarian" – Presentation 
of a Project of Value, Knowledge, Identity on the cultural axis of 
Somló-Ság

44 Abstracts



Abstracts 45

VESNA KURILIĆ
Librarian, Rijeka City Library Rijeka, HR

Volunteers as our strength: the example in the Rijeka City Librar y
In this short presentation of good practice examples from the Rijeka City 

Library (Rijeka, Croatia) we’ll try to figure out the best approach to working 
with volunteers in cultural organizations. Since traditional organizations and 
institutions seem to use a little bit of encouragement, we’ll offer different 
options for starting out with volunteers, assess the pros and cons of insourcing 
and outsourcing volunteers in our field of work, and prove that taking the first 
step towards collaborating with volunteers in culture is not nearly as daunting 
as it seems.

KLÁRA LÁZOK
Director, Teleki Téka, Târgu Mureș, RO

Clattering oasis – community building and shaping practices  
in Teleki Téka in Târgu Mureş

The Teleki Téka is a Hungarian „lieu de mémoire” in Transylvania, this 
role has been played between the two world wars and the years of socialism. 
That's how foreign tourists and readers look at it, such as the Hungarian 
and Romanian population of Vásárhely and treated in the same way by the 
Hungarian governmental bodies, regardless of the government. This is a default 
state, through the past of this institution, it has community development and 
retention power to build on, but at the same time, this status can be lost and 
completely lost if we do not build a live, dynamically changing content around 
it. In addition to developing the professional strategy of the library in the past 
few years, we also paid special attention to the detailed design of a strategy 
that seeks out the power of the Teleki Téka community symbol, the most 
important target audience for the local community.

On the one hand, the performance demonstrates how this community-
building, community-educator activity, what foreign good practices have been 
built up and how it has been developed in line with local economic activity 
over the years, spells out from spontaneous enthusiastic gesture-based actions, 
explains the direction of this strategy, what can be understood throughout 
community development in Teleki Téka in 2018, but at the same time glimpses 
the long-term results and summarizes the options for transferability of the 
strategy.
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DR. HABIL GYÖRGY MOLNÁR
Head of Department, Associate Professor, Department of Technical Pedagogy, 
Budapest University of Technology, Budapest, HU

Online, social media supported, ICT and self-based collaborative 
methodological solutions in non-formal and informal learning space

Nowadays, when we talk about the pedagogy of digital age, where mo-
dern digital and online environments and devices have been appreciated, the 
everyday use of mobile communication and smart devices, as well as the 
emergence of atypical learning forms, are becoming increasingly important. 
This learning dimension is very well and progressively matched to today's 
international digital trends such as BOYD, BOYC, BOYT (methodological 
solutions based on their own tools), Flipped Classroom, PLE (personal learning 
environment) and for European Union Recommendations such as DigComp 
2.1. (Digital Framework for Students) and Digcomp.edu (Digital Framework 
for Teachers) as well as DigComp.org (Digital Institutional Framework). The 
process of interior adaptation of the latter digital competence frameworks 
is underway in the framework of an ongoing professional project, catching 
on the previous national ERC, IKER, Digital Citizenship for self-evaluation 
and digital frameworks. These developments and EU recommendations pay 
particular attention to the development of network-based digital skills and 
competences in co-operation, in co-operative form, a series of activities and 
an active community. In my lecture, relying on domestic and international 
tendencies, on the other hand, I emphasize my nearly 20 years of teaching and 
higher education practice and empirical research that the challenges of the 
21st century can contribute to the expansion and deepening of the knowledge 
of the growing person of the different age by the educational methodology and 
technological responsiveness. One of the main development areas of this is 
the formal, non-formal, informal learning community based, network-based, 
collaborative, ICT-based solutions that are part of our everyday digital culture.



LÁSZLÓ KELEMEN
Head of Institution, UMIZ, Unterwart, AT

Community Development Practices at UMIZ – Hungarian Media and 
Information Centre

The UMIZ – Hungarian Media and Information Center – in Burgenland 
is Austria’s biggest Hungarian library and archive. It is seated in Unterwart, 
which is governed in Austria’s only local government with Hungarian majority. 
We have been doing institutional activities since 2001 in our two facilities – 
in library spaces of the local government’s building and the house of culture 
called „Old School” where our special library and archive are located).

We have been knowing since the beginning, that a small settlement’s 
institute can be successful only with the active involvement of their communities 
(Nor university or college placed in the neighborhood). Because of the limited 
personnel resources, we had to restructure our activities. As a result, the institute’s 
community development practices are realised by the works of many committees 
and groups. At the present time, the following departments are active: 

 ■ Artistic Committee
 ■ Linguistic Committee
 ■ Kindergarten Committee
 ■ Local History Committee
 ■ Regional History Committee
 ■ Archeology Committee
 ■ Archive Committee
 ■ Information Technology Committee
 ■ Literature Group
 ■ Youth Group

In my lecture I am going to introduce the profiles, target groups of 
certain committees and groups, their activities and the community development 
effects, results, methods, techniques and experiences of some departments.

DR. ANDRÁS BENEDEK
Head of Department, University Professor, Budapest University of Technology, 
Department of Technical Pedagogy, Budapest, HU

Developing an Open Access approach in teacher training with online 
learning Frameworks

In Budapest University of Technology and Economics (BME), since the 
beginnings of the Hungarian teacher training, the engineer- and economist 
teacher training has been a continuous activity for almost one and a half century. 

Abstracts 47



48 Abstracts

During the last 25 years, it has become a leading institution in Hungarian 
vocational teacher training and further education. Based on our traditional 
relations with the BME’s library, during the last decade the methodology 
of teacher training has been broaden with new worldwide-used applications 
in modern e-learning environment. This lecture is reviewing that innovative 
process, in which adapting of the web 2.0 internet-based open access learning 
management systems (LMS) has been accomplished. In connection with this, 
our online journal Opus et Educatio (founded in 2013) which is published in 
the Open Journal System (OJS) has been giving support to the process of 
teacher training and Open Access support for teachers in practice. This lecture 
is presenting those methodological initiatives which in conjunction with the 
current methodology-developing project of MTA-BME Open Content Developing 
Research Group make it possible, to support the online interactive process of 
bibliographical sources for teacher training students to publish extraordinary 
Scientific Students' Associations papers and thesis-papers in order to develop 
the Open Access movement. 

MELINDA BEDŐ
Head of Department, János Kájoni County Library, Miercurea-Ciuc, RO

The community building role of local activity – A year of local histor y 
in the János Kájoni County Librar y

The János Kájoni County Library in Csíkszereda, as the biggest public 
library in Hargita County takes a role in preserving and showing local and 
regional values in addition to representing regional identity. On the one hand 
this is done by organizing various social and cultural events – book launches, 
educational lectures, exhibitions – to aim the attention of local habitants for 
their own regional values, cultural heritages, traditions, natural resources and 
notorieties’ lifework of the county and the Székely Land. On the other hand, 
the library collects, processes and provides access to local-regional documents. 
Providing widespread access to unique regional values is an important 
institutional objective – the digitalization, the online presence provides new 
opportunities to renew library activities in these fields too. In conjunction with 
its community developer role, the library announced a thematic year in 2016 
to think in terms of Year of Homeland Studies. In this paper we introduce our 
past events during this thematic year, the logistic of the local history activities 
and the methodology of the program’s evaluation and measure.

In summary we can tell that the library has an opportunity with its 
local history activities to provide access to and inspire the local knowledge 
production, strengthen the regional self-knowledge and contribute to make 
social identity stronger.
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3rd Group Session 

MÁRIA PATÓ
Head of Department, Library and Public Relations Department, János Damjanich  
Museum Szolnok, HU

János Damjanich Museum: Joint (in) space
The János Damjanich Museum in Szolnok, as project owner, is located 

in the capital city of the North Szolnok micro-region in the capital of the 
county. The mentored institution of the „Joint (in) space” program was the 
Vehiculum House, which is located 20 km from Szolnok, in the smallest town 
of Jász-Nagykun-Szolnok county.

The sample project, involving five small settlements (Besenyszög, Kőte-
lek, Nagykörű, Szászberek, Tiszasüly) took place in the non-developed North-
Szolnok region. Despite the fact that the institution which is implementing the 
sample project is located near the headquarters of a statically complex district, 
there are several disadvantaged settlements among the cooperating partners.

The program presents the students, the communities, the individuals and 
the communities through the example of 5 settlements, 3 levels, 3 generations 
and 3 timelines, which have a decisive significance in each settlement and 
represent a real community value.

By its complexity, it can be a good practice that can strengthen the 
identity of people living in small settlements, help to create new communities 
or resurrect old ones.

ELINA LEHTONEN
Librarian, Tampere City Library, Tampere, FI

District welfare programs in the librar y
There are a little over 230 000 inhabitants in Tampere, Finland, 

Scandinavia. There are 14 public libraries in the City of Tampere and North 
Eastern Library is one of the four district libraries. The Library is situated in 
a Welfare Centre of North Eastern area and is a major actor in the Centre. 
The City of Tampere has a new service model in which services of different 
districts are centered in areal welfare centers. The new model is in accord to 
one of Finland’s top projects (Council of State 2015) - change agenda for the 
child and family services. In welfare centres the services are provided by the 
City of Tampere, private sector, NGOs and the residents themselves. In the 
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Welfare Centre the library, youth services, maternity and child health clinic 
services, home service for families and pop-up services are located in the same 
space. One can find the Welfare Centre in the family-friendly hypermarket 
Prisma building which houses also various other stores such as pharmacy and 
pet shop. For the customer this means a fluent everyday life as the public and 
private everyday services are conveniently under the same roof.

In the Welfare Centre there is a multiprofessional team of librarians, 
youth workers, public health nurses, maternity and child health clinic doctors, 
a family work counsellor and a regional coordinator. The multiprofessional 
work done in the Welfare Centre can be defined as “Third Work”. Third Work 
is when a professional borrows another’s know-how for a period of time. In 
Third Work the actors are committed to a mutual goal – in a Welfare Centre 
providing new services for the mutual customer. In Third Work essential is 
not think work from one’s professional orientation but to place the customer 
and his or her needs in the center and build new ways of encounter. (Purhonen 
2017). For the librarians this means for example a newly found ability to 
encounter the youth with a borrowed professionalism of a youth worker.

The partnerships developed in the Welfare Centre are various. Library is 
one of the main actors and it is in partnership with the other actors developing 
new services. For example co-work with the maternity and child health clinic 
has developed book lists for the parents, book talks and baby-friendly cinema. 
With the surrounding community the library and the other actors are in co-
work for example with the NGO’s (fairy tale reading, mutual events). The 
areal coordinator and the service coordinator for the senior citizens make 
it possible for the residents and the NGO’s to take part in the planning and 
implementation of services and events.

FERENC KARDOS 
Deputy Director, István Halis City Library, Nagykanizsa, HU

Librar y-based opportunities for roma communities in Halis Librar y
Our goal in Nagykanizsa is to create and run a library which is giving 

an equal opportunity to everybody, including disabled persons. Although 
we made efforts to reduce the obstacles for many groups of the society (for 
disabled, blind or elderly people, and those living distant from the library) of 
South Zala in the last decades, in this lecture I am going to introduce our 
equal opportunity improving / creating programs for Roma people in the city, 
with its results and lessons. I also will present the point of view of our Roma 
communities with mental and cultural handicaps. In the lecture I would talk 
about Roma communities in libraries, the appearance of the library in these 
communities, our practices in regard to reduce threshold fears of threshold 



and integration of young minority users to their age group. The practice 
in Nagykanizsa may give good examples and help to those colleagues and 
libraries, which face similar questions, to become the library of their Roma 
communities.

RAFAŁ RUKAT
Cultural Anthropologist, Warsaw National Library, Warsaw, PL

The role of the librar y in the life of small settlement’s communities
Community integration and activation are these functions of public 

library, which come to the fore nowadays. They imply new kinds of cooperation 
with institutions and users, who are no longer perceived as mere „recipients”, but 
as „partners” of a library as far as they transform library’s activity by their own 
grass-roots initiatives. Paradoxically, this „bottom-up” activity is more and more 
often assumed in „top-down” cultural strategies and developmental programmes. 
Although they are a sign of appreciation of local needs in cultural policy, such 
projects remain a set of mere slogans as long as they base on external concepts 
instead of internal potential of a community. Basing on examples of various 
practices observed in public libraries in two regions of Poland (Podhale and 
Mazovia) I will present different ways of understanding of such notions as: 
„activation”, „integration” and „partnership” by librarians and users.

15. OCTOBER 2018. 

4th Group Session 

DR. ÉVA BARTOS
Founder of the Hungarian Bibliotheraphy Society, Budapest, HU

Developing-preventive bibliotherapy as a possible tool for community 
development

Within the framework of Acting communities – active community 
involvement flagship project we have been facing those expectations, in 
which libraries and librarians are must obligated continuously to fulfill their 
commitment in new situations and in new roles. We can make a statement 
about the significant expansion of the professional functions of libraries and 
librarians. Today’s librarian is a professional information mediator, but in 
the same time he or she is also a community maker, community organizer 
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professional, moreover more frequently personality developer, supporter, 
sympathetic, empathic consular partner. Librarians must help the people’s 
personal problem-solving with many tools and methods in a straightforward 
way. The developing-preventing bibliotherapy’s mean is to help, support, 
counsel in a special way using literacy which is being realized in an indirect 
way from the effects of literary works. 

After four decades, what can be the role of bibliotherapy in Hungary 
right here, right now? Is it truly appreciate the meanings of institutional hu-
man services nowadays? This lecture is looking for answers to these questions. 
Already in advanced, by means of the intellectuality of Acting communities 
project the bibliotherapy also can find its mission with create authentic small 
and big communities, support human relationships based on respect of human 
dignity, preserve and improve individual’s and community’s values.

DR. PÉTER GOMBOS, PHD
Vice-Dean of Faculty Pedagogy, University of Kaposvár, Kaposvár, HU

Reading and community development in Hungar y
What means exactly „reading”? What we think about it nowadays is 

something else what we did a hundred years ago, and at the present time 
we know much more about it than we knew 20 years ago. The physiology of 
reading, the eye-movement, or the literacy came into the focus of the current 
researches, while it’s social aspects has moved to underplay. As we examine 
the questions of the latest nationwide representative reading research in 
2017, we find a similar pattern. In my lecture I study the possible community 
development power of the reading, based on researches partly from abroad 
(especially by Patricia Greenfield) and also from Hungary.

This question is especially interesting, when as the digital world seems 
to stimulate interactivity, yet it makes the individual thinking stronger and 
stronger and it’s virtual communities are basically just individuals besides each 
other. Maybe the reading, especially the reading of fiction could change this 
scene? Could the reading form a mutual base to establish or run a community?

These are the questions I try to answer.

ANDREA DÖMSÖDY
Conselor, National Educational Library and Museum, Budapest, HU

Reading development – Student community – School librar y
The common learning activity is decisive in the socio-constructivist 

learning theories. In effective communities, it is important to know each 
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other's voice and to listen to our common narratives, to raise awareness 
of the importance of a common construction that influences the identity as 
well. Literacy and learning outcomes are the key elements of community 
engagement, because language is a tool of community interaction. Thus, the 
interpretation of reading comprehension and reading as common learning 
emphasizes learning activities that build on common history and common 
understanding. Within these, situational trends emphasize the social and 
cultural perspective in which the student's involvement in the community is 
the central element.

All this is necessary for students and developers to interpret in the 
field of reading development as well. Developers need to create a learning 
community as well. For the purpose of reading development, both within 
schools and in the municipality, as the members of the community, the school 
librarians too should be involved too, as they can provide the community 
with specific problems, themes and solutions as a connecting link and as 
representatives of other aspects.

The school library can bring together communities that are common in 
schools, often inflexible, which can be more sensitive to social, cultural, and other 
differences that have the community-forming power associated with reading.

16. OCTOBER 2018. 

Plenary session 

DR. LÁSZLÓ PONYI
Team Leader of Research-Development, Acting Communities – Active 
Community Involvement Project, NMI Cultural Institute Nonprofit Ltd.

Representative sur vey of cultural institutions – A summar y of the 
purpose, methodology and results of the research

The first evaluation of the Acting Communities – Active Community 
Involvement project was realised between April and November of 2017, under 
the title Representative evaluation of cultural organisation. In this paper, we 
summarise the goal, methodology and results of our research, presenting 
its role in the project, the planned research questions, the tools and the 
conclusions. The country-wide representative examination of the three areas of 
the culture – community culture, librarianship, museology – undertakes the 
evaluation of current state and the operation of each field, also the monitor-
ing of the affecting social and community processes. The major benefit of the 
research is that the results from the questionnaires of each fields are numerical 
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and calculable. The status map resulting from the research summarises the 
strong points and partner connections of the organisations in the three fields, 
and also the achievements of the projects methodology developments in the 
relevant fields. On the other hand the results may serve as a support for future 
strategic improvement paths or field specific concepts.

Representative sur vey of cultural institutions – Specific experiences 
of research in the field of community culture

Based on the overall goals of the Acting Communities Project, our 
study sought to present and analyze the community and social embeddedness 
of public cultural institutions and community spaces. We also examined the 
impact, the role and the usefulness of public cultural community scenes. We 
also analyzed how cultural professionals and their work affected local society. 
We analyzed the relationship between institutional volunteering, public cultural 
organizations and volunteering. The state of activity and infrastructure for 
social equality was also looked at. Our study includes the conclusions of the 
study on public culture in terms of social inclusion, socialization processes, 
volunteering and equal opportunities.

ANNAMÁRIA SZU
Team Leader of Research-Development, Acting Communities – Active 
Community Involvement Project, Hungarian Open Air Museum

Representative sur vey of cultural institutions – Specific experience 
of the research in the field of museums

I am presenting the museums’ results of a research project involving 
nearly 1,200 museums, libraries and cultural community centres. There were 
261 museums among the respondents which is more than one third of all 
Hungarian museums. In the study, I consider cooperation in museums and 
associated outcomes as a priority. Following this survey, I was able to come 
to the following conlusions:

 ■ Hungarian museums have a wide network of partnerships locally, 
nationally and internationally. However, these relationships are more 
formalized in terms of major relationships. After primary education 
institutions, civil society organizations have the highest degree of 
cooperation with museums.
 ■ The number of Hungarian museums with complete accessibility for 
the disabled is very low.
 ■ Museums organize various programs specifically tailored for the 
disabled, the elderly, for families and for Roma people as these social 
groups traditionally have struggled to access museums.
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 ■ Nearly two-thirds of museums host students engaged in so-called 
„school community service” programs, with museums being involved 
in these programs for 3.7 years on average. The average 28 students 
work primarily with technical tasks, organizing events, participating 
in crafts and recording data.
 ■ Two-thirds of the museums host volunteers, in most cases for less 
than 8 years. Most museums receive 1-5 people without a contract and 
1-2 people with a contract. Their tasks are in most cases technical, 
dealing with the public and recording data.
 ■ The respondents evaluated the public and cultural activity of their 
town as and average of 4.8 on a scale of 1 to 7, with 7 being the best. 
Nearly two-thirds of museums are sites for or provide locations for 
NGOs and groups.
 ■ A low proportion of museums involve NGOs and communities 
in commenting on the annual program, planning the institutional 
strategy, or commenting on the annual work plan.
 ■ More than one-third of museums allow NGOs to use their premises 
to register their headquarters. Only a quarter of them are financially 
supported by any NGOs.
 ■ More than one third of museums ask for written feedback from 
residents (on paper or online). One fifth ask for feedback in interviews 
or in group interviews, and more than one-eighth in public meetings, 
in the framework of a residential forum.
 ■ More than half of the respondents are aware of the community 
development process that has begun in the town.
 ■ The highest proportion of museum staff are members of the Committee 
for the Collection of Hungarian Values among the various forms of 
town cooperation.

The cooperation of museums with the appropriate institution, 
organization or group significantly influences their activity and its success. 
Indeed, museums with stronger and broader partnerships have much more 
active and more effective social activities and local embedding.

ANDRÁS BÓDOG
Team Leader of Research-Development, Acting Communities – Active 
Community Involvement Project, National Széchényi Library

Representative sur vey of cultural institutions – Specific experience 
of the research in the field of libraries

This paper’s goal is to present the library specific results of the 
Acting Communities Project’s representative research entitled Representative 



evaluation of cultural organisation. The readers can get acquainted with 
the general idea of the Hungarian libraries local social embeddedness by 
demographic data, institutional partnerships, public participation function, 
voluntary and school community service and equal opportunities.

16. OCTOBER 2018. 

1st Group Session 

DR. GIZELLA HORVÁTH
Event Organizer, Magma Contemporary Art Exhibition Center, Sfântu 
Gheorghe, RO

Contemporar y environment in Sepsiszentgyörgy
The MAGMA Contemporary Art Space started its work on the April of 

2010, after three years of preparation in Sfântu Gheorghe, Romania by the 
founders and runners of the space – Ágnes-Evelin Kispál (Hungarian Academy 
of Fine Arts, Intermedia Department), Attila Kispál (Hungarian Academy of 
Fine Arts, Intermedia Department) and Barnabás Vetró Bodoni (Academy of 
Fine Arts, Cluj and Timisoara). MAGMA is an independent artist-run space, 
the events which are realised here are based on a pre-defined concept, to 
present contemporary art, focusing on media, workshops, experimental or 
improvizative music, artist talks, art pedagogy, guided tours and performances. 
Cooperating not only with those who come from the various fileds of fine arts, 
but also with musicians, philosophers, or theater.

ANDREA SIMON
Event Organizer, HÍD Association, Sibiu, RO

Public education on the ends
In Sibiu, in this city with a population of 147,000, some 3,000 

Hungarians live in scattered conditions, but their numbers is increasing, due 
to the industrial upswing. However, Hungarian institutions are not sufficiently 
prepared for the growing demands.

The HÍD – Sibiu Hungarian Association, founded in 2006, has been 
supporting the cultural needs of the Hungarian community living here for 
12 years. Our two great events, the Autumn Arts Hungarica Festival, and 
the Summer Hungaricum Days have been happened with great popularity, 
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as Hungarian related programs in Sibiu for many years. In addition, our 
association is presenting a variety of events monthly, with the expectations 
of all ages. In the absence of a permanent employee team, the Petőfi Sándor 
Program, initiated by the Hungarian State, with the help of a scholarship from 
October 2017, we launch the Csodavár Children's Event Series, which offers a 
free program on a weekly basis for children with Hungarian origin.

In addition to organizing cultural programs, HÍD plays a community 
development and strengthening role at the southern reach.

16. OCTOBER 2018. 

2nd Group Session 

GYÖNGYI KARÁCSONY
Director General, University and National Library of Debrecen, Debrecen, HU

Innovative spaces in higher education libraries
The libraries are living the era of a paradigm-shift. This is cummulated 

exponentially in university libraries, where the environment, the education and 
research are also going through radical transition, in parallel with economic, 
social, technology and legal changes.

The meaning of „space” in libraries in the 21st century is not just a 
physical place but a virtual one too, with intensifying importance where our 
services are able to reach wider public. 

The strategic goal of university libraries is to support with all available 
tools the universities’ educational, research and learning processes. 

The intelligent learning environment built up by the symbiosis of real 
and virtual spaces which give optimal conditions for learning, research, basic 
orientation and also for living community life. The basic requirements of 
creating learning spaces are adaptability, possibility of rearrangement, daring 
and creativity, supporting and motivating environment and multifunction 
possibilities. 

For group learning, mutual project works became essential to create 
appropriate space and learning rooms which are ideal places besides pro-
ject works for students to prepare their exams. We meet growing needs for 
creating recreational spaces and making wider similar functions. At the same 
time provide the one-man learning rooms remain essential giving place for a 
quiet personal learning. 

Be physical or virtual, our spaces have to be innovative, flexible and 
motivating with the option of 24/7 accessibility.
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DR. BÉLA LÓRÁNT KOVÁCS
Director, Péter Méliusz Juhász Library, Debrecen, HU

New forms of city librar y supply in Debrecen
One of the biggest difficulties in urban library provision is how to 

effectively manage sparsely populated areas. While large-scale branch libraries 
can be financed easier, in densely populated areas, peripheral districts are 
difficult to handle cost-effectively. The inhabitants of these neighborhoods are 
also entitled to cultural benefits of the same quality as those in the center. 
Organizing the proper service depends on the optimal allocation of resources. 
In my lecture, I will discuss how we organized the operation of the branch 
library network in Debrecen: what kind of organizational and human resource 
management changes we have introduced to make it all the way. As a result 
of the changes, we have reached local communities which we would not have 
known about. At the end of my lecture, I would like to present two examples 
that illustrate how considering of urban services affecting communities in 
peripheral regions.

DR. DOMONKOS SÁNDOR HORVÁTH
Director, Pál Kovács County Library and Community Space, Győr, HU

Friendly librar y spaces in Győr-Moson-Sopron County
The Pál Kovács Library and Community Space in Győr is a city library 

with county jurisdiction. In the county’s center it is maintaining 5000 m2 
of property, including two larger (over 2000 m2) libraries and six deposit 
libraries. Its objective also developing libraries of the Library Support Service 
System. 

In my lecture I introduce the principles of the developing of city and 
village library spaces. Before the upgrade process collection revision is needed. 
We are making effort to create big, light and friendly spaces, including 
separated space for children. 

Our persuasion is: the library has to become the settlement’s “living 
room” where people have a good time and it can be the local community’s 
meeting place. 

We are making efforts to establish „agora” places in the bigger service 
locations, which are able to hold irregular school classes, or community events. 

For the shelves we are placing the newest documents, and serving the 
user needs both for information and digital services. 

Our aim is to turn the visiting of the renewed library spaces and the 
usage of the services kind of a routine and a beloved event.
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Ha könyvtárra gondolunk, valószínűleg legtöbbünk szeme előtt egy ho-
mályba burkolózó, néma hely képe merül fel, ahol csak a katalógus- és könyvla-
pozgatás monoton hangja töri meg a csendet. Ez a kép napjainkban már nem 
tükrözi a valóságot, hiszen a könyvtár egy nagyon is élő tér, egy nagyon is 
aktív tér, ahol nem csak tudást kaphat az ember, hanem egy közösség részévé 
is válhat.

Frank Zappa úgy fogalmazott: „Ha össze akarsz jönni valakivel, menj el 
egy főiskolára, ha tanulni akarsz, menj el egy könyvtárba!” És mennyire igaza 
van a híres, amerikai művésznek. Magam is az egyetemi évek alatt számtalan 
napot töltöttem könyvtárakban, ott formálódtunk igazi közösséggé csoporttár-
saimmal, ott tanultunk, vizsgaidőszakban az együtt tanulás és a közös kávézá-
sok jelentették a társasági életet és valamiféle kapcsolatot a külvilághoz.

Nem csak az egyetemisták, az érettségire készülő gimnazisták és kuta-
tók használják nap, mint nap a könyvtárat, hanem kisgyermekes szülők, kis-
iskolások, nyugdíjasok és bárki, aki kikapcsolódni vágyik, élhet a könyvtárak 
adta lehetőségekkel.

Dr. Vitályos Eszter,  
európai uniós fejlesztéspolitikáért  
felelős államtitkár,  
Emberi Erőforrások Minisztériuma
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A látogatók a hagyományos, papíralapú könyvek mellett a digitalizációnak 
köszönhetően ma már olyan tudásanyaghoz is könnyen hozzáférhetnek a könyv-
tárakban, amire otthon nincs lehetőségük. A kezdeti félelmek ellenére mára be-
bizonyosodott, hogy a digitális világ térnyerése nem jelenti a könyvtárak, mint 
tudásbázis és közösségi tér megszűnését, hanem jól használva és kihasználva a 
digitalizáció adta lehetőségeket képesek voltak megőrizni közösségformáló sze-
repüket. A könyvtárak ezzel jó példái annak, hogy a hagyományos és modern 
értékek jól megférnek egymás mellett, és egymást erősítve, még jobban szolgál-
hatják a közösséget. Ma már szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy modern 
eszközök, okos kütyük nélkül éljünk. A leveleket felváltották az e-mailek, az 
újságot az elektronikus sajtó, a barátainkkal a leggyakrabban a közösségi olda-
lakon keresztül találkozunk és ha bármilyen információra szükségünk van, zse-
bünkben mindig kéznél van a tudás. De azért valljuk meg: hiába az internet, az 
okostelefon, a laptop és a tablet, egy régi könyvbe beleszagolni tagadhatatlanul 
jó érzés. És itt most hadd említsek meg egy személyes vonatkozást: 9 éves a 
kislányom, és amikor pihenni és kikapcsolódni vágyik, akkor leteszi a tabletet 
és elővesz egy könyvet. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés nekem.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című projekt 2016 
szeptemberében azzal a céllal indult el, hogy folyamatos szakmai, módszertani 
támogatást biztosítson települések, kulturális intézmények, civil szervezetek 
számára a közösségépítés és közösségfejlesztés elősegítése érdekében. A 3 mil-
liárd forintból megvalósuló program céljainak elérését számos rendkívül fontos 
szakmai tevékenység biztosítja: mint például módszertani tanácsadás, különbö-
ző képzések, szakmai műhelyek, tanulmányutak, konferenciák, közösségfejlesz-
tő mentorhálózat kialakítása. 

Bármilyen újításnál, legyen szó akár autópályaépítésről, közútfejlesztés-
ről, vagy éppen közösségi terek szolgáltatásainak bővítéséről, néha meg kell 
állnunk és összegeznünk kell az elért eredményeket. A mai esemény éppen 
ezért egy remek lehetőség – azt gondolom –, hogy megtudjuk, hol is tartunk 
valójában, mik voltak a kitűzött célok és meddig jutottunk. Látva a mai progra-
mot, a szervezőknek csak szívből gratulálni tudok, fantasztikus témák, remek 
előadók. Egy rendkívül igényes és színes, szakmailag kifogástalan eseménynek 
lehetünk résztvevői, ahol kiváló külföldi és magyar szakemberek osztják meg 
velünk tapasztalataikat. 

A mostani, két napos konferencia középpontjában a könyvtárak közös-
ségfejlesztő és közösségépítő szerepe áll tehát. Nemcsak feladat, hanem óriási 
felelősség is, hogy a helyben meglévő tudás és kultúra a könyvtárakon keresz-
tül eljusson az emberekhez. Én ehhez a munkához kívánok Önöknek kitartást 
és jó egészséget! A mai napra pedig további jó munkát és sikeres konferenciát 
kívánok! Köszönöm szépen a figyelmüket!

60 Köszöntők
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A Partnerségben a könyvtárral nemzetközi tudományos konferencia egy 
olyan innovatív kezdeményezés része, amely a kulturális intézmények bevoná-
sával kívánja elősegíteni a társadalmi aktivitást, fejleszteni a közösségért való 
tenni akarás képességét. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Cse-
lekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP 1.3.1-15-2016-00001) 
projekt különlegessége, hogy az első alkalom, mikor a múzeumok, közművelő-
dési intézmények és könyvtárak szakmai központjai közösen vesznek részt egy 
programban, amely a társadalmi szerepvállalás erősítését szolgálja. 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt konzorciu-
mi együttműködésben valósul meg 2016. szeptember 16–2019. szeptember 15. kö-
zött. Vezetője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ (SZNM – MOKK), konzorciumi tagok az NMI Művelődési Intézet Non-
profit Közhasznú Kft. (NMI Nkft.) és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). 

Nagy kihívás volt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum számára konzorci-
umvezetőként megtervezni és összehangolni a három kulturális terület mun-
káját, de nem minden előzmény és tapasztalat nélkül vállaltuk fel ezt a fel-
adatot. A projekt megvalósítását irányító igazgatósága, a Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ ugyanis két nagy európai uniós projektet is sikerre 
vitt már az előző pályázati időszakban. Ezek közül az egyik projekt éppen a 
múzeumi, könyvtári és közművelődési terület közösségfejlesztési tapasztalatát 
volt hivatott feltérképezni és a könyvtári és közművelődési terület bevonásával 
megtalálni a közös nevezőt ahhoz, hogy a Cselekvő közösségek projekt biztos 
alapokra építkezhessen.

A két éve folyó, több mint félszáz munkatárs és a 80 fős mentorháló-
zat közreműködésével megvalósuló projekt számos eredménnyel büszkélkedhet 
már jelenleg is. 

A projekt elméleti és szakmai hátterét a módszertani fejlesztések ad-
ják. Beszereztünk több száz olyan kurrens nemzetközi szakirodalmat, amelyek 
szakmai hátteret adtak a módszertani fejlesztéseknek. Elkészültek a kulturális 
intézmények munkáját segítő hiánypótló útmutatók. Ezek a közösségfejlesztés-

Nagy Magdolna,  
megbízott igazgató, SZNM—MOKK
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hez1, a közösségfejlesztői folyamatok mérés-értékeléséhez2, a kulturális intéz-
mények társadalmiasított működtetéséhez3, az esélyegyenlőség biztosításához4 
és az intézményi önkéntes programok létrehozásához5 nyújtanak szakmai se-
gítséget. 

A módszertani fejlesztésekhez kapcsolódva a SZNM – MOKK feladata 
volt a modellként szolgáló programok, mintaprojektek megszervezése. Ezek 
olyan közösségfejlesztési modellek, amelyekben az önkormányzatok és a civil 
szervezetek bevonása példaértékű. 17 megyében összesen 25 mintaprojektet 
választottunk ki. 

A módszertani fejlesztések eredményének és hatásának mérését számos 
kutatással végezzük el. 

Létrehoztunk és a SZNM – MOKK munkatársi állományában működ-
tetünk egy 80 fős, az ország 18 megyéjében tevékenykedő kulturális közös-
ségfejlesztő mentorhálózatot. Feladatuk többek között szakmai-módszertani 
segítséget nyújtani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
meghirdetett „A helyi identitás és kohézió erősítése” TOP pályázat nyertes tele-
püléseinek, közösségeinek. Ezen a konferencián az ún. TOP-projektekből is bemu-
tatkozik néhány. A mentorok részt vesznek kutatásainkban is, közreműködnek 
a képzéseink szervezési folyamataiban, rendezvényeink népszerűsítésében. Mun-
kájuk révén több mint 2000 intézménnyel és közösséggel állnak kapcsolatban. 

A mentorhálózat tagjainak képzésére szolgál a 120 órás tantermi és 
blended formában is akkreditáltatott, Felkészülés a kulturális közösségfejlesztő 
mentori feladatokra című tanfolyamunk. A felkészítés kiegészítéseként az NMI 
24 órás, közösségi tervezés témájú képzést szervezett részükre. 

1 Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) 2017. Közösségfejlesztés módszertani útmutató. 
Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár

2 Molnár Aranka (szerk.) 2017. Közösségfejlesztési folyamatok mérése-értékelése. Ideiglenes ver-
zió. Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, 
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár https://
cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/CSK_utmutato_meres_ertekeles_20170331-2.pdf 
(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

3 Beke Márton (szerk.) 2017. Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése. Budapest, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár https://cselekvokozossegek.
hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_tarsadalmiasitas_20170331.pdf (utoljára megtekintve: 
2019. 07. 24.)

4 Csongor Anna (szerk.) 2017. Esélyegyenlőségi módszertani útmutató. Budapest, Közösség-
fejlesztők Egyesülete. https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_
eselyegyenloseg_20170331.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.) 

5 Csordás Izabella (szerk.) 2017. Gyakorlati útmutató az intézményi önkéntes programok létreho-
zásához és működtetéséhez. Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széché-
nyi Könyvtár
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Kulturális szakemberek számára is szervezünk képzéseket. A mindhá-
rom konzorciumi partner által akkreditáltatott és megszervezett Kulturális 
közösségfejlesztés 60 órás, tantermi és blended képzést ezidáig 200 kulturális 
szakember végezte el. A SZNM – MOKK A közösségfejlesztés és a helyi közigaz-
gatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása című hatórás képzése pedig a köz-
igazgatásban dolgozóknak szól. Eddig országszerte 3 képzés valósult 66 fő rész-
vételével. A helyi önkormányzatok munkatársainak 18 alkalommal tartottunk 
képzéseket és szakmai műhelyeket, az OSZK szervezésében. Céljuk áttekinteni 
„A helyi identitás és kohézió erősítése” Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP 5.3.1-16 és TOP 6.9.2-16) pályázatok és a Cselekvő közösségek 
projekt összefüggéseit, a gyakorlati megvalósítás segítésének lehetőségeit. A 
rendezvényeken 756 fő jelent meg összesen 434 településről.

A jó példák gyakorlatban történő megismerését fontosnak tartjuk, 
ezért tanulmányutakat szervezünk kulturális intézmények, civil szervezetek, 
önkormányzatok munkatársai részére, a tapasztalatokról pedig tanulmánykö-
tetek készülnek. A tanulmányutakon a résztvevők bepillantást nyerhetnek a 
kulturális intézmények és civil szervezetek munkájába, találkozhatnak aktív 
közösségek tagjaival, megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal, amelyek tapaszta-
latai beépülhetnek saját tevékenységükbe. A külföldi tanulmányutakat a SZNM 
– MOKK, a belföldieket az NMI szervezi. Ezidáig 100 fő részvételével 5 tanul-
mányút valósult meg külföldre, a belföldi tanulmányutakon pedig 14 megyében 
696 fő vett részt.

Az eredményeink kommunikációjára és disszeminálására nagy 
hangsúlyt fektetünk. A https://www.cselekvokozossegek.hu 6 weboldalon elér-
hetők a projekt módszertani fejlesztései, ingyenesen letölthetőek a gyakorlati 
útmutatók, folyamatosan tájékoztatást adunk a szakmai rendezvényekről, kép-
zéseinkről, jó gyakorlatokról és a mintaprojektekről. 

Annak érdekében, hogy a nagyközönség számára is megfoghatóvá tegyük 
a projektet, országos rendezvényt hívtunk életre 2017-ben, a Közösségek Hetét, 
amelyen a helyi közösségek bemutatkozhatnak és megmutatkozhatnak, kapcso-
latokat építhetnek és erősíthetnek a helyi kulturális intézményekkel. A min-
den év májusában, a SZNM – MOKK szervezésében megvalósított rendezvényt 
kommunikációs kampánnyal támogatjuk. 2018-ban 376 település több mint 800 
eseményt rendezett az egy hét alatt. A rendezvénynek saját honlapot is készítet-
tünk, https://www.kozossegekhete.hu 7 címen, amely a programokon kívül híreket, 
érdekességeket is tartalmaz. 

Az NMI vezetésével létrejött egy gamification alapú, online közössé-
gi tanulási és motivációs játék (elérhetősége: https://kozossegijatek.hu)8, mely 
mellett offline játékokat is készítettek. Az OSZK gondozásában elkészült a 

6 Utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.

7 Utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.

8 Utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.
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Cselekvő Közösségek WIKI felülete, https://cskwiki.hu/ 9 címmel, amely a projekt 
folyamatosan bővülő közösségi enciklopédiája, jelenleg mintegy 200 szócikkel 
és angol nyelvű változattal.

A projekt saját online és nyomtatott kiadványsorozatán kívül a konzor-
ciumi partnerek szakmai kiadványaiknak10 több különszámát is a Cselekvő 
közösségek projekt témáinak szentelik. 

Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy országos rendezvényeken 
bemutassuk a projektet. Rendszeresen részt veszünk a Múzeumok Majálisán, 
előadást tartunk szakmai konferenciákon, de önállóan, vagy társszervezőként 
magunk is rendezünk konferenciákat, melyek közül az ELTE Társadalomtudo-
mányi Karával partnerségben 2018 júniusában tartott Fókuszban a kulturális 
közösségfejlesztés című konferenciát emelném ki. 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt ugyan 
hivatalosan 2016 szeptemberében indult, de már 2015-ben elkezdődött egy in-
tenzív közös munka a három terület között. 2015 októberében szervezte meg a 
SZNM – MOKK az Együttható – közösségfejlesztés a múzeumi, könyvtári és köz-
művelődési területen című konferenciát azzal a szándékkal, hogy közös nevezőre 
hozzuk, melyik terület mit ért kulturális közösségfejlesztés alatt, továbbá lefek-
tessük a jövőbeli közös munka, vagyis a Cselekvő közösségek projekt alapjait. 

Nagy utat jártunk be azóta; mind a múzeumi, mind a könyvtári, mind 
a közművelődési terület számos eredményt ért el már a projektben. A legna-
gyobb eredménynek azt tekintem, hogy már most érezhető, hogy a három 
terület kulturális intézményei külön-külön és együttesen összefogva is milyen 
sokat tehetnek a helyi lakosság aktivizálásáért. Jól látható, hogy a kulturális 
intézmények közösségi szerepvállalása hangsúlyt kapott és a kulturális közös-
ségfejlesztés új értelmezést nyert. Már a 2017 novemberében, a Partnerségben 
a múzeummal címmel megrendezett nemzetközi konferenciánkon megismert jó 
gyakorlatokon, esettanulmányokon keresztül is érzékelhető volt, hogy a projekt 
hatására elindult egy folyamat, amelyet egyre több kulturális intézmény fogad 
nyitottsággal. 

Biztos vagyok benne, hogy a Partnerségben a könyvtárral konferencia 
gazdag, sokszínű tartalma újabb és újabb kulturális intézményeket fog arról 
meggyőzni, hogy érdemes időt és energiát fektetni a kulturális közösségfej-
lesztésbe, mert ez az intézmények társadalmi beágyazottságát erősíti, amely a 
hosszú távon sikeres működésének egyik kulcsa lehet. Mindennek eléréséhez a 
Cselekvő közösségek projekt megadja a segítséget, a módszertani támogatást.

9 Utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.
10 A múzeumi terület a Múzeumi iránytű, a könyvtári terület a Könyv, könyvtár, könyvtáros 

és a Könyvtári Figyelő, a közművelődési terület a Szín közösségi művelődés című szakmai 
kiadványok keretében jelentetnek meg Cselekvő közösségek projekt különszámokat.
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Példaértékű az az együttműködés, amely a Cselekvő közösségek projekt 
megvalósítására vállalkozott, és két év elteltével bátran mondhatjuk, hogy nem-
zetközi szinten is mintaszerű.

Három nagy szakterület: a múzeumi, a könyvtári és a közművelődési 
szakterület együttműködéséről van szó, amelyben a közművelődés egyedi ma-
gyar sajátosság, Hungarikum. Hasonló szakterület nem is nagyon van más 
országokban, más nemzeteknél, ezért különösen fontos számunkra, hogy ennek 
a projektnek milyen eredményei lesznek.

A projekt tervezésekor kérdéseket tettünk fel magunknak, hogy mit is 
tehetnek a kulturális intézmények a társadalomért ebben a gyakran változó 
környezetben. Amikor digitális társadalomról beszélünk, olyan kihívásokról 
van szó, amelyekkel meg kell küzdenie mindenkinek nem csak intézményi 
szinten, hanem a családoknak is a gyermeknevelés során. Nagy kérdések vol-
tak bennünk, hogy merre is halad egyáltalán a kulturális szakterület, hogyan 
tudjuk még hatékonyabban ellátni a feladatainkat, hogyan tudunk olyan kultu-
rális szolgáltatásokat nyújtani, amelyek valóban hasznosak és eredményesek 
lehetnek. Ez az együttműködés bebizonyította, hogy sokkal többre vagyunk 
képesek, ha együtt gondolkodunk ilyen kérdéseken, ha együtt keressük a vála-
szokat ezekre a kihívásokra. 

Az elmúlt két év során nagyon szerencsésen, éppen párhuzamosan ala-
kult két folyamat is, aminek köszönhető az, hogy itt már valóban eredmények-
ről tudunk beszámolni. Az egyik maga a Cselekvő közösségek projekt fejlesztési 
folyamata, a másik a kulturális jogszabályi környezet megújulása. A kulturális 
kormányzat, illetve a Magyar Kormány elkötelezett annak mentén, hogy a 
közösségeket helyezze a fókuszba és a helyi kisközösségekre építkezve való-
sítson meg különböző fejlesztési programokat. Az elmúlt év során módosult a 
kulturális törvényünk, ami ennek a három szakterületnek az alapvető feladatait 
foglalja össze. Ebben a törvényben meghatározásra került a kulturális alapellá-

Kárpáti Árpád, igazgató,  
Kiemelt Programok Igazgatósága NMI NKft.
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tás fogalma és a kulturális alapellátás kiterjesztése, vagyis hogy ezzel feladata 
van minden intézménynek. 

Ezt a feladatellátást a Művelődési Intézet immár országhatárokon át, 
Kárpát-medencei szinten valósítja meg. Azt gondolom, hogy ez a feladat akkor 
és úgy tud eredményesen megvalósulni – illetve eredményeket csak akkor 
tudunk elérni – hogyha komplex fejlesztésekben és együttműködésekben gon-
dolkodunk.

A Művelődési Intézet az elmúlt évben kialakította és megerősítette azt 
az irodahálózatát, amellyel az országos és területi szakmai szolgáltatá-
sokat nyújtja. Mindez módszertanában erősíti, fejleszti a települési szintű 
feladatellátást. Amikor ezeket a folyamatokat támogatjuk, vagy éppen kezdemé-
nyezzük, akkor egyszerűen nem lehet eltekinteni az együttműködéstől a többi 
szakterülettel. Itt akár kulturális szakterület mellett a többi szakterületet, az 
oktatást, a szociális területet is lehet említeni. Nagyon érzékeny terület, ami-
kor helyi közösségek életébe próbálunk beavatkozni, mert nem lehet úgy tenni 
ezt, hogy mindenki csak a saját szakmájára, szakterületére fókuszál. Ez egy 
kényes feladat, amely igen nagy felelősséget is jelent számunkra.

A Művelődési Intézet feladatellátását az említett törvénymódosítás alap-
jaiban véve megváltoztatta, hiszen új, alapvető követelményeket, új alapvető 
feladatokat határozott meg a települési szintre vonatkozóan. A feladatokhoz 
kapcsolódó települési és országos szintű építkezést kezdtük el az elmúlt évben, 
amihez hozzásegít ennek a projektnek a megvalósítása is. Igen jelentős mód-
szertani fejlesztés zajlik ebben a projektben, amelyre óriási szükség van. 

Ha a digitális társadalom kihívásait nézzük, hogy milyen gyakran vál-
tozik a környezet – hogyha az igény kielégítésre próbálunk válaszokat találni, 
lehet, hogy ugyanaz a válasz egy-két hónappal később már nem is biztos, hogy 
jó válasznak bizonyul –, akkor hosszútávon nagyon nehéz tervezni, ugyan-
akkor nekünk mégis ezt kell tennünk. Talán ezért is fontos és jelentős, hogy 
a közösségek állnak a központban, hiszen ez egy olyan alapvető érték a 
mai magyar társadalomban, amire lehet építkezni. Értékalapú fejlesztésekben 
gondolkozunk, ahogy az a magyar történelemben korábban is így volt, a 19. 
századtól, a reformkortól is azokat az értékeket erősítették meg, amelyek a 
közösségeket helyezték a fókuszba. Így tudott elindulni és kiépülni az a civil 
társadalom, amelynek továbbfejlesztését folytatni tudjuk napjainkban is. 

Nagyon fontosnak gondolom, hogy ez a projekt egységes szemlélettel fej-
leszt. Hálózatban működik, nagyon fontos szerepük van a mentoroknak, 
a mentorhálózatnak, hiszen ők vannak ott a területi szinten, ők foglalkoznak 
a helyi szereplőkkel, a helyi döntéshozókkal, a helyi kulturális szervezőkkel, 
fontos, hogy ők tudjanak naprakész módszertani segítséget adni. 

Jelentősek azok a kutatások, amelyeket a projektben valósítunk meg, 
hiszen ezek alapozzák meg a jövőbe történő befektetést is, azokat a válaszokat, 
amelyek vélhetően hosszabb távra tudnak megoldást nyújtani a helyben élők 
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számára. Ezek mind-mind olyan meghatározó eredményeket tudnak produ-
kálni, amelyekre büszkék lehetünk, akár nemzetközi szinten is és amelyekről 
büszkén tudunk beszélni, akár egy tudományos konferencia alkalmával is. 

Amellett, hogy ezeket a gyakorlatorientált, és a helyi feladatokat haté-
konyabbá tevő megoldásokat kidolgozzuk és módszertanban is át tudjuk adni, 
komplex módon is, össztársadalmi szinten kezeljük és alkalmazzuk a projekt 
eredményeit. Ezért bátran mondhatjuk azt, hogy itt nem csak a kulturális te-
rület fejlesztéséről beszélünk, hanem a helyi társadalmak fejlesztéséről is. Ha 
pedig helyi társadalomfejlesztést végzünk, akkor már könnyen és érzékelhető 
módon kapcsolódhatunk a helyi gazdaságfejlesztéshez is, valamint a helyi kö-
zösségek helyben történő boldogulásához, megélhetéséhez. 

Azt valljuk ebben a konzorciumban is, hogy a kultúrába történő befekte-
tés nem csak kulturális fejlesztés, hanem társadalom- és gazdaságfejlesztés 
is. Közös projektünk, a Cselekvő közösségek projekt pedig igen komplex módon 
valósítja meg a fejlesztéseket. Jelen konferencia programja is úgy került össze-
állításra, hogy ezt a komplexitást mutassa be az érdeklődő szakembereknek. 
A projektből még előttünk áll egy év és reméljük, sőt inkább biztosak vagyunk 
abban, hogy valamilyen módon tovább fennmaradnak az elért eredmények, 
amelyekkel folytatni tudjuk a megkezdett munkát. Folytatnunk kell, hiszen itt 
folyamatokat kell menedzselnünk és csak akkor lehetünk eredményesek, hogy-
ha folyamatában építkezünk és átgondoltan cselekszünk.

Köszönöm, hogy itt lehettem a mai alkalmon és eredményes, sikeres 
tanácskozást kívánok mindenkinek.
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A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt második 
konferenciája az idei. Az egy éve, a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum szervezésében megtartott konferencia bemutatta az addig elért ered-
ményeket, fejlesztéseket, a kulturális terület legfontosabb trendjeit, múzeumi 
fókusszal. A mostani, a könyvtári területet középpontba állító konferencia elő-
adói között is szerepelnek természetesen mindhárom terület hazai és külföldi 
szakértői, hiszen célunk, hogy a résztvevők minél több jó példát és gyakorlatot 
ismerhessenek meg. 

A konferencia középpontjában a három szakterület helyi közösségekkel 
kialakított partnersége áll, kiemelve a könyvtári intézményekkel való kooperá-
ciót. Céljaink között szerepel a projekthez való lehetséges további kapcsolódási 
pontok feltárása, valamint a projekt eddigi kutatási eredményeinek széles körű 
szakmai megismertetése is. 

Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy külön köszöntsem mai plenáris 
ülésünk előadóit: dr. Arapovics Máriát, a Cselekvő közösségek – aktív közössé-
gi szerepvállalás projekt szakmai vezetőjét a konzorciumvezető Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum részéről, aki bemutatja a Közösségfejlesztő szakmai módszertani 
fejlesztéseket és kutatásokat a kulturális területen; 

Pier Luigi Sacco professzor urat, a milánói International University of 
Languages and Media Egyetem Gazdaságtan, Marketing és Kreatvitás Doktori 
Program igazgatóját, aki előadásában a könyvtárakat, mint társadalmi hatású 
színtereket mutatja be;

és Neil Fitzgerald urat, a British Library digitális tudással foglalkozó 
osztályának vezetőjét, aki rámutat, hogy a digitális gyűjteményeink haszná-
latát nem csak lehetővé kell tennünk, de támogatásunkról kell biztosítanunk 
bárkit, aki ezeket izgalmas és innovatív módon kívánja felhasználni. 

Hölgyeim és Uraim, Hellen Niegaard, a Dán Könyvtári Szövetség vezető 
tanácsadója 2007-ben úgy látta, hogy a könyvtárak az elkövetkező évtizedben pa-

Dr. Tüske László, főigazgató, OSZK
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radigmaváltás előtt állnak: szolgáltatásaik 1/3 részt alapulnak majd a hagyomá-
nyos nyomtatott vagy fizikai anyagokra, és 2/3 részt elektronikus információkra 
vagy szolgáltatásokra, ugyanakkor a könyvtári trendek között kiemelt figyelmet 
érdemel a közösségi hozzáférés.1 Dr. Bartos Éva, az OSZK Könyvtári Intézet 
korábbi igazgatója fogalmazta meg: a Cselekvő közösségek projekt keretében is 
szembesülhettünk azokkal az elvárásokkal, melyeknek megfelelően a könyvtárak 
és könyvtárosok folyamatosan új helyzetekben, új szerepekben való helytállásra 
kényszerülnek. Úgy véljük, felértékelődik az intézményi humán, illetve a réteg-
igényeket figyelembe vevő, akár személyre szabott szolgáltatások jelentősége.

A konferencia két napján az együttgondolkodás fókuszában az intézmé-
nyek közösségfejlesztő, közösségépítő szerepe, illetve az ezt támogató online 
és offline módszerek, jó gyakorlatok prezentálása áll. A számos szekcióelőadás 
mellett, amelyek során érintjük azokat a sarkalatos területeket, amelyek men-
tén a fejlesztések a nemzetközi trendekkel összhangban elengedhetetlenek – 
mint pl. digitalizálás – online közösségek, olvasásfejlesztés, közösségépítés-fej-
lesztés, korszerű térszervezési megoldások adaptálása – megismerhetjük a pro-
jekt keretében lezajlott Kulturális intézmények reprezentatív felmérése kutatás 
eredményeit, illetve kerekasztal beszélgetésre is sor kerül TOP-nyertesekkel, 
valamint a kiscsőszi, tiszanánai, salgótarjáni, kiskőrösi mintaprojekteket is 
bemutatják a szervezőik. 

A kihívások megválaszolásának, köztük a közösségek létrehozásának, 
patronálásának, fejlesztésének számos, vagy inkább számtalan módja lehetsé-
ges a kulturális intézményekben.

A közösségépítés, közösségfejlesztés témaköre – mint a projekt 
alapvető célkitűzése – mindkét napon helyet kapott a szekcióülések sorában. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy e szekcióban is számos külföldi, határon túli és 
hazai jó gyakorlatot ismerhetünk meg, köztük a brit Tyne & Wear Levéltárak 
és Múzeumok példáján keresztül a sikeres közösségi múzeumot; a marosvásár-
helyi Teleki Téka munkáját; azt, hogy miképp képezik a rijekai városi könyvtár 
erősségét az önkéntesek; kortárs közeget Sepsiszentgyörgyön, vagy éppen a 
közművelődést a Végeken – Nagyszebenben. 

Dr. Gombos Péter kutató arra keresi a választ, hogy az olvasás ma-
gányos műfaj-e, vagy éppen alapot adhat egy közösség létrejöttéhez? Ehhez 
kapcsolódik az Olvasásfejlesztés közösségformáló ereje szekció valamennyi elő-
adása, kezdve a biblioterápia lehetőségeivel, folytatva az iskolai könyvtárak 
szerepével. 

A tudásmiliő – fogalmazza meg Peter Meusburger – személyi, anyagi 
és nem anyagi részekből tevődik össze, „az erőforrások, a kapcsolati hálók, a 

1 Niegaard, Hellen 2007. Reinventing the Physical Library: Libraries in a New Context. In: 

IFLA library building guidelines: Developments & reflections. K.G.Saur, München. 30–46.
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lehetőségek és az akadályok dinamikusan változó kínálata”2. A 24/7 online 
könyvtári és információs szolgáltatások kereslete, a manuális könyvtári folya-
matok automatizálása, könyvtári önkiszolgáló pontok elterjedése elkerülhetet-
lenné teszik a változást a könyvtárszervezés és ebből adódóan a berendezés 
terén. A teret már nem a könyvespolcok uralják, hanem a használók és a szá-
mukra fontos, kényelmes berendezések. A korszerű kulturális intézményekben 
alapvetően fontos az intelligens tanulási környezet megteremtése, ezt a témát 
járja körül a Kulturális intézmények épülete, mint közösségi tér szekció, nagy 
örömünkre két debreceni és egy győri jó példát is bemutatva. 

Kiemelt témánk az esélyegyenlőség, így a kulturális intézmények szo-
ciális funkciója, ezen intézmények sajátos lehetőségeinek, eszközeinek szám-
bavétele. E szekcióban két külföldi és két magyar jó példa kerül bemutatásra. 
Egyaránt nagy érdeklődéssel várjuk mind a nagykanizsai könyvtár roma kö-
zösségeket célzó esélyteremtő kezdeményezéseinek ismertetést, mind az észak-
szolnoki kistérségben megvalósult fejlesztések eredményeiről a beszámolót. 
Rendkívül inspiráló a finnországi Tampere városának új szolgálati modellje, 
a Jóléti Központ, amelyben a könyvtár együttműködik az ifjúság- és család-
segítőkkel, ápolónőkkel és orvosokkal is. Aktivizálás, integrálás, partnerség a 
címe a lengyel kolléga előadásának, amelyben azt mutatja meg, hogy hazája 
közkönyvtáraiban hogyan válthatók cselekvésre ezek az absztrakt fogalmak.

Megkerülhetetlen téma az online közösségek építése, digitális szolgál-
tatások biztosítása a kulturális intézményekben. Az alsóőri UMIZ Infocentrum 
közösségfejlesztési gyakorlatai, vagy a helyismeret közösségépítő szerepének 
csíkszeredai példája kitűnő ötleteket adhat. Fontos azonban képezni a jövő 
nemzedékének pedagógusait is – akik a kulturális intézmények által nyújtott, a 
felelős és aktív állampolgársághoz nélkülözhetetlen információkhoz való hozzá-
férést oktatják –, fejleszteni szemléletüket, megismertetni velük az IKT alapú 
kooperatív módszertani megoldásokat a nonformális és informális tanulási tér-
ben. A Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezetői ebbe a munkába engednek 
bepillantást.

A könyvtárak, a nemzeti könyvtár szerepét és feladatait is újra kell 
gondolni. A változások, kihívások figyelembevételével – összhangban az IFLA 
Trends Report 2018-as frissítésével – olyan új irányokat, működési módokat 
kell bevezetni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom tagjainak alap-
készségei és kompetenciái az ország gazdasági eredményességének szempont-
jából is relevánsak és naprakészek legyenek. A növekvő információmennyiség-
hez, tudáshoz folytonosan változó, az innovációt követő eszközökkel történő, 
de állandó és megbízható hozzáférést a könyvtárak hiteles helyekként, többféle 
formában képesek biztosítani. Az új feladatok nemcsak a munkafolyamatok 

2  Dúll Andrea – Izsák Éva (szerk.) 2014. Tér-rétegek. Tanulmányok a XXI. század térfordulata-

iról. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 43.
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átalakítását kívánják meg, hanem ellátásukra természetesen a könyvtárban 
dolgozó szakembereket fel kell készíteni, szervezetfejlesztési-átalakítási, képzé-
si programokat kell kidolgozni és bevezetni. A magyar könyvtári rendszerben 
megkezdődött a változás, ehhez komoly szakmai, módszertani támogatást nyújt 
a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt. 

Szándékaink szerint a magyar nemzeti könyvtár is szolgáltató nyitott 
könyvtárrá alakul át, és a teljes magyar dokumentumörökséghez biztosít hoz-
záférést a modern magyar információs társadalom és az országos könyvtári 
rendszer számára. Megújuló szolgáltatásaival és infrastruktúrájával, a társada-
lom különböző rétegeivel interaktív és kreatív együttműködést kialakítva, mind 
valós mind online tereiben közösségi térré válik. 

Ezennel megnyitom a Partnerségben a könyvtárral nemzetközi tudomá-
nyos konferenciát, megköszönve az ország minden részéről érkezett résztvevők 
megjelenését, és nem utolsósorban a konferenciát szervező kollégáim, valamint 
a társszervező konzorciumi partnereink – a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és az NMI Művelődési Intézet Non-
profit Közhasznú Kft. munkáját.



Jelen tanulmány célja az uniós támogatású Cselekvő közösségek kiemelt 
projekt során megvalósuló módszertani fejlesztések, kulturális kutatások, de 
kiemelten a Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények 
reprezentatív felmérése1 című kutatás legfőbb eredményeinek összefoglalása.

A CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEI

Az Európai Unió támogatásával létrejött Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt célja, hogy 
szakmai támogatást biztosítson a helyi közösségfejlesztési folyamatok megva-
lósításában, segítse a helyi társadalmi aktivitások megvalósulását, a lakosok, a 
települési önkormányzatok, valamint a kulturális intézmények közötti kapcso-
latainak erősítését, a települések kulturális szervezetei közötti együttműködés 
kultúrájának magasabb szintre emelését.

Mindezen célok elérésének érdekében szakmai szervezetek, szakértők, 
intézményi képviselők bevonásával módszertani útmutatók fejlesztése és a 
módszertanokat megalapozó kutatások, illetve a közösségi fejlesztések hatását 
mérő vizsgálatok indultak. 

A PROJEKT KUTATÁSI IRÁNYAI 

A Cselekvő közösségek projekt kutatási céljai között szerepel a kialakí-
tott mentorhálózat és a projekt során elindított közösségfejlesztések hatásának 

1 A kutatás munkacíme Kulturális intézmények reprezentatív felmérése volt.

Közösségi tevékenységet  
felmérő kulturális kutatások 

és a Magyarországi múzeumok, 
könyvtárak és közművelődési 

intézmények reprezentatív  
felmérésének főbb eredményei

ARAPOVICS MÁRIA

72  Közösségi tevékenységet felmérő …



Közösségi tevékenységet felmérő … 73

mérése, illetve a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közös-
ségi tevékenységének, társadalmi szerepvállalásának felmérése. A kutatásokat 
hármas konzorcium, a projektgazda Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. és 
az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma valósítja meg, külső szolgáltatók 
bevonásával.

A projekt módszertani, kutató-fejlesztő és monitoring tevékenységei:

2016-ban kezdődött és folyamatos fejlesztés kíséri a szakértők, szakmai szerve-
zetek bevonásával létrehozott módszertani útmutatókat, közösségfejlesztő mo-
dellek létrehozását, jó gyakorlatok gyűjtését, kialakítását. Elismert szakértők 
és közel 60 szakmai szervezet és intézmény bevonásával kulturális, közösségfej-
lesztő modelleket dolgoztunk ki a közösségekkel foglalkozó szakemberek számá-
ra. A szakmai munka eredményeképpen hat hiánypótló módszertani útmutató 
született, amelyek a fogalmak tisztázásához, a kulturális közösségfejlesztési fo-
lyamatok tervezésének, megvalósításának, valamint mérésének, értékelésének 
alapját adják. Az útmutatók segítséget nyújtanak a kulturális intézményeknek 
az intézményi önkéntesség továbbfejlesztéséhez, az esélyegyenlőség növelésé-
hez, valamint ahhoz, hogy a kulturális intézmények nyitottabban, a helyi civil 
szervezetek és közösségek részvételével, társadalmiasított módon működjenek. 
A projektben dolgozó kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat működtetésé-
nek minőségbiztosítására külön útmutató készült.2 Ezek: 

•  A közösségfejlesztés módszerei. Módszertani útmutató (2018) (szerk. 
Arapovics Mária – Vercseg Ilona), SZNM – NMI – OSZK, Budapest.

•  A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Módszer-
tani útmutató (2019) (szerk. Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri 
Éva – Tóth Máté) SZNM – NMI – OSZK, Budapest.

•  Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és 
működtetéséhez (2017) (szerk. Csordás Izabella) SZNM – NMI – OSZK.

•  Közösségfejlesztési folyamatok mérése-értékelése módszertani út-
mutató (2017) (szerk. Molnár Aranka) online kiadvány. www.
cselekvokozossegek.hu 3 

•  Esélyegyenlőségi módszertani útmutató – háttéranyag (2017) (szerk.) 
Csongor Anna) online kiadvány, www.cselekvokozossegek.hu

•  Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-
2016-00001 kiemelt projekt kulturális közösségfejlesztési mentorhálózatának 
minőségbiztosítási terve online kiadvány, www.cselekvokozossegek.hu 4 

2 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

3 Utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.

4 Utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.



A közösségfejlesztésben és a kulturális területen használt főbb fogalma-
kat és módszertani eredményeket wikipédia jellegű felületen, szócikkekben is 
elérhetővé tettük az OSZK által koordinált www.cskwiki.hu 5 honlapon. 

A 2017 áprilisában felállt 60, majd fokozatosan 80 fősre bővített kultu-
rális közösségfejlesztő mentorhálózat monitoringját és értékelését 2017 végén 
kezdtük meg és folyamatosan végezzük a mentori munka eredményessége ér-
dekében.

A Cselekvő közösségek projekt szinergikusan együttműködik a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „A helyi 
identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16) felhívással. Az or-
szágos TOP-pályázatok célja a települések, településrészek, térségek közösségi 
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, mely a mentorhálózatunk 
tanácsadásával valósul meg. Az induló projektekben a települések közösség-
fejlesztő folyamatainak mérésére szerveztük a véleményformálókkal folytatott 
interjúk és 15 ezer fős lakossági megkérdezés alapján vizsgált Kulturális kö-
zösségszervezés gyakorlata (hatásmérés) című kutatást, melynek eredményei 
2019-ben jelennek meg. 

A projekt módszertanához kapcsolódó másik hatásmérés a Kulturális 
intézmények társadalmiasítása címet viselő, külső szolgáltatóval megvalósuló 
kutatás. A 108 kulturális intézmény közösségi részvételi működését vizsgáló 
felmérés 2018-ban indult és 2019-ben zárul.

Kifejezetten a múzeumok, könyvtárak és kulturális intézmények felmé-
résére két további kutatás irányult. 

Az NMI Nkft. koordinációjával, a konzorcium és a Kodolányi Főiskola 
együttműködésében létrejött Delfi jövő- és trendkutatás múzeumi, könyvtári és 
közművelődési területen című jövőkutatás.6 A nemzetközi felmérésben 110 intéz-
mény vagy szakmai szervezet képviselője vett részt, és az intézmények közössé-
gi lehetőségeit diagnosztizálta háromkörös, véleményformáló delfi módszerrel.

2017-ben, a Cselekvő közösségek konzorciuma által megvalósított vizsgá-
lat a Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények repre-
zentatív felmérése című (Kulturális intézmények reprezentatív felmérése munkací-
mű) kutatás, melynek főbb eredményeit az alábbiakban foglalom össze.

5 Utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.

6 Ponyi László (szerk.) 2019. Delfi jövő- és trendkutatás múzeumi, könyvtári és közművelődési 

területen. Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Köz-

pont, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár. 
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MAGYARORSZÁGI MÚZEUMOK, KÖNYVTÁRAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK  
REPREZENTATÍV FELMÉRÉSE7

A Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében létrejövő, Magyarorszá-
gi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése 
(munkacímén: Kulturális intézmények reprezentatív felmérése) kutatás a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzor-
ciuma által valósult meg, az NMI Nkft. koordinálásával.8

A reprezentatív felmérés legfőbb célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk 
a magyarországi múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények közösségi 
tevékenységéről és társadalmi felelősségvállalásáról. Kíváncsiak voltunk, hogy 
milyen mértékben és miképpen tudnak a helyi lakosok és közösségeik hatást 
gyakorolni a kulturális intézmények tevékenységére, másrészt hogy milyen 
mértékben és miképpen veszik figyelembe az intézmények a helyi lakossági és 
közösségi igényeket. 

A REPREZENTATÍV KUTATÁS SZÜKSÉGESSÉGE

A reprezentatív felmérésünk célja az volt, hogy a szakmai módszertani 
fejlesztések megvalósítása érdekében átfogó képet kapjunk a magyarországi 
múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények társadalmi – közösségi 
beágyazottságáról. A társadalmi folyamatokban végbemenő változásokra a 
kulturális intézmények a látogatóik, aktív közösségeik megtartása érdekében 
válaszokat fogalmaznak meg, a múzeumoknak, könyvtáraknak és a közmű-
velődési intézményeknek a helyi identitás erősítésében és a társadalmi tőke 
növelésében nélkülözhetetlen szerepük van.

A vizsgálatot az indokolta, hogy ugyan a kulturális intézmények műkö-
déséről minden évben készül országos statisztika,9 de ez nem terjed ki az intéz-
mények társadalmi szerepvállalására. Kutatásunkat tehát az tette szükségessé, 
hogy a hazai kulturális intézmények civil közösségi és partneri együttműködé-
seinek vizsgálatára, az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat menedzs-
mentjének valamint az esélyegyenlőségi elvek megvalósításának felmérésére 
átfogó kutatás még nem volt ezidáig. 

7 Forrás: Ponyi László – Arapovics Mária – Tóth Máté szerk.: Magyarországi múzeumok, 

könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése kutatási jelentései. „Cselekvő 

közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt Sza-

badtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ – az NMI Művelődé-

si Intézet Nonprofit Kft. – Országos Széchényi Könyvtár 2019.

8 A kutatócsoport tagjai: Arapovics Mária, Bódog András, Juhász-Nagy Ibolya, Kapcsos Bálint, 

Kuthy-Megyesi Judit, Molnárné Németh Lilla, Ponyi László, Sólyom Barbara, Szu Annamá-

ria, Tóth Máté

9 http://www.ksh.hu/stadat_eves_2_7 (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)



A REPREZENTATÍV KUTATÁS MÓDSZERTANA

A kutatás megalapozására helyzetelemző szakterületi vizsgálatokat 
végeztünk, áttekintettük a múzeumi, könyvtári és közművelődési szakte-
rületre vonatkozó statisztikai adatokat, valamint nemzetközi trendeket. A 
konceptualizálás és operacionalizálás tekintetében az adatgyűjtés elméleti alap-
jai, fogalmai egyrészt az 1997. évi CXL. törvény vizsgálat időszakában hatályos 
mellékletéből,10 másrészt az említett Közösségfejlesztési módszertani útmutató 
részét képező Fogalomtárból származnak.11 

A kutatásban primer adatgyűjtésként standardizált kérdőívet alkalmaz-
tunk. Egy-egy intézményből egy képviselőt kerestünk fel, az intézmény veze-
tőjét vagy a helyettesét. A kérdőív kidolgozása során kiemelt figyelmet kaptak 
a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott módszertani útmutatók.12 
A kérdőívek felvételét a Cselekvő közösségek projekt keretében alkalmazott 
kulturális közösségfejlesztő mentorok végezték, az adatok felvétele 2017. június 
és szeptember között valósult meg. 

A kutatási mintába a magyarországi, közfeladatot ellátó, a hatályos jog-
szabályoknak megfelelően alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzat-
tal, vagy működési engedéllyel rendelkező, folyamatos szolgáltatást nyújtó, a 
2015. évi kulturális statisztikában szereplő kulturális intézmények kerültek be. 
A felmérést rétegzett mintavétellel végeztük, a három szakterület intézménytí-
pusa, a könyvtári, közművelődési, muzeális intézmények körében. Ezt követően 
az egyes szakterületekre jellemző intézményi struktúra, illetve a területi sajá-
tosságok figyelembevételével történt a további mintavételi eljárás.

Közművelődési területen közművelődési intézményeket és közösségi 
színtereket vizsgáltunk, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (kulturális törvény) 
értelmezésének megfelelően. A könyvtárak esetében azon nyilvános könyvtári 
státusszal rendelkező intézményeket vettük figyelembe, amelyek közvetlenül 
lakossági igényeket elégítenek ki települési vagy országos szinten. Bekerült a 
mintába a nemzeti könyvtár, és a közkönyvtárak valamennyi szintje, a legki-
sebb szolgáltató helyektől kezdve a megyei hatókörű városi könyvtárak szintjé-
ig. A múzeumi területen a kulturális törvény besorolásának megfelelően orszá-
gos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum területi 
múzeum, tematikus múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű 

10 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 1. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez, Fogalmak.

11 Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) 2017. Közösségfejlesztés módszertani útmutató. 

Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás. EFOP-1.3.1-15-2016-00001. Budapest, 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési 

Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár

12 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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muzeális kiállítás egyaránt részese volt a vizsgálatnak.

Intézménytípus Alapsokaság a  

statisztikai adat-

szolgáltatók alapján

Válaszadó intézmény

% darab

Közművelődési intézmények 

és közösségi színterek
3431 17,6 604

Könyvtári intézmények 3371 13 451

Muzeális intézmények 713 36,6 261

Összesen: 7515 17,5 1316

1. sz. tábla. 

A vizsgálat mintája az egyes kulturális intézménytípusok vonatkozásában

Az eredmények feldolgozása a Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) statisztikai elemzőprogrammal valósult meg. Az adatok tisztítását és a 
szakterületi elemzéseket a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nkft. és az Országos 
Széchényi Könyvtár Cselekvő közösségek projektben dolgozó kutatócsoportok 
munkatársai végezték. 

A KUTATÁS KÉRDÉSEI

A reprezentatív vizsgálat az alábbi kutatási kérdésekre kereste a vála-
szokat (a kérdőív kérdéseit idézve):

 ■  Milyen mértékben és miképpen tudnak a helyi lakosok és közösségeik 
hatást gyakorolni a kulturális intézmények tevékenységére?
 ■  Milyen mértékben és miképpen veszik figyelembe az intézmények a 
helyi lakossági és közösségi igényeket? 
 ■  Milyen eszközökkel segítik elő az intézmények a lokális közösségek 
megerősödését, a helyi társadalmak összetartozását, tágabban értel-
mezve milyen hatásokat gyakorolnak a kulturális intézmények a helyi 
társadalomra?
 ■  A kulturális intézményekben dolgozók mennyiben tekintik feladatuk-
nak, küldetésüknek helyi szinten a társadalmi kohézió erősítését, va-
lamint a közösségfejlesztést?
 ■  Milyen konkrét együttműködés figyelhető meg a helyi közösségek és a 
településen működő kulturális intézmény között?
 ■  Miben nyilvánul meg az együttműködés a helyi közösség és a kulturá-
lis intézmény között?
 ■  Mennyire vonja be a helyi kisközösségeket, csoportokat adott kulturá-
lis intézmény a működésébe? 
 ■  Van-e az intézményben önkéntes, vagy iskolai közösségi szolgálatos 
diák? Milyen keretek között végzik feladataikat az intézményben?



 ■  Az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe veszi-e a kulturális in-
tézmény, működésében és tevékenységében?
 ■  Mennyiben és milyen módon képes az intézmény hozzájárulni a társa-
dalmi kohézió erősítéséhez lokális szinten? 

A KUTATÁS FŐBB EREDMÉNYEI A KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖNYVTÁRI ÉS MÚZEUMI TERÜLETEN

A kutatás legfontosabb eredménye, hogy sikerült számszerűsíteni olyan 
jellemzőket, amelyekről eddig nem volt adatunk és amelyek a későbbiekben fel-
használhatóak lesznek a szakterületek stratégiai szintű fejlesztéseinek támoga-
tására. Az alábbiakban csupán a legfőbb eredmények bemutatására kerül sor.

Kulturális intézményi partnerségek, társadalmi kapcsolatok

A közművelődési intézmények, a könyvtárak és a muzeális intézmények 
szoros kapcsolatot tartanak fent a helyi társadalommal, beágyazottan működ-
nek a településen, az önkormányzattal, civil szervezetekkel, oktatási intézmé-
nyekkel állnak kapcsolatban.

Az adatok arra mutattak rá, hogy az intézmények több mint 70%-a 
helyiséget biztosít a településen működő informális és/vagy formális kisközös-
ségeknek, csoportoknak és civil szervezeteknek. A kulturális intézmények közel 
40%-a civil szervezet bejegyzett székhelye, az intézmények 10%-át anyagilag 
támogatják civil szervezetek. 

partner partner partner

közművelődési 

intézmény
civil szervezet

települési önkor-

mányzat

alapfokú oktatási

intézmény

könyvtár önkormányzat
könyvtári háló-

zatok
civil szervezet

muzeális intéz-

mény

települési önkor-

mányzat
civil szervezet civil szervezet

2. sz. tábla. 

Az intézmények partnerkapcsolatai a megjelölés sorrendjében

Különösen a közművelődési intézményekre jellemző, hogy helyiséget biz-
tosítanak civil közösségek számára (87%). Mindhárom intézménytípusra jellem-
ző, hogy a színterek és a civil szervezetek közös rendezvényeket szerveznek, 
közös pályázati programokat bonyolítanak le, illetve szakmai és módszertani 
segítséget nyújtanak, együttműködnek nevelési-oktatási intézményekkel.

Közösségi részvételi működési mód, társadalmiasított működés

A felmérés adatai megerősítették azt a feltételezésünket, hogy a közös-
ségi részvételen alapuló működés jeleit már tapasztaljuk, de a társadalmiasított 
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mód még nem vált gyakorlattá a múzeumokban, könyvtárakban és közműve-
lődési intézményekben. Erre utal, hogy az intézmények csupán harmada kér-
dezte meg az elmúlt 3 évben a helyi közösségeket és intézményük látogatóit az 
intézményük tevékenységével kapcsolatban.

Önkéntesség kulturális intézményekben
Az önkéntesek fogadása különösen a múzeumi és a közművelődési terü-

leten vált népszerűvé, de mindhárom szakterületen látható módon megjelenik. 
A muzeális intézmények kétharmada, a közművelődési intézmények 60%-a fo-
gad önkénteseket. Könyvtári területen még nem ennyire népszerű az együtt-
működés önkéntesekkel, itt csupán 36%-os arányban vannak jelen az időado-
mányozó segítők.

Míg a múzeumi területen a segítők 80%-a rendelkezik önkéntes szerző-
déssel, a közművelődési területen a többség nem szerződéses viszonyban végez 
önkéntes munkát. Vizsgáltuk az önkéntes menedzsmentet is. A múzeumok 
15%-a, a közművelődési intézményeknek csupán 7%-a, a könyvtárak elenyésző 
hányada rendelkezik önkéntesekre vonatkozó stratégiával. Ennek érdekében 
fejlesztettük ki a Cselekvő közösségek projektben az intézményi önkéntességet 
segítő módszertani útmutatót. 

Az önkéntesek legnagyobb részben adminisztratív és technikai segítsé-
get nyújtanak, rendezvényeken, kézműves/múzeumpedagógiai foglalkozásokon, 
múzeumokban tárlatvezetéseken vesznek részt.

1. sz. ábra. 

Önkéntesek jelenlétének százalékos aránya muzeális, közművelődési intézményekben 
és könyvtárakban



Iskolai közösségi szolgálat kulturális intézményekben

Az iskolai közösségi szolgálatos diákok fogadása mindhárom szakterüle-
ten egyre népszerűbbé válik. Hasonló arányok jelentek meg ezen a területen, 
mint az önkéntesség esetében.

2. sz. ábra. 

Iskolai közösségi szolgálatosok jelenlétének százalékos aránya
 muzeális, közművelődési intézményekben és könyvtárakban

A muzeális intézmények kétharmada, a közművelődési intézmények 
60%-a, a könyvtárak 40%-a fogad iskolai közösségi szolgálatos diákokat, hason-
ló feladatokra, mint önkénteseket. Összességében a diákok hasznos és értelmes 
feladatokat láttak el, a megkérdezettek túlnyomó többsége elégedett volt a 
diákok munkavégzésével. 

Mind az önkéntesek, mind a közösségi szolgálatosok esetében a vizsgá-
lat rámutatott arra, hogy nagy szükség lenne ezekben az intézményekben olyan 
munkakörre, ami a segítők koordinálását látja el.

Az esélyegyenlőség biztosítása
Az intézmények fi zikai akadálymentesítése mindhárom szakterületen 

a vártnál sokkal rosszabb adatokat mutatott. Az intézmények döntő többsége 
fi zikailag nem akadálymentesített. A muzeális intézmények 95%-a, a közműve-
lődési intézmények 92,5%-a, a könyvtárak több mint 50%-a fi zikailag nem aka-
dálymentesített! A tevékenységük esetében ugyanakkor az intézmények 60%-a 
azt jelezte, hogy esélyegyenlőségi programokat szerveznek, elsősorban az idő-
sek, nagycsaládosok/kisgyermekes anyák, a fogyatékossággal élő személyek és 
a romák számára nyújtanak programokat és szolgáltatásokat. 
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ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények 
reprezentatív felmérése elsőként vizsgálta egységes szempontrendszer alapján a 
múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények társadalmi beágyazott-
ságának jellemzőit.

A kutatás eredményei alátámasztották a Cselekvő közösségek projekt-
ben elindított szakmai-módszertani fejlesztések irányának szükségességét, a 
módszertani útmutatók fejlesztésének, a szakmai segédanyagok készítésének, 
a folyamatos mentori tanácsadás biztosításának, a képzések, szakmai tanul-
mányutak szervezésének indokoltságát. Ezen túlmenően rámutattak azokra a 
gyengeségekre (humán erőforrások hiánya, az akadálymentesítés forráshiánya, 
közösségi részvételi társadalmiasítást segítő stratégiák nélkülözése, folyama-
tos kutatások hiánya) amely problémák megoldását a kulturális ágazat na-
gyobb arányú, célzottabb és folyamatos támogatásával lehetne segíteni.
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Heritage Made Digital

Founded in 2010 to support the Library’s increasing digital profile, the 
Digital Scholarship Department1 is a multi-disciplinary team2 that supports 
users and staff to make innovative use of our digital collections3 and data4 for 
all purposes.

The Library’s Living Knowledge Vision5 informs everything that we do. 
Living Knowledge sets out six core statements of purpose: custodianship, 
research, business, culture, learning and international and explains how 
we contribute to research, culture, education and economic prosperity, for the 
benefit not just of the UK, but also of users and partners around the world. 
Our mission is to make our intellectual heritage accessible to everyone, for 
research, inspiration and enjoyment.

Through our bespoke internal training programme6 of workshops, 
hands-on training, lectures and reading groups, we raise awareness of the 
opportunities new digital methods bring to our users and provide colleagues 
with the space to explore all that digital has to offer in the research domain 
today. The Digital Research Team oversees the design and delivery of roughly 
15-20 courses a year. Since its inception over 550 individual staff members have 

1 https://www.bl.uk/subjects/digital-scholarship (downloaded 24th July 2019)

2 https://www.bl.uk/people/experts?subject=Digital%20scholarship (downloaded 24th July 

2019)

3 https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections (downloaded 24th July 2019) 

4 https://data.bl.uk/ (downloaded 24th July 2019)

5 https://www.bl.uk/projects/living-knowledge-the-british-library-2015-2023 (downloaded 24th 

July 2019) 

6 https://www.bl.uk/projects/digital-scholarship-training-programme (downloaded 24th July 

2019)
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gone through the programme, on average attending two or more courses each, 
and the Library has seen a step change in its capacity to support innovative 
digital research.

Formal courses range from half to full-day workshops for no more 
than 15 attendees at a time, and are taught mainly by staff members, but 
also external trainers where necessary. We also host a Digital Scholarship 
Reading Group7, which discusses an article, conference or video related to 
digital scholarship each month. It is a great way to keep up with new ideas or 
reality check trends in digital scholarship. 

We undertake research projects8 and collaborations9, including co-
supervising collaborative PhDs10, apply digital methods on our own collections, 
and find solutions to access barriers for users. Here you can see a case 
study about Ruth, a co-supervised PhD student, using the British Library’s 
digitised newspaper collection to explore attitudes towards immigration in the 
nineteenth century via digital scholarship techniques11. We have a number of 
other case studies available on our website.

We also support The Carpentries12 work in the cultural heritage sector. 
Library Carpentry13 is software and data skills training which aims to help 
library professionals work more efficiently, and potentially to go on and teach 
the skills they have learned to colleagues, students, and researchers. Training 
takes place in face-to-face workshops. Lesson materials are all available online, 
under a CC BY license14, for self-directed study or for adaptation and re-use.

In addition, colleagues in other areas of the Library provide online 
resources for a range of purposes such as teaching, e.g. Discovering Literature15 
brings to life the social, political and cultural context in which key works 
were written. The Learning Department16 works with over 35,000 participants 
each year who take part in a rich mix of creative programmes, including 
workshops, masterclasses, performances, courses and discovery days. Led by 
our team of specialist educators and using the Harry M Weinrebe Learning 

7 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/05/what-do-deep-learning-community-archives-

livy-and-the-politics-of-artefacts-have-in-common.html (downloaded 24th July 2019)

8 https://www.bl.uk/projects?subject=Digital%20scholarship (downloaded 24th July 2019)

9 https://www.bl.uk/research-collaboration (downloaded 24th July 2019)

10 https://www.bl.uk/research-collaboration/doctoral-research (downloaded 24th July 2019)

11 https://www.bl.uk/case-studies/ruth-byrne (downloaded 24th July 2019)

12 https://carpentries.org/ (downloaded 24th July 2019) 

13 https://librarycarpentry.org/ (downloaded 24th July 2019)

14 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ (downloaded 24th July 2019)

15 https://www.bl.uk/discovering-literature (downloaded 24th July 2019)

16 https://www.bl.uk/learning (downloaded 24th July 2019)



Centre17 and our major exhibitions, the programme combines opportunities 
to encounter original and rare objects together with a skills-based approach 
centred on critical thinking, research, and visual, verbal and digital literacy. 
Eight million learners come to our website every year to explore a wealth of 
subjects from gothic literature and medieval history to First World War propa-
ganda and feminism. Users can access thousands of digitised treasures from 
our collection, as well as fascinating interpretative essays, films, animations 
and teachers’ notes.

Around the world, leading national, state and university libraries are 
creating ‚Lab type environments’ so that their digitised cultural heritage 
collections and data can be opened up and re-used by all for any purpose. On 
the 13th & 14th September 2018 our team held a two-day event18 bringing 
together all libraries with existing or planned ‚Labs-style’ approaches from 
around the world. It was a chance to network, share lessons learned, and 
tell each other about innovative projects and services – it is our intention to 
continue working together and we are in the process of developing what this 
may mean in practise. The first event was followed by a second event on the 
4th & 5th March 201919 jointly organised with the Royal Danish Library held 
in advance of DHN2019 Conference20 in Copenhagen.

A key part of this work for us, and our users, is providing open datasets 
via our data.bl.uk repository and facilitating access to other restricted content 
in a controlled way. Most professionals working in the GLAM sector will be 
all too aware of the thorny issues involved in making digital content available: 
copyright, data protection and cultural sensitivities amongst other things. We 
have worked extremely hard to release data with the most permissive rights 
possible. When people can access and re-use digitised content, especially when 
identified clearly with links, they can do amazing things with it – without 
having to spend lots of time and money on compliance issues just to get 
started.

As an example, a few years ago in partnership with Microsoft 
we digitised 65,000 mainly 19th century out of copyright books from our 
collections21 and made them freely available online. We extracted the images 
contained within, processed them through various types of software, e.g. face 

17 https://www.bl.uk/press-releases/2010/september/british-library-opens-500k-learning-centre 

(downloaded 24th July 2019)

18 https://docs.google.com/document/d/1Ds7B0-Y2k5WFI8ClL6fJIkXCunRLmMgjN9SYcojpI

6c/edit (downloaded 24th July 2019)

19 https://www.eventbrite.co.uk/e/building-library-labs-2-tickets-53049183536# (downloaded 

24th July 2019)

20 https://cst.dk/DHN2019/DHN2019.html (downloaded 24th July 2019)

21 https://www.bl.uk/collection-guides/digitised-printed-books (downloaded 24th July 2019)
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recognition software and then used a bot called the Mechanical Curator22 to 
post small illustrations taken almost at random to a Tumblr blog23 every 30 
minutes. This experiment with undirected engagement was a by-product of 
work to uncover the hidden wealth of illustrations within the digitised pages. 
We then posted the complete image set to Flickr24 that led to some unexpected 
outcomes.

Here is the anatomy of a Flickr record25, importantly we have created 
links too many of the Library’s systems with some of this traffic going back 
to the Library and generating more interest in our services. Tags are added 
from the original book record, users of Flickr can add their own tags, and 
they are already doing it in both manual26 and automated27 ways. As already 
mentioned these images have been viewed over 1 billion times and have had 
more than 550k tags added – we have added this enriched metadata back into 
our strategic systems which has helped to deepen understanding of our own 
collections and allowed users to find much richer content!

When we began the Labs work, we thought our audience would be 
researchers, but we have been pleasantly surprised to see a much wider in-
terest, especially from creatives28. So how do we try to engage those who 
might be interested in the British Library’s digital collections and data? We 
run workshops and activities at universities around the country29, the format 
and the nature of these workshops reflect the local partners needs, and at the 
Library30, to encourage re-use of digital collections. Find a format suitable for 
your organisation – the key point is to promote your data to people who may 
want to use it, or be interested to once they find out more about it.

Other methods include our BL Labs Awards31 these recognise work 

22 https://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/09/the-mechanical-curator.html 

(downloaded 24th July 2019)

23 http://mechanicalcurator.tumblr.com/ (downloaded 24th July 2019)

24 https://www.flickr.com/photos/britishlibrary (downloaded 24th July 2019)

25 https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11111708484/ (downloaded 24th July 2019)

26 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2016/10/maurice-nicholson-british-library-flickr-

commons-map-tagger-and-top-georeferencer.html (downloaded 24th July 2019)

27 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2016/06/announcing-the-bl-labs-competition-finalists-

for-2016.html (downloaded 24th July 2019)

28 https://www.bl.uk/news/2018/september-2018/library-and-british-fashion-council-unite-for-

fashion-project (downloaded 24th July 2019)

29 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/02/bl-labs-roadshows-dates-and-locations-for-2018.

html (downloaded 24th July 2019)

30 https://www.bl.uk/research-collaboration/doctoral-research/5-reasons-to-attend-a-british-

library-doctoral-open-day (downloaded 24th July 2019)

31 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/10/the-submission-deadline-for-bl-labs-awards-

2018-is-next-week.html (downloaded 24th July 2019)

https://www.bl.uk/news/2018/september-2018/library-and-british-fashion-council-unite-for-fashion-project
https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/02/bl-labs-roadshows-dates-and-locations-for-2018.html


already carried out using our digital content with each category winning £500 
or £100 for the runners-up. Winners are announced and presented at the free 
BL Labs Symposium – this year it will be on the 11th November 2019 in 
London.

Here is the 2015 winner, an artist who first displayed his work at the 
Burning Man Festival32 in the US, we then brought his artwork to the UK and 
installed it at the BL where it exhibited for some months33, and the exhibition 
launched with a ‘Late’ event34 that involved music and performance.

Now let us look at some examples of collaborative projects that we have 
run:

 ■  Off the Map – Videogame & Interactive Fiction Design Competition35 – 
a good example of an audience segment that we would not traditionally 
reach. The project explores how British Library digital collections can 
be used in creative ways via engagement with new channels. It also 
provided an opportunity for students and entrepreneurs in the UK to 
showcase their talents to their chosen industry.
 ■  The British Library holds a significant collection of approximately 
234,000 playbills, bound into over 1000 volumes, dating from the 
1730s to the 1950s. These playbills list entertainments at theatres, 
fairs, pleasure gardens and other such venues. A subset has been 
digitised – due the complex nature of their layout and typefaces they 
cannot be OCR’d, so we must find other ways to work with them. 
They are available through an IIIF36 powered crowdsourcing platform 
called LibCrowds37 as part of a project called, ‘In The Spotlight’38. 
This project has several purposes. Key information gathered from 
individual playbills will be uploaded to the Library’s main catalogue 
to permanently enhance the way these playbills can be found. We 
hope to use the data generated39 in other research such as machine 
learning, harnessing the power of the crowd to train machines, but 
essentially, it is an excellent engagement channel for the Library to 
connect with different audiences.
 ■  At the end of 2015, an international partnership led by the British 

32 https://burningman.org/event/ (downloaded 24th July 2019)

33 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2014/08/the-british-library-meets-burning-man.html 

(downloaded 24th July 2019)

34 https://www.bl.uk/events/?eventsubtype=Special%20Event (downloaded 24th July 2019)

35 https://www.bl.uk/projects/off-the-map (downloaded 24th July 2019)

36 https://iiif.io/ (downloaded 24th July 2019)

37 https://www.libcrowds.com/ (downloaded 24th July 2019)

38 https://www.libcrowds.com/collection/playbills (downloaded 24th July 2019)

39 https://www.libcrowds.com/collection/playbills/data (downloaded 24th July 2019)
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Library received funding from the Newton Fund40 to digitise rare 
material from our South Asian printed books collection. The Two 
Centuries of Indian Print Project41 has digitised early printed Bengali 
books and in early 2018 received further funding to digitise books 
printed in Assamese, Sylheti and Urdu languages. OCR for this 
type of content is lacking so we launched international competitions 
in conjunction with ICDAR 2017 and 201942 to improve outcomes. 
To prepare for these competitions is quite onerous, as it requires 
groundtruth43, but the results should help to improve the state of the 
art, lead to better text recognition, and allow users to find content 
more easily.

Looking now at the wider research landscape, the British Library at St 
Pancras is one of 80 organisations that form the Knowledge Quarter44 – these 
are organisations within one mile of St Pancras and include the Alan Turing 
Institute45 – the national centre for data science and AI. Membership can help 
facilitate collaborations, deepen our understanding of other related work in the 
wider research community, and improve knowledge exchange. 

To complement and amplify this work outside London, the Library 
also supports the Living Knowledge Network46; an innovative partnership 
in response to our mission with 22 major libraries across the UK, and in 
partnership with the National Library of Scotland and the National Library 
of Wales. Together we will share resources, skills and ideas, promoting the 
enduring values of libraries in the twenty-first century and reinforcing the 
idea of the library as a transformative and accessible public asset. Here is an 
example of one the shared events, a live screening of ‘An Evening with John 
Lydon’47 held at the British Library in London, broadcast to Living Knowledge 
Network partners nationwide.

The Digital Research Team also works with others internationally for 
shared outcomes, e.g. IIIF because it is important for us as an organisation 
and for interoperability in the GLAM sector as a whole – we would like to 
see the IIIF eco-system develop even further. We participate in the LIBER 

40 https://www.newtonfund.ac.uk/ (downloaded 24th July 2019)

41 https://www.bl.uk/projects/two-centuries-of-indian-print (downloaded 24th July 2019)

42 https://www.primaresearch.org/REID2019/ (downloaded 24th July 2019)

43 https://www.digitisation.eu/tools-resources/image-and-ground-truth-resources/ (downloaded 

24th July 2019)

44 https://www.knowledgequarter.london/ (downloaded 24th July 2019)

45 https://www.turing.ac.uk/ (downloaded 24th July 2019)

46 https://www.bl.uk/projects/living-knowledge (downloaded 24th July 2019)

47 https://blogs.bl.uk/living-knowledge/2016/07/never-mind-the-british-library-heres-punk.html 

(downloaded 24th July 2019)
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Digital Humanities Working Group48 to share emerging best practise and 
lessons learned across the wider sector. Following our participation in an 
EU FP7 funded project49, the IMPACT Centre of Competence in Digitisation50 
was set up. It is a not for profit organisation, comprised of public and private 
institutions, with the mission to make the digitisation of historical printed 
text “better, faster, cheaper”. It provides tools, services, and facilities, to 
further advance the state-of-the-art in the field of document imaging, language 
technology and the processing of historical text.

In essence, working in partnership allows us to achieve more than we 
can by ourselves. We are always open to new collaborations.

48 https://libereurope.eu/strategy/digital-skills-services/digitalhumanities/ (downloaded 24th 

July 2019)

49 http://www.impact-project.eu/ (downloaded 24th July 2019)

50 https://www.digitisation.eu/ (downloaded 24th July 2019)
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2010-ben a British Library bővülő digitális feladatkörének támogatására 
létrejött Digital Scholarship Department1 egy olyan multidiszciplináris csapat2, 
amely segíti a használókat és a munkatársakat a könyvtár digitális gyűjtemé-
nyeinek3 és adatainak4 bármilyen célú, innovatív felhasználásában.

A Könyvtár Élő Tudás néven megalkotott jövőképe 5 beszámol mindar-
ról, amit csinálunk. Az Élő Tudás hat alapvető célkitűzést fogalmaz meg: meg-
őrzés, kutatás, vállalkozás, kultúra, tanulás és nemzetköziség, valamint 
megvilágítja, hogyan járulunk hozzá a kutatáshoz, a kultúrához, az oktatáshoz 
és a gazdasági prosperitáshoz, amelyből nem csupán az Egyesült Királyságban, 
hanem az egész világon élő felhasználók és partnerek profitálnak. Küldeté-
sünk: mindenki számára elérhetővé tenni a szellemi örökségünket kutatás, 
inspiráció és élményszerzés céljára.

Személyreszabott programjaink6, mint pl. workshopok, gyakorlati kép-
zések, előadások- és olvasókörök keretében feltárjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyeket az új digitális módszerek hozhatnak a felhasználóinknak vagy a 
szakmának, továbbá teret és lehetőséget biztosítunk kollégáinknak, hogy fel-

1 https://www.bl.uk/subjects/digital-scholarship (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

2 https://www.bl.uk/people/experts?subject=Digital%20scholarship (utoljára megtekintve: 2019. 

07. 24.)

3 https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections (utoljára megtekintve: 2019. 

07. 24.)

4 https://data.bl.uk/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

5 https://www.bl.uk/projects/living-knowledge-the-british-library-2015-2023 (utoljára megtekint-

ve: 2019. 07. 24.)

6 https://www.bl.uk/projects/digital-scholarship-training-programme (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.)
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derítsék mindazt, amit a digitális tartalom és az új technológiák kínálhatnak 
ma a kutatás területén. A Digitális Kutatócsoport évente kb. 15–20 tanfolyam 
tervezését és megvalósítását végzi. Mivel a kezdetektől fogva több mint 550 
munkatársunk vett részt a programban, átlagosan kettő vagy több kurzust is 
végezve, ennek eredményeként a Könyvtárban léptékváltás következett be az 
innovatív digitális kutatástámogatás teljesítőképessége terén.

A formális, maximum 15 résztvevővel tartott fél- vagy egynapos 
workshopokat többnyire munkatársaink tartják, de szükség szerint bevonunk 
külső trénereket is. Otthont adunk egy olvasókörnek7 is, amely minden hónap-
ban megvitat egy-egy cikket, konferenciát, vagy videót a digitális tudás témá-
jában. Ez remek módja annak, hogy lépést lehessen tartani az új elképzelések-
kel, gondolatokkal, vagy a valóságban megvizsgálni a digitális tudományosság 
terén alakuló trendeket.

Kutatási projekteket8 és közös munkákat9 is megvalósítunk, mint pl. az 
együttműködésben készülő doktori értekezések közös konzultálása10, digitális 
módszerek alkalmazása a saját gyűjteményeinkben, és a használók hozzáféré-
sét akadályozó problémák megoldása. Itt található egy esettanulmány Ruth-ról, 
egy közösen konzultált PhD hallgatóról, amint a Brit Nemzeti Könyvtár digitá-
lis újsággyűjteményét használja, digitális tudástechnikát11 bevetve kutatja a 19. 
századi bevándorláshoz kapcsolódó hozzáállást. Számos további esettanulmány 
is elérhető a weblapunkon. 

Támogatjuk a The Carpentries12 kulturális örökség területén végzett 
munkáját is. A Library Carpentry13 szoftverjártassági és adatkezelési tréning, 
amelynek célja segíteni a könyvtári szakemberek hatékonyabb munkavégzését, 
és azt, hogy ha szükséges, átadhassák ezt a tudást a kollégáiknak, a diákoknak 
és a kutatóknak. A képzések személyes jelenléten alapuló workshopok kere-
tében zajlanak. A képzési anyagok online elérhetőek, CC BY licenc14 alapján, 
önképző tanuláshoz vagy adaptálás és újrafelhasználás céljára. 

A Könyvtár más területein dolgozó kollégák is számos célra biztosíta-
nak online anyagokat, mint pl. tanításhoz az Irodalom Felfedezése15 elnevezé-

7 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/05/what-do-deep-learning-community-archives-

livy-and-the-politics-of-artefacts-have-in-common.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

8 https://www.bl.uk/projects?subject=Digital%20scholarship (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.)

9 https://www.bl.uk/research-collaboration (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

10 https://www.bl.uk/research-collaboration/doctoral-research (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.)

11 https://www.bl.uk/case-studies/ruth-byrne (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

12 https://carpentries.org/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

13 https://librarycarpentry.org/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

14 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

15 https://www.bl.uk/discovering-literature (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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sűt, amely életre kelti a kulcsfontosságú irodalmi művek társadalmi, politikai 
és kulturális kontextusait. A Képzési Részleg16 több mint 35 000 látogatót 
fogad évente. Ők vegyes, kreatív programokon vesznek részt, többek között 
workshopokon, mesterkurzusokon, előadásokon, tanfolyamokon és felfedező 
napokon. Szakoktatói csapatunk vezetésével a Harry M Weinrebe Tanuló Köz-
pont17 és a főbb kiállításaink igénybevételével a program összeköti az eredeti 
és ritka tárgyakkal való találkozás lehetőségét a készségalapú megközelítéssel, 
amelynek központi eleme a kritikai gondolkodás, a vizsgálódás, valamint a vi-
zuális, verbális és digitális írástudás. Nyolcmillió tanulni vágyó látogat el éven-
te a weblapunkra, hogy felfedezze a nagyon gazdag témaválasztékot, kezdve a 
gótikus irodalomtól a középkori történelmen át az első világháborús propagan-
dáig és feminizmusig. A használók a gyűjteményünkben található digitalizált 
kincsek ezreit érhetik el, csakúgy, mint lenyűgöző értelmező esszéket, filmeket, 
rajz- és animációs filmeket, tanári jegyzeteket.

Szerte a világban vezető nemzeti, állami és egyetemi könyvtárak la-
boratórium típusú környezetet teremtenek annak érdekében, hogy mindenki 
számára lehetővé váljon a digitális kulturális örökség gyűjtemények és adatok 
elérhetősége, és bármilyen célú újra-felhasználása. 2018. szeptember 13–14-én 
csapatunk kétnapos rendezvényt18 tartott azoknak a könyvtáraknak a világ 
minden tájáról, amelyek már létrehoztak, vagy létesíteni készülnek ilyen la-
boratórium típusú környezetet. Jó alkalom volt arra, hogy hálózatot építsünk, 
megosszuk a tanulságokat, és megismertessük egymással innovatív projekt-
jeinket és szolgáltatásainkat – szándékunk az együttműködés folytatása, és 
azon dolgozunk, hogy mindezt a gyakorlatba átültessük. Az első rendezvényt 
egy második követte 2019. március 4–5-én19 Koppenhágában, a Dán Királyi 
Könyvtárral közös szervezésben, a DHN2019 (Digital Humanities in the Nordic 
Countries)20 felvezető rendezvényeként.

Számunkra és felhasználóink számára munkánk fő eleme az, hogy 
hozzáférést biztosítsunk a nyilvános adatkészleteinkhez a http://data.bl.uk 
repozitóriumunkon keresztül, és hogy ellenőrzött módon elősegítsük más, kor-
látozottan hozzáférhető tartalmak elérését. A közgyűjteményi területen dol-
gozó (GLAM sector: galleries, libraries, archives and museums) szakemberek 
többsége tisztában van azzal, hogy milyen problémás a digitális tartalmak 
hozzáférhetővé tétele, többek között a szerzői jog, adatvédelem, kulturális érzé-

16 https://www.bl.uk/learning (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

17 https://www.bl.uk/press-releases/2010/september/british-library-opens-500k-learning-centre 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

18 https://docs.google.com/document/d/1Ds7B0-Y2k5WFI8ClL6fJIkXCunRLmMgjN9SYcojpI

6c/edit (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

19 https://www.eventbrite.co.uk/e/building-library-labs-2-tickets-53049183536# (utoljára megte-

kintve: 2019. 07. 24.)

20 https://cst.dk/DHN2019/DHN2019.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

https://docs.google.com/document/d/1Ds7B0-Y2k5WFI8ClL6fJIkXCunRLmMgjN9SYcojpI6c/edit
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kenységek tükrében. Arra törekedtünk, hogy az adatainkat a lehető legtöbbet 
engedő jogosultságokkal tegyük közzé. Ha a felhasználók számára elérhetőek 
és újrahasznosíthatóak a tartalmak, különösen, ha világos hivatkozásokkal (lin-
kekkel) azonosíthatóak, csodálatos dolgokat képesek alkotni azokkal, anélkül, 
hogy sok pénzt és időt kellene fordítaniuk a jogosultságok tisztázására még a 
munka megkezdése előtt.

Példaként említem, hogy néhány évvel ezelőtt a Microsofttal partner-
ségben digitalizáltunk 65 000, főleg 19. századi, már nem jogvédett könyvet 
a gyűjteményünkből21, és azokat online ingyenesen hozzáférhetővé tettük. A 
bennük lévő képeket kivontuk és különböző típusú, mint pl. arcfelismerő szoft-
verek segítségével dolgoztuk fel azokat, majd egy Mechanical Curator22 nevű 
bot segítségével posztoltunk kis képillusztrációkat majdnem véletlenszerűen 
minden félórában egy Tumblr blogra23. Ez, a véletlenszerű bevonással megva-
lósult kísérlet mellékterméke volt a munkánknak, azért, hogy feltárjuk a digi-
talizált oldalakon található illusztrációk rejtett értékét. Ezt követően a teljes 
képkészletet feltöltöttük a Flickr-re24, ami néhány meglepő eredményt hozott.

Íme egy Flickr rekord metaadat-szerkezete25: fontos, hogy számos linket 
létesítettünk a könyvtár rendszereihez, néhányuk visszautal a BL gyűjteménye-
ire, fokozva az érdeklődést a szolgáltatásaink iránt. A könyvek erdeti rekordja-
iból címkéket rendeltük hozzájuk, de a Flickr felhasználók hozzátehetik a saját 
címkéiket is, és meg is teszik mind automatikus26, mind kézi27 módszerekkel. 
Amint azt már említettük, ezeket a képeket már több mint 1 milliárd alkalom-
mal látták, és több mint 550 000 címkét rendeltek hozzájuk – ezt a feldúsított 
metaadat-halmazt visszatápláltuk a stratégiai rendszereinkbe, és ez segített ne-
künk abban, hogy jobban megértsük a saját gyűjteményeinket, a használóknak 
pedig, hogy gazdagabb tartalmakat találjanak!

Amikor elkezdtük a Labs programot, úgy gondoltuk, a közönségünket a 
kutatók fogják alkotni, de kellemesen meglepődtünk, amikor sokkal nagyobb 
érdeklődést tapasztaltunk, főleg a kreatív felhasználók28 részéről. Tehát, ho-

21 https://www.bl.uk/collection-guides/digitised-printed-books (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.)

22 https://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/09/the-mechanical-curator.html 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

23 http://mechanicalcurator.tumblr.com/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

24 https://www.flickr.com/photos/britishlibrary (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

25 https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/11111708484/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

26 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2016/06/announcing-the-bl-labs-competition-finalists-

for-2016.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

27 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2016/10/maurice-nicholson-british-library-flickr-

commons-map-tagger-and-top-georeferencer.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

28 https://www.bl.uk/news/2018/september-2018/library-and-british-fashion-council-unite-for-

fashion-project (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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gyan is próbáljuk bevonni azokat, akik érdeklődnének a British Library di-
gitális gyűjteményei és adatai iránt? Országszerte29 tartunk az egyetemeken 
workshopokat és rendezvényeket, amelyek formája és jellege alkalmazkodik a 
helyi partnerek igényeihez, ugyanígy a könyvtárban is tartunk tanfolyamokat 
azért, hogy a digitális gyűjtemények újrahasznosítását ösztönözzük30: Találd 
meg az intézményednek megfelelő formát – a legfontosabb, hogy olyan embe-
rekhez juttasd el az adataidat, akik használni is akarják azokat, vagy érdeklő-
dést tanúsítanak, ha többet megtudnak róluk. 

Módszereink között említeném a BL Labs Awards-ot31, amely kategóri-
ánként 500, illetve 100 fonttal jutalmazza a digitális tartalmainkat felhasználó, 
már megvalósított munkákat. A győzteseket az ingyenes BL Labs Symposium-
on hirdetik ki és mutatják be. Idén az esemény 2019. novemberében, London-
ban lesz.

A 2015. évi győztes egy művész, aki művét először a Burning Man Feszti-
válon32 mutatta be az USA-ban, majd onnan áthoztuk a műalkotását Londonba, 
a BL-ben állítottuk fel, ahol pár hónapig volt látható33. A kiállítás egy késő esti 
esemény34 keretében nyílt meg, zenével és előadásokkal.

Most vessünk egy pillantást néhány, együttműködésben megvalósult 
projektünkre:

 ■  Off the Map – A Videojáték és Interaktív Történet Tervezés Verseny35 
jól példázza, hogyan lehet elérni a tradicionálisan elérhetetlen közön-
ség-szegmenseket. A projekt feltárja, hogy a British Library digitális 
gyűjteményeit hogyan lehet kreatív módon, új csatornákon keresztül 
felhasználni. Arra is lehetőséget adott angliai diákoknak és vállalko-
zóknak, hogy bemutassák tehetségüket saját területükön.
 ■  A British Library rendelkezik egy közel 234 ezer színlapot tartalmazó, 
több mint ezer kötetbe kötött gyűjteménnyel az 1730-as évektől 1950-
es évekig bezárólag. Ezek a színlapok felsorolják a színházakban, vásá-
rokon, vidámparkokban és más helyeken zajlott szórakoztató progra-
mokat. Egy részét digitalizáltuk – a komplexitásuk, a kivitelük és sa-

29 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/02/bl-labs-roadshows-dates-and-locations-for-2018.

html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

30 https://www.bl.uk/research-collaboration/doctoral-research/5-reasons-to-attend-a-british-

library-doctoral-open-day (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

31 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2018/10/the-submission-deadline-for-bl-labs-awards-

2018-is-next-week.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

32 https://burningman.org/event/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

33 https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2014/08/the-british-library-meets-burning-man.html 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

34 https://www.bl.uk/events/?eventsubtype=Special%20Event (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.)

35 https://www.bl.uk/projects/off-the-map (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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játos betűtípusaik miatt nem lehetett karakterfelismerővel beolvasni 
őket, ezért más megoldást kellett keresnünk. A színlapok az IIIF (In-
ternational Image Interoperability Framework)36 alapú LibCrowds37 
nevű crowdsourcing platformon érhetők el az In the Spotlight38 projekt 
részeként, amelynek számos célja van. Az egyes színlapokból kivont 
alapinformációk a Könyvtár központi katalógusába kerülnek, ezáltal 
tartósan biztosítva a színlapok visszakereshetőségét. Reményeink 
szerint az így generált adatokat39 képesek leszünk más kutatási pro-
jektekben is hasznosítani, mint pl. a gépi tanulásban (mesterséges in-
telligencia) azáltal, hogy kiaknázzuk a felhasználók tömegének erejét 
a gépek tanításában, de alapjában véve ez a könyvtár számára kitűnő 
csatorna a különböző, használói csoportokkal való kapcsolatteremtés-
ben. 
 ■  2015 végén a British Library vezetésével létrehozott nemzetközi part-
nerség a Newton Alaptól40 kapott támogatást a dél-ázsiai nyomtatott 
könyvgyűjteményünk ritka anyagainak digitalizálására. Az Indiai 
Nyomtatványok Két Évszázada41 elnevezésű projekt keretében digitali-
záltunk korai bengáli nyomtatott könyveket, és egy további támogatás 
segítségével asszámi, sziléti és urdu nyelven nyomtatott könyveket 
digitalizáltunk. Az ilyen típusú tartalmakhoz nem létezik OCR, ezért 
2017-ben és 2019-ben42 az ICDAR-ral karöltve nemzetközi versenypá-
lyázatot írtunk ki az eredmény tökéletesítésére. Az ilyen pályázatok 
előkészítése meglehetősen fáradságos, mivel gépi tanuláshoz szüksé-
ges mérési alapértéket igényel43, de eredményeként a technológia ja-
vulni fog, jobb szövegfelismerést tesz lehetővé, továbbá a felhasználó 
könnyebben megtalálja a tartalmat.

Szélesebb kutatási aspektusból vizsgálva a British Library St Pancras 
az egyike annak a 80 intézménynek, amelyek a Tudás-negyedet44 alkotják – ezek 
olyan szervezetek, amelyek St Pancras-tól 1 mérföld távolságon belül találha-
tók, köztük az Alan Turing Intézet45 – a nemzeti adattudományi és a mestersé-
ges intelligencia központ. A velük való összefogás elősegíti az együttműködést, 

36 https://iiif.io/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

37 https://www.libcrowds.com/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

38 https://www.libcrowds.com/collection/playbills (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

39 https://www.libcrowds.com/collection/playbills/data (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

40 https://www.newtonfund.ac.uk/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

41 https://www.bl.uk/projects/two-centuries-of-indian-print (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

42 https://www.primaresearch.org/REID2019/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

43 https://www.digitisation.eu/tools-resources/image-and-ground-truth-resources/ (utoljára 

megtekintve: 2019. 07. 24.)

44 https://www.knowledgequarter.london/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

45 https://www.turing.ac.uk/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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elmélyíti a kiterjedtebb kutatóközösség rokon munkáinak megértését, és gaz-
dagítja a tudáscserét. 

A Londonon kívüli munka kiegészítéseként és erősítéseként a Könyvtár 
támogatja a Living Knowledge Network-öt46, amely a küldetésünknek megfelelő 
innovatív partneri hálózat 22 angliai nagy könyvtárral, partnerségben a Skót 
Nemzeti Könyvtárral, valamint Wales Nemzeti Könyvtárával. Megosztjuk a for-
rásainkat, szakértelmünket és elgondolásainkat, ezáltal fejlesztjük a 21. századi 
könyvtárak továbbra is meghatározó értékeit, és megerősítjük azt a gondolatot, 
hogy a könyvtár hozzáadott értéket teremtő és hozzáférhető közkincs. Íme egy 
példa a megosztott eseményekre: élő közvetítés a British Library-ben tartott és 
a Living Knowledge Network partnerek számára országszerte sugárzott műsor-
ról Egy este John Lydon-nal47 címmel.

A Digital Research Team más nemzetközi kapcsolatokat is ápol közös 
eredmények elérése érdekében, pl. az IIIF-fel, mivel számunkra mint intéz-
ménynek, és a teljes közgyűjteményi terület interoperabilitása szempontjából 
fontos – örömmel látnánk az IIIF ökoszisztémájának további fejlesztését. Részt 
veszünk a LIBER Digital Humanities Working Group48 munkájában, ahol a 
felmerülő jó gyakorlatokat és a tapasztalatokat osztjuk meg egy szélesebb kö-
zösségben. Az FP7 által finanszírozott uniós projektben49 való részvételünket 
követően jött létre az IMPACT Centre of Competence in Digitisation50, ami egy 
magán- és közintézményekből álló, nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy 
a történelmi nyomtatott dokumentumok digitalizálását „jobbá, gyorsabbá és 
olcsóbbá” tegye. A szervezet eszközöket, berendezéseket és szolgáltatásokat 
nyújt ahhoz, hogy továbbfejlessze a technológiát a képalkotások, a nyelvi tech-
nikák és a történelmi szövegek feldolgozása terén elérhető további tökéletesí-
tésekhez és fejlesztésekhez.

Lényegében véve, a partnerség keretében végzett munka teszi lehetővé 
számunkra, hogy több és jobb eredményt érjünk el, mint egyedül. Mindig nyi-
tottak vagyunk az új együttműködésekre.

46 https://www.bl.uk/projects/living-knowledge (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

47 https://blogs.bl.uk/living-knowledge/2016/07/never-mind-the-british-library-heres-punk.html 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

48 https://libereurope.eu/strategy/digital-skills-services/digitalhumanities/ (utoljára megtekint-

ve: 2019. 07. 24.)

49 http://www.impact-project.eu/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

50 https://www.digitisation.eu/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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Tyne & Wear Archives & Museums (TWAM) is a large and successful 
archive and museum service which manages nine museums and receives 1.4 
million visitors per annum to the nine venues which it manages on behalf 
of four local authorities (Gateshead, Newcastle, North Tyneside and South 
Tyneside) and Newcastle University in the North East of England. TWAM 
has a strong reputation for innovative thinking and for the quality of 
access, inclusion and learning work. TWAM is increasingly recognised for 
its entrepreneurial approach. TWAM has a wide network of local, regional, 
national and international partnerships across the educational, community, 
business and cultural sectors. TWAM also manages a ‘county’ archive for 
Tyne & Wear – housing 20 kilometres of shelving of documents that tell, in 
particular, the industrial story of the area.

TWAM works hard to target services which support the particular needs 
of the communities that it serves. The North East of England has three large 
urban conurbations and a scattered network of towns and villages serving 
an urban fringe and rural populations. The urban areas traditionally relied 
on trade as well as heavy industry (manufacturing and extractive industries, 
in particular coal). New industries are developing both in the service sector 
and in manufacturing as well as extensive knowledge industries. Particular 
current/future areas for development include automotive, life sciences, creative 
industries and offshore renewables. The area also has some specific challenges 
including educational attainment (up to age 11 our children do well, but do 



less well in secondary education), and a number of health challenges with a 
great variation in wellness and life expectancy between communities within 
very short distances of each other.

Last year TWAM received 1.34 million visits to its nine museums and 
galleries and 784,000 visits to our website, whilst over 9,000 engagements with 
our community outreach programme (supporting those people who find us hard 
to reach) were recorded. We also had over 150,000 followers on various social 
media platforms. Our loans boxes designed for use by children and young 
people recorded nearly 14,000 usages. Increasingly we are required to generate 
our own income and last year we raised over £1 million in fundraising for 
major projects at our venues and generated £485,000 worth of income in retail 
sales. To date over 20,000 people have signed up to our ‘must see’ museums 
membership scheme – a free newsletter updating people about what is going 
on across our museums and archives.

Museums as we know them in the western world emerged as learning 
based institutions from the Enlightenment – their role was anchored in a 
(perceived) benign patriarchy. These were museums 1.0. From the 1960’s a 
new generation of museum leaders developed a more socially inclusive museum, 
where there was space for doing and scope for consulting and engaging users. 
This was museum 2.0, although it does of course acknowledge some amazing 
engagement work that was done in a number of regional museums across 
the UK in the early years of the 20th Century, for example inviting children 
from ‘blind’ schools in to touch exhibits. Today, in our austerity shaped 
world, thought leaders like TWAM are developing new models – Museum 3.0/
TWAM 3.0. As civic institutions shrink civil society needs to be re-energised 
to fill some of the gaps. We do debate both whether this is right and how we 
prioritise which gaps to fill. As part of the development plans 2018–221  we 
have created a vision of ‘TWAM 3.0’ – how we will develop over the next four 
years and how this will ensure that the experience we provide is:

 ■  More interactive and self-directed
 ■  More focussed on community and users and their needs
 ■  More public, welcoming and flexible

Building on our strengths: partnership working , diversity, children and 
young people’s learning programmes, community engagement, and outstanding 
collections, we have developed a vision for ‘TWAM 3.0’ – it explicitly recognises 
that the heart of the next phase of our evolution will be through a programme 
of inspiring and creative work, drawing strength and inspiration from the 
diversity of our venues, collections and audiences to allow us to be the catalyst 
for creativity, risk and experimentation.

1 https://www.twmuseums.org.uk/corporate-publications-and-policies/corporate-plan  

[downloaded 24th July 2019]
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As a platform we will use our venues, our collections, the skills of our 
staff and volunteers, and the support of our customers, funders and donors. 
Our collaborators will be diverse artists, researchers, cultural partners at 
home and abroad, experts and audiences.

As a civic museum and archives service we recognise that in delivering 
excellent museum and archives services and providing sector leadership we also 
need to respond both to the big societal challenges (global warming, migration, 
growing gap between rich and poor) whilst also focussing on issues in our local 
communities (changing demographics, child poverty, educational attainment, 
adult health issues, impact of reductions in public funding). TWAM’s mission 
firmly sets us in a social context, putting people at the heart of our work;

Our mission: to help people determine their place in the world and 
define their identities, so enhancing their self-respect and their respect for 
others

Our creative vision: working together to make sense of the world 
through compelling stories of heritage, art, culture and science.

We have developed a set of aspirational aims for the period 2018–22, 
these aims set a framework for TWAM to continue to be one of the country’s 
leading regional museum and archives services and for TWAM to continue 
to be relevant and a powerful agent of change for local people, visitors to 
the region and our on-line audiences, as well as contributing to shaping the 
sector and influencing our peers. They will guide us to be more self-sustaining 
in a climate of reducing public investment in culture and help us respond to 
external change in terms of the services we deliver and to changes in the 
organisation to ensure that we remain fit for purpose.

Aims and objectives

Our Business Plan identifies seven strategic aims:

1.  To increase the cultural capital of individuals in society. There is now 
considerable evidence to show that high levels of social capital (bonding, 
bridging and linking) are linked to a range of positive socio-economic 
outcomes. We believe that active participation in and engagement with 
culture will create cultural capital, in turn supporting the growth of 
social capital

2.  To build the diversity of audiences, stakeholders, practitioners, 
researchers and cultural partners. In order to build the quality of our 
work we will ensure that it is truly diverse and to achieve that we 
will engage with, and be challenged by, our audiences, colleagues and 
partners

3.  To create TWAM 3.0 by developing TWAM people (staff, stakeholders 
and volunteers) and embedding a working culture of audience 
consultation, experimentation and agency. Twenty-five years ago 



TWAM was at the vanguard of social inclusion within museums as 
one of the first services to begin meaningful, structured community 
engagement and we will build on this twenty-five years of experience 
and achievement with a new model, ensuring that everyone within the 
organisation is engaged in the process and that we will move forward 
on the participation ladder creating agency which in turn contributes 
to development of cultural capital. Through embedding the principles of 
experimentation and risk taking we will maximise the opportunity for 
the development of ideas and enterprise

4.  To lead by example and work as a catalyst through partnerships, 
regionally, nationally and internationally. We will seek to use existing 
strong partnerships to benefit the sector and develop new partnerships 
to maximise efficiency and effectiveness
TWAM is itself a partnership between four local authorities and New-
castle University. Partnership working is therefore embedded in what 
we do. To give a few examples of current partnerships:
 ■  To mark the 250th anniversary of the introduction of Circus into the 
UK we have collaborated with museums in Sheffield and in Norfolk 
to obtain support from our National Lottery Fund and create an 
exhibition shown in these three cities, over 250 miles apart, with a 
common core to the exhibition but specific information, objects and 
displays that reference the local context – for example Newcastle, 
where our exhibition shows, was a city that was particularly used for 
‘over wintering’ by travelling circus people.
 ■  One of our major partnership collaborations is City of Dreams – a 
project over ten years to make Newcastle and Gateshead the best 
place to be young. This is an initiative of Newcastle Gateshead 
Cultural Venues2, a partnership between ten large building based 
cultural organisations on Tyneside (including TWAM). City of 
Dreams3 aims to reach all 170,000 children and young people in New-
castle and Gateshead every year over ten years by giving each one 
the opportunity to access a great cultural experience each year. A 
project on this scale is only possible because of the fact that ten 
organisations are jointly contributing to it. The project is already 
attracting significant national interest and in March 2019 we hosted, 
jointly, the Our City Our Story event where over 300 young people 
presented their views through a variety of cultural forms including 
museology, dance, performance, theatre and music to an audience of 
over 150 opinion formers and stakeholders from the region.

2 http://ngcv.tv/ [downloaded 24th July 2019]

3 http://ngcv.tv/work/public-engagement/city-of-dreams [downloaded 24th July 2019]

Active Community Engagement project – a civic museum and archive case study  99



100  Active Community Engagement project – a civic museum and archive case study

 ■  We are currently working with Aniko Korenchy from the Hungarian 
Museum of Trade and Tourism on an Erasmus programme, working 
with museum educators and teachers in skills development across 
Europe, particularly focussing on museums and their relationship 
to further education. For TWAM this is based on our strategic 
relationship with Gateshead College.

5.  To build a resilient, sustainable and enterprising business and 
organisational model. TWAM has already exemplified culture change 
and its approach to resilience and sustainability. Over the next four 
years the new governance structure will allow TWAM to develop this to 
the next stage, making significant change to management practice and 
reflecting the need for being more agile and more effective, delivering 
great customer experiences and taking advantages of new technologies 
to cut costs, improve quality and transparency, and build value. Our 
informed governance structure is built upon four years planning work 
and has the support of our Strategic Board, chaired by the Right 
Honourable Baroness Joyce Quin.

6.  To increase engagement and agency for children and young people 
with museums and archives. TWAM is recognised nationally by Arts 
Council England, the National Development Agency for Culture and 
Museums, for the quality of its work with children and young people. 
We have this strong national reputation and are recognised as thought 
leaders in this area. Over 2018–22 we will build more consultation 
with leadership by children and young people into our programmes and 
across our venues

7.  To harness the best of new and existing technology to drive up the 
quality of experience and engagement. We seek to constantly innovate 
and improve our engagement with audiences, both real and virtual and 
we will ensure that our online presence is expanded – not least through 
more meaningful virtual access to our collections. Whilst recognising 
that there are specific digital skill sets, TWAM integrates digital with 
other activity. 
In 2018–22 we will work to ensure we are relevant to audiences from 

across society. We recognise that to reach as many and as diverse people as 
possible targeted interventions and programmes will seek to engage people for 
whom museums and archives are not part of their lives/culture as necessary. 
In 2018 NewcastleGateshead played host to the Great Exhibition of the North4 
– a UK government sponsored project that was the largest cultural happening 
in the country last year. TWAM was one of the three lead creative partners 
in the delivery of the Great Exhibition and had a particular success with 

4 https://getnorth2018.com/final-evaluation/ [downloaded 24th July 2019]
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the display of Robert Stephenson’s ‘Rocket’ perhaps the most famous steam 
locomotive in the world, which was brought ‘home’ from the Science Muse-
um in London to Newcastle for display last summer. This project would not 
have been possible without the brilliant support from the Science Museum in 
London and engagement from a wide range of colleagues. We also benefitted 
from the superb VR and AR products developed as a result of collaboration 
with technology partners on Tyneside. It was however the presence of the 
real physical object here in Newcastle that led people to engage with and 
enjoy the experience of VR and AR. In the museum and archive context these 
technologies brilliantly complement but do not replace the real thing!

To deliver our aims TWAM will grow excellence in 2018–22 by ensuring 
its use of collections is more audience centric, driven to inspire wonder and 
investigation and that our projects continue to ensure that displays and 
activities are object rich and encourage users and communities to explore 
stories that lie behind our objects and documents.

TWAM has self-identified itself as a civic archive and museum service 
and is an active partner in the English Civic Museums Network, a grouping 
of over 50 museums from across the country who are committed to activity 
in the civic space. Last year the network, supported by National Museum 
Directors' Council, commissioned a Thinkpiece, ‘The Future of Civic Museums’ 
from Professor Peter Latchford, Chief Executive of Black Radley Limited5. The 
Thinkpiece highlights some of the particular challenges facing England’s civic 
museums and recommends ways through innovation and creativity to address 
them.

These ideas were further discussed at a seminar held at the V & A in 
London in January 2019. The Thinkpiece says that civic museums have found 
it hard to respond resiliently to financial challenges, constrained by governance 
which rarely gives the freedom to develop the more agile, entrepreneurial models 
that would be necessary for survival. Whilst civic institutions need to free up 
museums and offer more options, museums themselves must change, including 
looking again at existing models of staffing as well as widening skills sets. 

The report also challenges existing collection policies. Civic museums 
typically have eclectic collections. Caring for these – and often for the historic 
buildings in which they are displayed – can be all consuming. This model may 
have worked in the 19th Century, but today museums exist in a society which 
is flooded with information and new experiences and museums find themselves 
competing with these whether it be at the latest online gambling experience, 
shopping centres or theme parks. Collections must therefore act as a building 
block towards telling relevant stories and creating a sense of place rather than 
being an end in themselves. Museums also need to ask hard questions about 

5 https://www.nationalmuseums.org.uk/media/documents/publications/civic_museums_think_
piece.pdf [downloaded 24th July 2019]

https://www.nationalmuseums.org.uk/media/documents/publications/civic_museums_think_piece.pdf
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existing collections practice. Is it always wrong to sell some collection items 
for financial gain to reinvest in the sustainability of the museum if they are 
not contributing to the museum’s central aims? What new objects should be 
acquired in our product heavy short cycle time world where there are so many 
things that could be collected?

The Thinkpiece argues that a new generation of philanthropists is 
needed, coming from a new appeal to the 55% of the British public who define 
themselves as ‘middle class’. To achieve this, museum buildings and collections 
must generate a grounded sense of place in the community.

Professor Latchford argues that the wider local government and 
community ecology is also running into trouble. He suggests that we live 
in times characterised by increased wealth inequality and unhappiness with 
people often feeling isolated. People may feel little agency in local politics 
when government seems remote. Health services look unaffordable whilst 
concentrating on cure rather than prevention. However, strong social networks 
keep people well. Pubic services need to move to a more inclusive model.

Civic museums may be well placed to deliver the new Enlightenment, 
offer health, well being and happiness benefits. This does however require a 
re-examination of the funding base for civic museums. To date this activity 
has largely been funded, with a few very specific exceptions, from ‘cultural 
budgets’. As these budgets for culture shrink, or even disappear (!) we must 
look to other sources of funding. How do we free up our health budgets, 
whether this is ‘culture on prescription’ or preventative budgets which will 
in the medium to long term save money for both acute and chronic services. 
Equally in an increasingly fragmented society and recognising the impact 
that Brexit has had on UK society how can museums deliver on a social 
function, providing spaces where a variety of views can be expressed but, 
hopefully, people can come together and learn from the experience of the 
past to inform the present and the future. Our work with young people is 
particularly important in this context.

Our UK Museums Association, the oldest museums association in the 
world, has a single key policy ‘Museums Change Lives’. This seeks to highlight 
the social impact that all museums can have. It recognises that museums have 
been developing new approaches to engaging with audiences and communities 
for many years. It seeks to highlight the social impact that all museums can 
have – no matter where they are, whatever the size or type of collections they 
have. It is about showing how museums are breaking with preconceptions, 
exceeding expectations and making a broader contribution to society.

Today 54% of adults in England visit museums at least once per year. 
Our work with children and young people in particular with initiatives such 
as City of Dreams, however, potentially enables us to reach everybody within 
society and use culture as a way of engaging with the major and important 
debates of our time.



Cselekvő közösségek bevonásának 
projektje egy helyi/regionális/

önkormányzati (civic)  
múzeum és levéltárban

A négy helyi önkormányzat (Gateshead, Newcastle, North Tyneside és 
South Tyneside), valamint az északkelet-angliai Newcastle University fenn-
tartásában működő Tyne & Wear Levéltár és Múzeum (TWAM) kiterjedt és 
sikeres levéltári és múzeumi tevékenységet folytató szervezet, amely kilenc 
múzeumot igazgat, és évente 1,4 millió látogatót fogad az intézményeiben. A 
TWAM híres az innovatív gondolkodásról és a minőségi hozzáférésről, továbbá 
az esélyegyenlőség, méltányosság biztosításáról, valamint oktatási tevékenysé-
géről. A TWAM egyre jobban elismert vállalkozói szemlélete miatt is. Széles 
helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi partneri hálózattal rendelkezik az ok-
tatási, a közszolgáltatási, az üzleti és a kulturális szektorban. A TWAM egyút-
tal megyei levéltári feladatokat is ellát Tyne & Wear megyében, egy közel 20 
kilométer polcfolyóméter dokumentum-állományt őrizve, különös tekintettel a 
térség ipartörténetére.

A TWAM komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy az általa szolgált kö-
zösségek sajátos igényeinek is megfelelő szolgáltatásokat nyújtson. Északkelet- 
Angliában három nagy városi agglomeráció van, ezen kívül elszórt városok és 
falvak hálózata, amely a peremvárosi és falusi lakosság lakhelyéül szolgál. A 
városi területek hagyományosan a kereskedelemre és a nehéziparra (gépgyár-
tásra és nyersanyag kitermelésre, elsősorban szénbányászatra) támaszkodtak. 
Új iparágak fejlődnek ki a szolgáltatási és a gyáripari területeken, csakúgy, 
mint az extenzív tudáságazatok terén. Jellemzően a jelenlegi/jövőbeli fejleszté-
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si területek kiterjednek az autóiparra, az élettudományok, kreatív iparágak és 
a tengeri megújuló energiaforrások körére.

A körzetnek sajátos kihívásai is vannak, mint pl. az oktatás eredményes-
sége (11 éves korig a gyerekek jól teljesítenek, de a középfokú iskolákban már 
rosszabbak az eredményeik), vagy az egészségügyben mutatkozó szélsőségek: 
nagy a különbség az életminőségben és a várható élettartamban egymáshoz 
egészen közel fekvő területek lakossága között is.

Tavaly a TWAM 1,34 millió látogatót fogadott a kilenc hozzá tartozó 
múzeumban és galériában, 784 000 látogatója volt a weboldalunknak, valamint 
9000 résztvevője a közösségi segítő programunknak (azoknak az embereknek a 
támogatása, akik számára nehézséget jelent elérni minket). A közösségi média 
különböző platformjain több mint 150 ezer követőnk volt. A gyerekek és fia-
talok részére kialakított, kölcsönözhető, tematikus gyűjteménymásolatainkat 
(loans boxes) közel 14 ezer esetben használták. Egyre nagyobb mértékben kell 
saját bevételből finanszírozni a munkánkat, tavaly több mint 1 millió fontot 
gyűjtöttünk támogatásokból a főbb helyi projektjeinkhez, valamint 485 000 
font értékű bevételt hozott a kiskereskedelmi tevékenységünk. Mostanáig több 
mint 20 000 fő iratkozott fel tagként az Ezt látni kell elnevezésű múzeumpár-
toló programunkra – amelynek keretében ingyenes hírlevelet kapnak a múzeu-
mainkban és levéltárainkban történtekről.

A nyugati világban – ismereteink szerint – a múzeumok a felvilágo-
sodás korában tanulás alapú intézményekként jöttek létre, szerepük egy fel-
tételezhető/vélt jóindulatú patriarchális viszonyrendszerben gyökerezik. Ezek 
voltak az 1.0 múzeumok. Az 1960-as évektől kezdve múzeumvezetők új gene-
rációja kialakította a társadalmi szempontból befogadóbb múzeumi működést, 
amelyben helyet biztosítottak a cselekvésre, lehetőséget a konzultációra és 
a látogatók bevonására. Ez volt a Múzeum 2.0., noha ismert volt, hogy már 
a 20. század elején is foglalkoztak a látogatók bevonásával, Nagy-Britannia 
számos regionális múzeumában például vak iskolásokat hívtak meg tapintha-
tó kiállításokra. Ma, a szűkös források világában a véleményvezérek, mint a 
TWAM, új modelleket fejlesztenek: a Múzeum 3.0/TWAM 3.0 modelljét. A he-
lyi/regionális/önkormányzati (civic) intézmények zsugorodásával a keletkezett 
hiány feltöltéséhez szükség van a civil társadalom energiáinak mozgósítására. 
Mi magunk is vitatjuk, hogy ez helyes-e, és hogy mi a fontossági sorrend az 
egyes hiányok megszüntetésében. A 2018–2022 évekre szóló fejlesztési tervek1 
részeként felvázoltuk a „TWAM 3.0” vízióját, vagyis azt, hogy milyen fejlesztés 
várható az elkövetkező négy évben, és ez mennyiben fogja biztosítani, hogy az 
általunk kínált élmény: 

 ■  interaktívabb és önvezérelt,

1 https://www.twmuseums.org.uk/corporate-publications-and-policies/corporate-plan  

[utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.]



 ■  erőteljesebben fókuszál a közösségre és a használókra, valamint azok 
igényeire,
 ■  nyitottabb/nyilvánosabb, barátságosabb és rugalmasabb.

Az erősségeinkre alapozva – úgy, mint partnerségi munka, diverzitás, 
gyermek és ifjúsági képzési programjaink, a közösség bevonása és a kiemelke-
dő gyűjteményeink – kialakítottuk a „TWAM 3.0” vízióját. Ez a vízió explicit 
módon elismeri, hogy az előrelépésünk következő fázisának középpontjában 
olyan programok állnak, amelyek inspirálnak és elősegítik a kreatív munkát, 
erőt és inspirációt merítenek az intézményi helyszíneink, gyűjteményeink és 
látogatóink változatosságából, ezáltal lehetővé teszi számunkra a katalizátor 
szerepét a kreativitás és a kísérletezés terén.

Erőforrásként használni fogjuk a helyszíneinket, gyűjteményeinket, a 
munkatársaink és önkénteseink tehetségét, valamint a vevőink, alapítóink és 
szponzoraink támogatását. Együttműködő partnereink lesznek különböző mű-
vészek, kutatók, kulturális szakemberek itthon és külföldön egyaránt, valamint 
a szakértők és a közönség.

Mint helyi/regionális/önkormányzati (civic) intézményként működő 
múzeum és levéltár felismertük, hogy ahhoz, hogy kiemelkedő múzeumi és 
levéltári szolgáltatásokat tudjunk nyújtani és vezető intézmény legyünk a szak-
területünkön, választ kell tudnunk adni a nagy társadalmi kihívásokra (mint pl. 
a globális felmelegedés, migráció, a szegények és gazdagok közt lévő növekvő 
különbségek), és ugyancsak figyelmet kell fordítanunk a helyi közösségeinket 
érintő problémákra (változó demográfiai helyzet, gyermekszegénység, közokta-
tási teljesítmény, egészségügyi problémák, a közfinanszírozás csökkenésének 
hatása). A TWAM küldetésnyilatkozata szilárdan meghatározza a társadalmi 
környezetet, az embert állítva munkánk középpontjába;

Küldetésünk: segíteni az embereket, hogy megtalálják helyüket a 
világban és meghatározzák identitásukat, ezáltal erősíteni mind 
önbecsülésüket, mind mások megbecsülését.
Kreatív víziónk: közösen munkálkodni azon, hogy értelmet ad-
junk a világnak a műemléki örökség, a művészetek, a kultúra és 
a tudomány lenyűgöző történetei által. 

A 2018–2022. időszakra kialakítottunk egy ambiciózus célrendszert, 
amely keretet ad a TWAM-nak ahhoz, hogy továbbra is az ország egyik vezető 
múzeuma és levéltára legyen, továbbá hogy a helyi emberek, az ide látogatók, 
illetve az online közönségünk számára a TWAM releváns és tetterős „változás-
ügynök” maradjon, valamint hogy hozzájáruljon a szakterület átformálásához 
és hatást gyakoroljon a hozzánk hasonló intézményekre. Ezek a célok segí-
tenek abban, hogy még önellátóbbak legyünk a kultúrára fordított csökkenő 
közfinanszírozás közepette, és támogatják, hogy reagálni tudjunk a külső vál-
tozásra az általunk nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, illetve a szervezeti 
változásokra, amelyek biztosítják, hogy a céloknak meg tudjunk felelni.
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ALAPVETŐ ÉS ELÉRENDŐ CÉLOK 

Tervünkben hét stratégiai célt határoztunk meg:

1. Az egyének kulturális tőkéjének növelése a társadalomban. Nyilvánva-
ló, hogy a társadalmi tőke dimenziói (összetartás, összekötés és össze-
kapcsolás) számos pozitív társadalmi-gazdasági eredménnyel hozhatók 
összefüggésbe. Hiszünk abban, hogy az aktív részvétel a kultúrában és 
a kulturális elköteleződés kulturális tőkét hoz létre, következésképpen 
elősegíti a társadalmi tőke növekedését. 

2. Biztosítani a közönségünk, az érdekeltek, a gyakorlati szakemberek és  
kulturális partnereink sokféleségét. Munkánk minőségének emelése ér-
dekében biztosítanunk kell, hogy az igazán sokrétű/sokszínű legyen, így 
elérve, hogy együttműködjünk és vitatkozzunk a közönségünkkel, kollé-
gáinkkal, partnereinkkel. 

3. A TWAM 3.0 érdekében továbbképezni, fejleszteni a TWAM-hoz kap-
csolódó embereket, (a személyzetet, az érintetteket és az önkéntese-
ket), valamint a munkakultúrába beilleszteni a használókkal történő 
konzultációt, a kísérletezést és a szervezetépítést. Huszonöt évvel ez-
előtt a TWAM a múzeumok élvonalában volt a társadalmi befogadás 
tekintetében, mivel az első olyan közintézmény volt, amely jelentős és 
strukturált közösségi programokat indított. Ennek az új modellnek a 
25 éves tapasztalatára és eredményeire építünk biztosítva azt, hogy 
az intézményen belül mindenki részt vegyen a folyamatban; és tovább 
fogunk haladni a „részvételi létrán” olyan kapcsolati hálózat létrehozá-
sával, amely tagjai idővel hozzájárulnak a kulturális tőke fejlesztéséhez. 
A kísérletezés és a kockázatvállalás elveinek beépítésével maximalizálni 
fogjuk az ötletfejlesztés és a vállalkozás lehetőségeit.

4. Példamutatással vezetni és katalizátorként működni a partneri kapcso-
latokban, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. Fel fogjuk hasz-
nálni a létező szoros partneri kapcsolatainkat a szakterület javára, és 
új partnerségeket alakítunk ki a hatékonyság és a hatásosság növelése 
érdekében. 
A TWAM maga is partnerség négy helyi önkormányzat és a Newcastle 
Egyetem között. Ebből kifolyólag a tevékenységünket áthatja a partneri 
együttműködés. Íme néhány példa a jelenlegi partnerkapcsolatainkra:

 ■  A cirkusz angliai megjelenésének 250. évfordulójára együttműködést 
kezdeményeztünk Sheffield és Norfolk múzeumaival, hogy a Nemze-
ti Lottó Alap támogatásával létrehozzunk egy kiállítást, amelyet a 
három városban mutattunk be, több mint 250 km távolságban egy-
mástól. A kiállításnak egy közös magja volt, de a három színhelyen 
a helyszínnek megfelelő, különböző ismeretanyagokat és kiállítási 



tárgyakat mutattunk be. Például ahol a mi kiállításunk volt látható, 
Newcastle-ben, az utazó cirkuszok szívesen töltik a telet. 
 ■  Az egyik legfontosabb partneri együttműködésünk, az Álomváros 
egy tíz éves projekt, amelynek célja, hogy Newcastle-t és Gateshead-
et a legjobb hellyé tegye a fiatalok számára. A projekt a Newcastle 
Gateshead Kulturális Színterei2 kezdeményezése tíz Tynside-on lévő, 
épülettel rendelkező kulturális intézmény együttműködésében (ide ért-
ve TWAM-et is). Az Álomváros3 célja a Newcastle-ben és Gateshead-
ben élő mind a 170 000 gyereknek és fiatalnak tíz éven keresztül min-
den évben lehetőséget adni arra, hogy egy jelentős kulturális élmény-
ben legyen részük. Egy ilyen méretű projekt csak akkor valósítható 
meg, ha a tíz intézmény közösen támogatja azt. A projekt már most is 
óriási hazai érdeklődést váltott ki, és 2019 márciusában közösen meg-
rendeztük a Mi városunk, a mi történetünk eseményt, ahol több mint 
300 fiatalember jelenítette meg álláspontját a kultúra különböző kife-
jezési formáiban – mint pl. tánc, színház, zene, muzeológia – a régió 
több mint 150 véleményformáló és más érintettjéből (stakeholders) 
álló közönségnek.
 ■  Jelenleg az Erasmus program keretében együtt dolgozunk Korenchy 
Anikóval, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munka-
társával a múzeumpedagógusok és tanárok készségfejlesztésén, külön 
hangsúllyal a múzeum szerepére a továbbképzésben. A TWAM eseté-
ben ez a Gateshead Főiskolával kötött stratégiai partnerségen alapul. 

5. Létrehozni egy rugalmas, fenntartható és vállalkozóbarát üzleti és 
szervezeti modellt. A TWAM már tanúbizonyságot tett kultúraváltási 
képességéről, illetve a rugalmas és a fenntartható szemléletéről. Az 
elkövetkező négy évben az új irányítási struktúra lehetővé teszi ennek 
továbbfejlesztését, amelynek során jelentős változások lesznek a veze-
tési gyakorlatban. Nagyobb hangsúly kerül az aktívabb és hatékonyabb 
munkára, ezáltal a használók nagyszerűbb élményekhez jutnak, illetve 
az új technológiák bevonásával csökkenthetők a költségek, javítható a 
minőség és az átláthatóság, értéket lehet létrehozni. Az új irányítási 
struktúránk négy éves tervező munkára épül, élvezi a Stratégiai Taná-
csunk támogatását, amelynek elnöke Joyce Quin bárónő.

6. A gyermekek és fiatalok elkötelezettségének és jelenlétének erősítése 
a múzeumokban és a levéltárakban. A TWAM-et országos elismertség 
övezi, az Arts Council England és a National Development Agency for 
Culture and Museums is nagyra értékeli a gyerekekkel és a fiatalokkal 
végzett munkájának minőségét. Nagy országos hírnévnek örvendünk 

2 http://ngcv.tv/ [utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.]

3 http://ngcv.tv/work/public-engagement/city-of-dreams [utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.]
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és ezen a területen szellemi vezérnek tekintenek minket. A 2018–2022 
időszakban programjaink sorába minden helyszínünkön még több, gye-
rekek és fiatalok által kezdeményezett eseményt tervezünk.

7. Kihasználni a létező és új technológiák legjavát az élmény és a részvé-
tel minőségének növelésére. Folyamatosan, innovatív módon erősítjük 
valós és virtuális közönségünk bevonását, elérjük online jelenlétünk 
kiszélesítését – leginkább a gyűjteményeink virtuális elérhetőségének 
jelentős javításával. Felismertük, hogy vannak speciális digitális készsé-
gek, és a TWAM integrálja a digitális aktivitást más tevékenységekkel.

2018–2022 között célunk biztosítani, hogy relevánsak legyünk a társada-
lom minden rétege számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy a lehető legtöbb és 
legkülönbözőbb ember megszólításához, az olyan személyek bevonásához, akik 
számára a múzeumok és a levéltárak nem képezik életük/kultúrájuk részét, 
célzott beavatkozás és programok szükségesek. 2018-ban Newcastle Gateshead 
otthont adott az Északi Nagy Kiállításnak4, amely a brit kormány által támo-
gatott projekt, és az elmúlt év legnagyobb kulturális eseménye volt az ország-
ban. A TWAM az egyike volt annak a három vezető kreatív partnernek, akik 
kivitelezték a Nagy Kiállítást, és nagy sikert arattak Robert Stephenson „Raké-
tájának” kiállításával. A világ talán legismertebb gőzmozdonyát tavaly nyáron 
a londoni Tudományos Múzeumból hozták ’haza’ Newcastle-ba bemutatni. Ez a 
projekt nem valósulhatott volna meg a Tudományos Múzeum részéről nyújtott 
nagyszerű támogatás és nagyszámú kolléga közreműködése nélkül. Nagy sikert 
arattunk a kiváló VR és AR (virtuális és kiterjesztett valóság) termékekkel, 
amelyeket a Tyneside-i technológiai partnereinkkel együttműködve fejlesztet-
tünk. Mégis a teljes valójában létező és bemutatott fizikai tárgy volt az, itt 
Newcastle-ban, ami igazán vonzotta az embereket és tette lehetővé a VR és AR 
élvezetét. Ezek a múzeumi és a levéltári összefüggésbe helyezett technológiák 
kiválóan egészítik ki a valódi tárgyakat, de nem helyettesítik azokat!

Céljaink elérése érdekében 2018–2022-ben a TWAM fokozni fogja ki-
válóságát azáltal, hogy gyűjteményeit még közönségcentrikusabbá teszi, hogy 
kíváncsiságot és felfedezési vágyat keltsen. Arra törekszünk, hogy a projektje-
inkben a kiállítások és a tevékenységek továbbra is tárgyakban gazdagok legye-
nek, és ösztönözzék használóinkat és közösségeinket, hogy feltárják a tárgyak 
és dokumentumok mögött húzódó történeteket.

A TWAM önmeghatározása szerint helyi/regionális/önkormányzati 
(civic) levéltár és múzeum, az Angol Helyi/regionális/önkormányzati (civic) 
Múzeumi Hálózat aktív tagja, amely az ország több mint 50 múzeumát fog-
lalja magába, és amely elkötelezett a helyi/regionális/önkormányzati (civic) 
szférában való aktív működés iránt. Tavaly ez a hálózat a Nemzeti Múzeumok 

4 https://getnorth2018.com/final-evaluation/ [utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.]



Igazgatói Tanácsa támogatásával Állásfoglalást (Thinkpiece)5 dolgozott ki A 
helyi/regionális/önkormányzati (civic) múzeumok jövője címmel Peter Latchford 
professzor, Black Radley Limited ügyvezető igazgatója vezetésével.

Az Állásfoglalás felvázolja az angol helyi/regionális/önkormányzati 
(civic) múzeumok előtt álló kihívásokat, és javaslatokat tesz azok innovációval 
és kreativitással történő kezelésére/megválaszolására. 

Ezeket a nézeteket tárgyalták tovább egy 2019 januárjában a Vic to-
ria&Albert múzeumban tartott szemináriumon Londonban. Az Állásfoglalás 
szerint a helyi/regionális/önkormányzati (civic) múzeumoknak problémát je-
lent rugalmasan válaszolni a pénzügyi kihívásokra az irányítás megszorításai 
miatt, amely ritkán járul hozzá, hogy a túlélés érdekében drasztikusabb üzleti 
modelleket vezessenek be. Miközben a fenntartóknak nagyobb szabadságot és 
több opciót kell biztosítaniuk, magának a múzeumnak is meg kell változnia, 
úgy például, hogy újra áttekinti a létszámgazdálkodás létező modelljeit, vagy a 
készségfejlesztés és képességbővítés lehetőségét.

Az Állásfoglalás megkérdőjelezi a jelenlegi gyűjteményezési politikát is. 
A helyi/regionális/önkormányzati (civic) múzeumoknak tipikusan eklektikus 
gyűjteményeik vannak. Ezek gondozása – ráadásul gyakran műemlék épületek-
ben kiállítva – túl költséges. Ez a modell a 19. században talán működőképes 
volt, de ma a múzeumok olyan társadalomba beágyazódva léteznek, amely 
információkkal és új élményekkel van elárasztva, és a múzeumoknak ezzel 
kell felvennie a versenyt, legyen szó akár online szerencsejátékról, bevásár-
lóközpontokról vagy témaparkokról. A gyűjteményeket tehát építőköveknek 
kell tekinteniük ahhoz, hogy releváns történeteket mondjanak el, és azt kell 
sugallniuk, hogy a múzeum egy hely, ahova érdemes elmenni, nem pedig egy 
öncélú létesítmény. A múzeumoknak nehéz kérdéseket kell feltenniük a meglé-
vő gyűjteményezési gyakorlatukkal kapcsolatban is. Vajon mindig rossz eladni 
egy-egy gyűjteményi tételt azért, hogy az árát a múzeum fenntarthatóságára 
fordítsuk, ha azok a tárgyak nem járulnak hozzá a múzeum alapcéljaihoz? 
Milyen új tárgyat kellene beszerezni ebben a rövid élettartamú termékek által 
uralt világban, amikor annyi mindent kellene gyűjteni?

Az Állásfoglalás azt állítja, hogy filantrópok új nemzedékére van szükség, 
akik a brit társadalom 55%-át kitevő, magukat középosztálynak definiáló réteg-
ből kerülnek ki. Ennek eléréséhez a múzeum épületének és gyűjteményeinek a 

„hely” megalapozott érzetét kell keltenie a közösségben.
Latchford professzor szerint a szélesebb önkormányzati és közösségi 

ökoszisztéma szintén bajba sodródik. Arra utal, hogy olyan korban élünk, 
amelyben jellemző a jóléti egyenlőtlenség és a boldogtalanság, ahol az emberek 
elszigeteltnek érzik magukat. Az emberek úgy érzik, hogy alig tudják befolyá-

5 https://www.nationalmuseums.org.uk/media/documents/publications/civic_museums_think_
piece.pdf [utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.]
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solni a helyi politikát, hiszen a kormányzatuk távolinak tűnik. Az egészségügyi 
ellátás megfizethetetlennek látszik, és inkább a gyógyításra, mint a megelőzés-
re koncentrál. Ugyanakkor az erős szociális háló az emberekből elégedettséget 
vált ki. A közszolgáltatásokat a befogadóbb (inkluzívabb) modell felé kell terelni.

A helyi/regionális/önkormányzati (civic) múzeumok jó pozícióban van-
nak, hogy egy új felvilágosodást vigyenek véghez, egészséget, jólétet és boldog-
ságot kínáljanak. Ehhez azonban felül kell vizsgálni a helyi/regionális/önkor-
mányzati (civic) múzeumok finanszírozását. Napjainkig ezt a tevékenységet 
általában, néhány kivételtől eltekintve, a kulturális költségvetésből finanszí-
rozzák. Ahogy szűkül a kultúrára fordítható költségvetés, vagy olykor teljesen 
eltűnik (!), más források után kell néznünk. Hogyan tudjuk felszabadítani 
az egészségügyi büdzsénk egy részét? Ez lehetne egyfajta „kultúra receptre” 
rendszer, vagy a megelőzésre szánt összegekből lehetne átcsoportosítani, ami 
közép- vagy rövidtávon pénzt takaríthatna meg mind az akut és krónikus 
betegségeket gyógyító szolgáltatások területén. Az egyre inkább széttörede-
zett társadalomban, továbbá a Brexit várható hatásának ismeretében hogyan 
képesek a múzeumok betölteni társadalmi funkciójukat, olyan helyeket bizto-
sítani, ahol kifejthetőek a különböző vélemények, ugyanakkor, remélhetőleg az 
emberek itt összejöhetnek és tanulhatnak a múlt tapasztalataiból a jelen és 
a jövő megértéséhez. Ebben az összefüggésben a fiatalok irányában kifejtett 
tevékenységünk különösen fontos.

A UK Museums Association, a világ legrégibb múzeumi társaságának 
mottója: „A múzeum életeket változtat meg”. Ez rámutat arra a társadalmi 
hatásra, amelyet minden múzeum képes lehet kifejteni. Elismeri, hogy a mú-
zeumok évek óta új megközelítéseket alkalmaztak a közönség és a közösség 
bevonására. Rámutat arra a társadalmi hatásra, amelyet minden múzeum ké-
pes lehet kifejteni – függetlenül attól, hol van, milyen a gyűjteményének típusa 
vagy mérete. Mindez arról szól, hogyan szakítanak a múzeumok a prekoncep-
ciókkal, meghaladva a várakozásokat és szélesítve a társadalmi támogatásukat.

Ma az angol felnőtt lakosság 54%-a látogat múzeumba legalább évente 
egyszer. A gyerekek és a fiatalok irányában kifejtett munkák, különösen az 
olyan kezdeményezések, mint az Álomváros, azonban potenciálisan alkalmassá 
tesz minket arra, hogy mindenkit elérjünk a társadalomban, és a kultúrát arra 
használjuk, hogy korunk legfontosabb vitáiba bevonjuk őket.



Bevezető
Helyi társadalom erősítése…, közösségépítés…, kohézió…, együttműködés…, 
megtartó erő…

Manapság sokszor elhangzó kifejezések, melyek a magyar vidék fellen-
dítését célzó programok kulcsszavai. Nos, ezek a fogalmak mind-mind egy 
olyan ideális alapra épülhetnének, melyben létezik a helyi társadalom, de a 
belső értékvilágot, működésének rendjét kellene befolyásolnunk. Megállják-e 
a helyüket ezek a fogalmak akkor, ha a helyi társadalom már nem, vagy csak 
foszlányaiban létezik? Tudunk-e közoktatással foglalkozni, ha az intézmények 
tanulói létszáma minden lehetséges alsó határ alá süllyedt? Érdemes-e verseny-
képes munkahelyet teremteni, ha a munkaképes felnőtt réteg nagy része már 
rég a nagyvárosokban, vagy külföldön dolgozik? Lehet-e közösséget fejleszteni, 
ha a közösségnek nincsenek tagjai? Még nagyobb kérdés, vajon hogyan tud 
„cselekedni” az a közösség, amelyet az elmúlt fél évszázadban a szétforgácso-
lódás sújtott?

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület ezeket a kérdéseket vizsgálja. 
Működésünk évtizedei alatt ráébredtünk, hogy minden problémára van meg-
oldás, hogy minden nehéz kérdésre van pozitív válasz. Ezek a válaszok és 
megoldások azonban messzebbre kell, hogy mutassanak a néhány hónapos, 
vagy egy-két éves kampányszerű programoknál, amelyek sokba kerülnek, de 
valójában csak ideig-óráig csökkentik a „betegség tüneteit”. Célunk tehát a 

„Kapaszkodj meg ebbe a földbe erősen, Magyarom” … 111

„Kapaszkodj meg ebbe a földbe 
erősen, Magyarom” – Érték ,  

tudás, identitás a Somló-Ság 
kulturális tengelyén című  
mintaprojekt bemutatása

KOVÁCS NORBERT



végső gyógyulás kell, hogy legyen. Ehhez azonban új feladatokat, célokat kell 
kitűznünk és programunkba más kifejezéseket kell behelyeznünk.

Helyi társadalom újjáépítése. Közösségek létrehozása. Ismerkedés. 
Alapok lehelyezése, bizalom kialakítása. Visszaköltöztetés.

Tapasztalataink szerint a mai helyzetben ezek a fogalmak jobban meg-
állják a helyüket. Kiscsősz teljes lakossága a hivatalos adatok szerint 137 fő. 
Valójában talán 70–80 fő lakja a települést és ez a létszám évről-évre csökken. 
Ezt a folyamatot kell megállítanunk, megfordítanunk.

A Cselekvő Közösségek projekt rengeteg értéket és lehetőséget hordoz. 
Talán a legfontosabb, hogy a helyi értékekre, hagyományra és régi tudásra 
építkezhet, mely valójában mindig is a közösségben való létezés alapja volt. A 
családi hagyományozódás, a kaláka munkák, az utcák, faluközösségek prog-
ramjai, a tematikus kisközösségek (színkörök, zenekarok, legényegyletek), vagy 
a mindennapok csoportosulásai (fonó, kukoricafosztó, libatömő, diótörő mun-
kacsoportok) által megvalósított rendszeres események adták az együttélés 
alapját. A gyermek a kemény munka során láthatott élő példaképet édesapjá-
ban, a kisleányok a családi estéken tanulhatták el a felnőtt korban értékké csi-
szolódó gyermekjátékokat és dalokat, a szomszédok a kalákában tanulták meg 
megbecsülni egymás tudását, képességeit. A haragosok pedig a vasárnapi falu-
közösségi eseményeken nézhettek egymás szemébe, tisztázva egymáshoz való 
viszonyukat. Az ilyen élethelyzetek megteremtése tehát a feladat úgy, hogy 
első lépésben ki kell tömködni a társadalmi hézagokat. Munkánk részeredmé-
nyét talán tíz-tizenöt év múlva újra vizsgálhatjuk…. Biztos vagyok benne, hogy 
sikereket tapasztalunk majd.

A program megvalósításának helye, a megvalósító szervezet bemutatása

KISCSŐSZ 
Kiscsősz a Devecser járáshoz tartozik, eldugott faluként bújik meg a 

Somló és a Ság hegy átlóján. Térségünkben az egyik leghagyományosabb ké-
pet mutató település, ahol szerencsére nem sokat változott a 20. század első 
felében kialakult egy utcás falukép. A házak nagy része most is a régi építési 
stílust mutatja, „macskalépcsős” oromfalas utcafronttal. Az itt élő emberek 
gazdálkodnak, állatot tartanak, kertet és földet művelnek. Igazi vidéki életet 
élnek.

AZ ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2003-as alapítása óta azonos 

alapelvek mentén végzi munkáját. A kevésbé fejlett közép-dunántúli régióban, 
Veszprém megyében, 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a komplex 
programmal fejlesztendő Devecseri Járásban, Kiscsőszön található a szék-
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helyünk. A szervezet alapszabálya szerint alkotóművészettel, kulturális tevé-
kenységgel, oktatással, ismeretterjesztéssel foglalkozik, ez alapján a projekt 
céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmazott.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes fennállása óta a ma-
gyar néphagyomány kutatását, átörökítését tekinti fő feladatának. E célok men-
tén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja programjait. Munkája évről-évre egy-
re szerteágazóbb, sokszínűbb lett, melynek eredményeként a szervezet mára az 
egész magyar nyelvterületen, sőt több távoli országban is ismertté vált. 

Székhelye Kiscsőszön, Veszprém megye egyik legkisebb falujában van. 
Itt hozta létre múzeumát, mely egyben szakmai tevékenységének fő helyszíne. 
Az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a magyar néptánc és népzene gondozá-
sa terén tevékenykedett, de egyre inkább kapcsolódtak a néphagyomány más 
területei is a programokhoz (mesemondás, mesterségek megismerése, vásárok, 
kézműves programok szervezése).

TEVÉKENYSÉGÜNK RÉSZTERÜLETEI 
Képzések, táborok

Rendszeresen szervezünk néptáncos továbbképzéseket. A képzések 
tematikája változó, de kiemelten a magyar néptánc- és népzenei kultúrához 
kapcsolódik. Gyakran választunk egy-egy tájegységről ismert táncanyagot. 
Ilyenkor a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A néphagyománnyal 
kapcsolatos elméleti ismeretekről is tartunk képzéseket, így például pedagó-
gusok számára népi gyermekjátékokat, játékdalokat oktatunk, módszertani 
információkat adunk át. Különleges érdeklődés kíséri a már több alkalommal 
megtartott szakmai beszélgetéssorozatot, melyen alkalomról-alkalomra elis-
mert folkloristák, koreográfusok vesznek részt. Erre a programra az ország 
minden részéről, de a határon túlról is érkeztek táncoktatók, együttesvezetők. 
A nyári időszakban több szakmai tábort is bonyolítunk, melyek fő helyszíne 
Kiscsősz. E táborok egyre népszerűbbek, kedveltebbek. A programban a népze-
ne- és néptáncoktatás mellett módszertani beszélgetések, kiegészítő események 
kapnak helyet. A célközönség ezeken a táborokon a gyermek, ifjúsági, vagy 
felnőtt korosztályból egyaránt kikerülhet. Nemzetközi érdeklődésre tart számot 
a Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora – Dűvő Népzenei Tábor, melyre 
Amerikából, Kanadából, Ausztriából, Németországból, Japánból és az összes 
határon túli magyarlakta vidékről vannak jelentkezők. Hagyományos program 
a Táncos Tehetségek Tábora, melyen minden évben közel kétszáz gyermek vesz 
részt.

Művészetoktatás, tehetséggondozás 
A térség néptáncoktatásának meghatározó szereplőjeként oktatási in-

tézményekkel együttműködve rendszeres néptánc órákat, tehetséggondozó fog-
lalkozásokat tartanak az Egyesület oktatói. Óvodások és iskolások egyaránt 
részt vehetnek a kihelyezett néprajzórákon, naptári ünnepekhez igazított já-
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tékos ismertterjesztő foglalkozásokon, melyeken a hagyomány szinte minden 
területéről szó esik. A néptánccsoportok kiemelkedő tehetségű tagjai megyei, 
országos versenyeken, fesztiválokon érnek el sikereket, rendszeresen vendég-
szerepelnek a térség kulturális rendezvényein, ünnepi programjain. 2014-ben 
megalapítottuk az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolát, melynek táncóráira 
az első tanévben 140, a jelen tanévben 260 tanuló jelentkezett. Tanítványaink 
a térség kistelepüléseinek iskolásai. Számukra építjük a helyi kisközösségeket, 
melyek az iskolai forma mellett erősítik a helyi emberi, családi kötődéseket is. 

Rendezvények 
Szinte minden hónapra esik olyan népművészeti rendezvény, melyet az 

Egyesület önállóan, vagy partner szervezetekkel összefogva szervez. Bekapcso-
lódik a térség népművészeti programjaiba, segíti a kistelepülések rendezvénye-
it. Legjelentősebb rendezvényeink: Kiscsőszi Pajtafesztivál, Együttélésben, Élő 
Értékek a Somló-Ság Kulturális Tengelyén, Bakony-Somló Népművészeti Találko-
zó, Farsangi Disznóvágás Kiscsőszön, Regölés Kiscsőszön, Veszprémi Folklórpa-
rádé, Bakony Virágai Szólótáncverseny, Vándorvigadalom. 

A Kiscsőszi Pajtafesztivál a magyar népzenei és néptáncos élet egyik leg-
meghatározóbb szakmai rendezvénye. A kiscsőszi portákon, pajták kapujában, 
árnyat adó diófák alatt és akácligetekben négy napon át szólnak a magyar nép-
zene legszebb dallamai, koppannak a táncos csizmák, perdülnek a szoknyák.

MAGYAR – MAGYAR KAPCSOLATOK 
Évek óta szervezzük és fejlesztjük Hidak programunkat. E tevékenysé-

günk kezdetben arra korlátozódott, hogy határon túli magyar hagyományőrzők-
kel építettünk kapcsolatot. Később ezeket a szervezeteket meghívtuk Magyaror-
szágra és közös eseményeket, konferenciákat, előadássorozatokat szerveztünk. 
Jelenleg egy honlap1 formájában ismertetjük tevékenységünket. A honlapon ta-
lálható információk a világ bármely tájáról elérhetőek. A program célja a távol 
élő magyarok megszólítása, a más országokban működő magyar népművészeti 
szervezetekkel való kapcsolattartás. Elmélyült kapcsolatot ápolunk Kanada, 
Amerika, Ausztria, Dél-Amerika, Németország, Szlovénia (Muravidék), Szlo-
vákia (Felvidék), Románia (Erdély), Szerbia (Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja) 
magyar néptáncosaival. Az Országos Táncháztalálkozón minden évben megren-
dezzük a Minden Magyarok Tánca című programot, melyre immár több száz 
résztvevő érkezett a világ különböző országaiból. 

A nyári időszakban rendszeresen megrendezésre kerül a Hidak Magyar 
– Magyar Kulturális Találkozó, melyre a határon túli magyarság néptáncegyüt-
tesei, táncos és zenész falusi hagyományőrzői kapnak meghívást. A kiscsőszi 
és Somló-környéki környezet méltó keretet ad a közös gálaműsoroknak, tánc-
esteknek, szakmai előadásoknak.

1 www.hidakforum.hu [utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.]
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A MINTAPROJEKT MEGVALÓSULÁSA
Kulturális területek közötti együttműködések – Múzeumfenntartás, múzeumi együttműködés

Egyesületünk 2011-ben építette újjá a kiscsőszi Interaktív Faluházat, 
mely élő hagyományhelyszínként, parasztmúzeumként működik. Az épületben 
jelen vannak a régi idők tárgyai, melyek nem csak kiállítási díszletként, de 
adott esetben használati szerszámként is működhetnek. Az istállóban valódi 
lovak, valódi szénát esznek, a kertben pedig a kisebb háztáji állatfajták is 
fellelhetőek. 

A Cselekvő közösségek projekt keretében megvalósult együttműködés 
időtartama alatt több új szakmai program is elindult, melyeknek a Faluház 
adott otthont. Ezek a népi mesterségek mellett személyiségfejlesztő, tudásátadó 
események, melyek egyben új közösségek létrejöttét is eredményezték.

Szoros kapcsolatot ápolunk az iszkázi Önkormányzattal, mely a Nagy 
László Emlékház működtetője. Az általunk szervezett rendezvények, táborok 
látogatóinak kiemelt programja az Emlékház meglátogatása, Nagy László élet-
művének megismerése, a kiállítás megtekintése.

Kulturális területek közötti együttműködés – Könyvtári együttműködések, archiválás, 
dokumentálás

Régi együttműködés, közeli kapcsolat köt minket az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtárhoz, melynek regionális közművelődési feladataiban rendszere-
sen segítő partnerek vagyunk. A térség kis falvainak könyvtár által támogatott 
rendezvényein táncbemutatók, táncházak, kézműves foglalkozások formájában 
népszerűsítettük a magyar néphagyományt. A megyei könyvtár hosszú távon 
is segítheti munkánkat, hiszen tervezzük egy helyi gyűjtemény, kiskönyvtár 
szélesebb nyilvánosság elé tárását.

Elindítottuk és működtetjük a helyi kulturális értékeket, gyűjtéseket 
is tartalmazó médiatárunkat az Interaktív Faluházban. A médiatár anyagai 
között több, a térségben gyűjtött hangfelvétel, fotós és filmes rendezvénydo-
kumentáció szerepel, melyeket szabadon hozzáférhetővé tettünk. Gyűjtjük a 
sajtóban megjelent, helyi vonzatú írásokat, tudósításokat, melyeket a jövőben, 
rendszerezés után a megyei és az ajkai könyvtárak rendelkezésére bocsájtunk, 
illetve elhelyezzük a kiscsőszi könyvtárban is.

Szorosra fűztük kapcsolatunkat a devecseri Művelődési Ház és Könyv-
tár intézményével is. Az elmúlt hónapokban több tanácskozás és rendezvény 
is zajlott az együttműködésnek köszönhetően. Devecserben értékbemutatót és 
kiállítást tartottunk a térség őstermelőinek, alkotóinak részvételével. 

A TÉRSÉG TÁRSADALMI ÁLLAPOTA, CÉLCSOPORT, CÉLOK
Kistérségünk a Közép-Dunántúl egyik legelmaradottabb vidéke, a ki-

emelten fejlesztendő térségek közé tartozik. Az évtizedek óta tartó elvándorlás 
mellett tovább rontotta a helyzetet a devecseri iszapömlés, mely az érintett 
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települések értelmiségi rétegének további csökkenését hozta. Az iskolák év-
ről-évre a túlélésért küzdenek, céljuk elsősorban a működési létszám elérése, 
a szakmai sikeresség másodlagos. Művelődési intézmény nincs (egyedüliként 
Devecserben működik), a Faluházakat csak ritkán üzemeltetik. Közművelődési 
szakemberek nincsenek. 

A társadalom korosztályi megoszlása az idősek irányába erősödik, a 
fiatalok elvándorolnak, valódi családok szerény számban élnek a falvakban. 

A célcsoportunk tehát a teljes helyi társadalom kell, hogy legyen.

Céljaink 
Visszavezetés a helyi kultúrába. A helyi emberek kulturális érdeklődé-

sének irányváltása. A gyermekek és fiatalok nevelése. Közösségi programok 
meghonosítása és az erre való igény megerősítése. 

Összegezve: A társadalmi „boldogságérzet” fokozása.
A projekt időtartama nem teszi lehetővé, hogy kitűzött céljaink meg-

valósuljanak, hiszen ezek évtizedes tervek. Lépéseket azonban tehetünk. A 
létrehozott civil közösségek nagy része rövidtávon is önjáróvá tehető. Ez tehát 
a feladat és ennek elérése talán a program legnagyobb sikere. A felsorolt 
szakkörök nagy része folyamatosan működik és várhatóan folytatja tevékeny-
ségét. Szolgáltatásainkat lehetőségeinkhez mérten fenntartjuk, fejlesztjük. A 
Cselekvő közösségek projekt programjában kitőzött rövidtávú céljaink tehát 
megvalósultak.

Létrehozott közösségek, alkotókörök
 ■ Hunyorgók Gyermek Bábcsoport

A csoport több általános iskolából verbuválódott, foglalkozásait kis-
csőszön, az Interaktív Faluházban tartja. Az elmúlt időszakban nagy siker-
rel szerepelt a falvak ünnepi programjain, kisebb fesztiválokon, de képviselte 
Egyesületünket Békéscsabán, Veszprémben is, felléptek Veszprém Megye Ér-
tékünnepén. 

 ■ Élő Forrás Dalkör
A korosztályok kapcsolódásának, együttlétének legjobb lehetősége az 

együtt éneklésben rejlik. Az Élő Forrás Dalkör tagjai között pedagógusokat 
és kisdiákokat, szülőket és gyermekeket egyaránt lelhetünk. A közös időtöltés 
és a színvonalas szakmai munka eredménye az a siker, amelyet a csoport a 
devecseri Bakony-Somló Népművészeti Találkozón és a Kiscsőszi Pajtafesztivá-
lon kiérdemelt.

 ■ „Bezzeg az én időmben” – beszélgetőkör férfiaknak
A térségbeli falvakból rendszeresen találkozó férfiak alkotják ezt az új 

közösségi formát. A beszélgetőkör legfontosabb küldetése a találkozás, tár-
salgás, a férfiak dolgának kulturált rendezése. A gyakran vitákba is forduló 
társalgást mindig egy előre felvetett téma köré fonjuk, úgy hogy az lehetőleg 
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érintse a térség kultúráját, a helyi emberek tevékenységét, érdeklődését (régi 
idők közbiztonsága, mezőgazdasági utak rendezése, vallási ünnepek, legénycso-
portok szokásai, munkaesemények, évfordulók stb.)

 ■ Régi praktikák
Eredetileg egy alkotókör létrehozását terveztük, de az egyre nagyobb 

érdeklődésnek köszönhetően az elmúlt évben két alkotókört működtettünk. 
Láthatóan mindkettő erősen gyökeret vert az Interaktív Faluház létesítmé-
nyében, így a jövőjük is biztatóan alakul. Illésházy Katalin a nemezkészítés 
mesterségével ismertette meg szakkörének résztvevőit, Reidmár Linda pedig 
díszkerámiák készítésére tanította a hozzá forduló érdeklődőket. Mindkét alko-
tókör állandó létszámmal működik és munkájuk gyümölcsét a rendezvényeink 
látogatói is megcsodálhatták.

 ■ Bozót Néptáncegyüttes
A csoport létrehozásával egy, a teljes régiót lefedő kulturális szervezet 

alakult ki, mely a társadalom legszélesebb rétegeit érinti. Így egyesületünk ta-
lán legértékesebb társadalmi kezdeményezéséről beszélhetünk. A látogatói kör 
körülbelül ötven főre tehető. A tagok között vállalkozók, pedagógusok, óvónők, 
hivatalnokok és kétkezi munkások egyaránt szerepelnek, a korosztályi megosz-
lás is nagyon széles. A heti rendszerességgel zajló foglalkozások, együttlétek 
sikere folytán immár külön tehetségfoglalkozást is tartunk egy elkülönített 
időpontban, szintén heti rendszerességgel. Ezt a csoportot a Bozót kistestvére-
ként Rekettye Néptánccsoportnak neveztük el. A táncházas foglalkozások mel-
lett egyre gyakoribbak az alkalmi összejövetelek, közös főzések, születésnapi 
köszöntések, családos együttlétek, kirándulások. Valódi, élő közösséggé vált ez 
a kezdeményezés.

EGYÉB TÁRSADALMI PROGRAMOK

 ■ Fiatal szülők iskolája
Egyesületünk kezdeményezésére gyakorta tartunk találkozót a térség-

ben élő családok számára. Ezeken az alkalmakon olyan ismeretátadó beszél-
getéseket szervezünk, amelyek a gyermeknevelés, a családfenntartás hasznos 
tudását bővítik. A találkozókra az előre eltervezett témakörök szakértőit is 
meghívjuk, így a beszélgetések valóban új ismereteket hoznak. Az elmúlt idő-
szakban gyermekétkeztetési, egészségügyi tanácsok, nevelési javaslatok han-
goztak el, ölbéli dalokat, mondókákat tanultak a résztvevők. A találkozások 
egyben kitűnő ismerkedési alkalmak is, ahol a jelen lévő szülők és gyerekek 
kötetlenül is beszélgethetnek, játszhatnak. 

 ■ Harcosok klubja
Véber Zoltán szakképzett tréner, aki az üzleti szféra sikerszakemberei 

számára tart fejlesztő tréningeket, vállalta, hogy a térségünk érdeklődői szá-
mára is szervez egy találkozósorozatot. A főként értelmiségieket tömörítő klub 
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a személyiség,az emberi jellemzők formálásával foglalkozik. Megtanít hinni, 
kezdeményezni, bátran, határozottan kommunikálni és megtenni azokat a lé-
péseket, melyektől eddig tartottunk, de mindig szerettük volna meglépni őket. 
A kisfalvas térség hitevesztett lakóinak új jövőképet nyithatnak meg ezek a 
fejlesztő beszélgetések, megoldáskeresések, módszer megismerések.

 ■ Háziasszony klub
A heti rendszerességgel szerveződő asszonykör az évszakok, időjárás 

és a helyi események kapcsán alakítja programját. Az egyszerű beszélgetések 
mellett szakmai kirándulások, diótörés, gyümölcs befőzés, temető kapálás, Bet-
lehem készítés is belefér a programba. 

 ■ Angol nyelvtanfolyam
Nyelvtanfolyamunk lényege az angol nyelv legalapvetőbb szintjének elsa-

játítása. Célunk, hogy a tanfolyamon résztvevők képesek legyenek az egyszerű 
társalgás kifejezéseit megérteni, akár társalogni. Fontos, hogy le tudják küz-
deni az idegen nyelv hallatán kialakuló gátlást, mely gyakran akadályozza a 
megértést és a megszólalást is. A tanfolyam nem jár kötelező megjelenéssel, 
nem ad bizonyítványt sem, egyszerűen csak praktikus tudást ad.

 ■ Számítógépes alapismeretek
Az időskorúak gyakorta ütköznek nehézségekbe, ha a modern technikák 

alkalmazásával próbálkoznak. Az informatikai eszközök használata szinte lehe-
tetlen cél mindaddig, amíg az első lépéseket meg nem teszi az ember. Rendsze-
res informatika szakkörünk hasznos ismereteket, gyakorlati alapokat ad ahhoz, 
hogy a laikusok is képesek legyenek az egyszerűbb számítógépes programok és 
az internet kezelésére. Nem lesz többé probléma a távoli családtagokkal való 
skype-olás, vagy az internetes árurendelés, honlapokon való kalandozás.

Az Egyesület a Cselekvő közösségek projekt keretében megrendezett 
programsorozat időszakában rengeteg programlehetőséget kínált Kiscsőszön 
és a térség településein. Célunk, hogy folyamatossá tegyük a közösségi esemé-
nyeket, amelyek egy idő után már nem létrehozást, csak koordinálást igényel-
nek. A programok létrejöttét ugyanis maga a helyi közösség fogja generálni. 

Jelentősebb programjaink:
 ■ Falutakarítás és majális.
 ■ Családarchívum, társadalmi fotózás.
 ■ Polgármesterek konferenciája, értéktárak létrehozása, értékfeltáró 
programok.
 ■ Esélyegyenlőség – programok hátrányos helyzetűek számára. 
 ■ Somló túrák, környezeti túrák gyermekeknek és felnőtteknek.
 ■ Kulturális rendezvények, koncertek, táborok, fesztiválok.
 ■ Családi piknik.
 ■ Lovas túrák.
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 ■ Rendhagyó órák iskolások és óvodások számára.

A PROJEKT EREDMÉNYEI
Rövidtávú eredményekről beszélhetünk. A felsorolt társadalmi formák, 

szervezetek mind létező, élő helyi közösségekké formálódtak. Ez a rengeteg 
rendszeres esemény nyüzsgővé, élővé tette a falut és a térséget egyaránt. 
Hatalmas hozadék, hogy a közösségeink által létrehozott produktumok értékké 
válnak a térség önkormányzatai szemében. Egyre több a felkérés a népdalkör, 
a néptánccsoportok fellépéseire, népi kézműves foglalkozások, kiállítások meg-
tartására, és ami igazán öröm, képesek is vagyunk ezeket teljesíteni.

Létszámok
Csoportjainkban, szakköreinkben – vagyis a kötetlen társadalmi szerve-

zetekben 220 tagot számlálhatunk. Ha ehhez számítjuk az Élő Forrás Alapfokú 
Művészeti Iskolában tanuló 245 gyermeket, elmondhatjuk, hogy közel ötszáz 
embert érünk el közvetlenül, rendszeres formában. Ehhez számolhatjuk a szü-
lőket, közeli rokonokat, ismerősöket, akik a nyílt eseményeken vesznek részt. 
Így bizonyára többezres létszámot említhetnénk, bár ennek pontos felmérésére 
nincs lehetőségünk.

A folytatás alapjai
A programban szereplő közösségek működtetéséhez és további esemé-

nyek szervezéséhez jelentős támogatási forrásokat vehetünk igénybe. Több tár-
sadalomfejlesztési pályázatot is elnyertünk, melyek a következő évekre bizto-
sítják a programok anyagi forrásait. Ezek mellett két jelentős beruházásra is 
támogatást nyertünk, melyek kapcsán különleges közösségi terek valósulnak 
meg Kiscsőszön. Ezek mindegyike a megkezdett folyamatok folytatását, a kö-
zösségek rendszeres működését szolgálja majd.

A folytatás
Egyesületünk feladata, hogy olyan folyamatokat gerjesszen, amelyek 

később a sikeres példa alapján önállóan is képesek újra és újra létrejönni, osz-
tódni. A résztvevők élményei és a megszerezett tudás adhatja ezek alapjait. A 
társadalom tagjai, a népesség létszámának megtartása és növelése nélkül ezek 
az eredmények hosszabb távon nem fenntarthatóak. Szükség van tehát azokra 
a kormányzati programokra is, amelyek más léptékben, de ugyanezt a célrend-
szert szolgálják. Ha ilyen folyamatok nem indulnak el hamarosan, akkor sajnos 
az eredményeink veszélybe kerülhetnek. 

Feladatunk tehát nem csak a helyi kapacitások helyzetbe hozása és se-
gítése, hanem a vidéki társadalom ügyének lehető legerősebb érdekképviselete. 
Kapcsolatot építünk, tartunk a politikai élet érintett képviselőivel, minisztéri-
umokkal és háttérintézményekkel, szakmai intézményekkel. Szeretnénk elérni, 
hogy a sikerekre hosszabb távú támogatási programok épüljenek.



Volunteers as our strength:  
Rijeka City Library example

RIJEKA CITY LIBRARY VOLUNTEER PROGRAMME IN 2017
Rijeka City Library is one of the biggest public libraries in Croatia, 

with just a little over 20 000 patrons in 2017, and just a little under 60 
employees total. Apart from engaging over fifty individual volunteers (not 
counting the numerous volunteers we help along in choosing content for our 
partner programmes, e. g. the children’s hospital storytellers in Rijeka), in 
2017 we’ve been able to organize over 1500 volunteer hours in the Library 
and over twenty volunteer-run activities. We’ve been honoured to receive eight 
local and regional awards for volunteering in the civil society sector in the 
past few years, some for individiual volunteers’ effort, some for the volunteer 
programme itself.

The Library is often approached to share info about our volunteer 
programme, how to attract volunteers, how to motivate them and how to 
achieve the best results working with them. Listed below are some basic 
activities we’ve found most rewarding, so far.

THE STARTING POINT
We’ve unequivocally found that the starting point for every action needs 

to be a passion for helping people, working with people and helping them grow.
Some of the useful questions to ask ourselves (and our potential 

volunteers) when we’re just starting the cooperation can be:
 ■  What do the volunteers want?
 ■  What’s their own vision of their time at the Library? How can we help 
them achieve that?
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 ■  How can we inspire them and be inspired by them (e. g. are there 
any improvements in our programme that they could point out or 
contribute to)?
 ■  How can we help them expand their skills by volunteering at the 
Library, and what can we do to broaden their horizons in general?

When we approach each and every volunteer with a combination of the 
above ideas, the relationship between the volunteers and the Library usually 
offers the best possibility of mutual growth.

REACHING NEW VOLUNTEERS

Regarding attracting new volunteers, we’ve found that the two 
approaches stated below can be used. Either way, the most important thing 
is to develop and then carefully and lovingly curate the idea of the Library 
(or other organization in culture) as a volunteer-friendly organization. We’ve 
received many questions regarding starting a new volunteer programme, and 
we’ve found that it’s incredibly rewarding to start from the people already 
there in an organization.

In the Library’s example, there were a number of patrons (Library 
members) who were already „fans” of the Library’s work, and asking them to 
help with a programme took just a little effort and a personal touch. Word-of-
mouth is a nice tool in the culture sector, too, because the Library fans can 
enlist their friends and families to help with simpler tasks and ideas, and, in 
the culture field, ‘more’ often results in ‘merrier’.

The other approach is a natural follow-up of the first one, which results 
in receiving offers from outside volunteers (we could call this outsourcing, 
because it is similar, but not quite the same). It includes members of the 
general public who haven’t worked with the Library before, college students 
who have just moved into town, etc. Open calls for volunteers can work, but 
cooperating with local volunteer organizations and NGOs (in regions where 
there are any) can be rewarding, too. The difference is that the new volunteers 
are not already „fans” of the Library, and it takes a bit more time to see 
whether we meet their expectations and ideas of what it is that we do, as well 
as vice versa.

The key, in either way, is to develop and carefully curate honest, high 
quality, personal (this cannot be stressed enough) relationships with each and 
every one of the longer-term volunteers. We’ve found that it’s well worth the 
time and effort. That way, the Library has the privilege of offering professional, 
quality volunteer-run activities, and the volunteers realize pretty early on that 
their time and effort is really valued with us. This, combined with the possibility 
of growing and learning both as an individual and a (future) professional in the 
culture field, gives both parties, in short, the best possible outcome.
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WHAT’S IN A WORD: MENTORSHIP
Partnering up with experienced mentors is an often overlooked aspect 

of volunteering in general, but it’s a great motivational and educational tool 
for the volunteers. As a Library, we take great care to identify the areas in 
which a volunteer can (and wishes to) learn and grow the most, and then we 
do our best to take them through the step by step process of reaching the 
next level. Yes, it does take (a bit) more time. But it can result in an excellent, 
long term Library-volunteer cooperation. One of the most interesting outcomes 
arises when a volunteer ends up specializing in our own field, e. g., becoming 
a librarian, and, if the stars are right, sometimes even our future colleague.

Even though it takes very long time, and can hardly be planned for, 
being able to recruit from the ranks of our current or past volunteers has a 
lot of benefits. Firstly, there is the fact that the colleagues have been trained 
specifically for our organization. Secondly – and even more importantly – 
they are the people who have already grown to appreciate the Library as an 
organization, and come to see the Library’s goals (and its patrons) as their 
own, which sometimes makes the biggest difference in the field.

Mentoring volunteers, too, has the side benefit of the volunteers being 
able to become future mentors themselves, which creates the opportunity of 
an endless cycle of „pay-it-forward”.

NO EXPERIENCE NEEDED?
One of the reasons why the volunteers keep approaching the Library is 

our unique position of offering practical, „hands-on”, professional and, most 
of all, useful experience to them. Many university students in the humanities, 
as well as young professionals, lack the experience required by a lot of 
institutions, organizations and companies to apply for a job position with 
them. This is especially relevant to many future professionals who are trained 
to work with children and teenagers, but wish to gain more experience. The 
Library, as well as similar organizations in culture, offers a safe and controlled 
environment for learning, a continuous education, and aforementioned, highly 
qualified mentorship.

In cases where the volunteer programme is a new project for both the 
organization and the volunteers (e. g. no previous experience with volunteers 
from the organization’s staff), both parties can work together to gather relevant 
resources, guidelines and examples of good practice. They can also reach out 
to similar organizations (oftentimes NGOs and public education institutions 
like schools) to find out what training assistance is offered in their region. It 
doesn’t take a lot to become able to create something new and meaningful.

And, of course, don’t forget to put a reference into the CVs of the young 
volunteers, to help them level the playing field when applying for new positions 
in their own profession.
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CONCLUSION: THE SHIFT
Everything stated above makes it clear that having a well thought out 

and carefully developed volunteer programme in an organization in culture can 
be an invaluable resource for those of us working in the field. Still, it might 
be useful to note an effect that often accompanies working with volunteers 
on a long-term basis: the shift from seeing volunteers as our resource – to 
realizing volunteering is a value in itself for the volunteers! A lot of individuals 
and institutions try to „use” volunteers as an extra pair of hands, or a “free” 
outsourcing tool when the to-do lists start to overwhelm us.

If we approach every volunteer as a person whose time is as valuable 
as ours, if we develop and continue to grow our relationship with them, if we 
offer them a safe and creative environment for education, experience and play, 
there is no doubt that the process as a whole will become a true joy for every 
person included, professionals and volunteers alike.



A z önkéntesek, mint erősségünk: 
a Rijekai Városi Könyvtár  

példája1

1 Jelen cikk egyes részletei Verena Tibljaš és Vesna Kurilić egy korábbi előadásából származ-

nak.

A RIJEKAI VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNTESSÉGI PROGRAMJA 2017-BEN
A Rijekai Városi Könyvtár az egyik legnagyobb közkönyvtár Horvátor-

szágban, 2017-ben több mint 20 000 olvasóval, csaknem 60 munkatárssal. A 
több mint ötven önkéntes alkalmazásával (nem számítva azt a számos önkén-
test, akiket segítünk a partnerprogramjaink során a tartalomválasztásban, 
mint pl. a rijekai gyermekkórházakban önkénteskedő mesemondókat) 2017-ben 
több mint 1500 önkéntes órát tudtunk megszervezni a könyvtárban, és több 
mint húsz, önkéntesek által végrehajtott tevékenységet. Elismerésként nyolc 
helyi és regionális kitüntetésben részesültünk az elmúlt években a civil szek-
torban kifejtett önkéntességi tevékenységünkért, néhányat az egyéni önkéntes 
erőfeszítésekért, néhányat meg magáért az önkéntességi programért.

A könyvtárat gyakran keresik meg azzal, hogy informálódjanak az ön-
kéntességi programunkról, arról, hogy hogyan vonjuk be az önkénteseket, ho-
gyan motiváljuk őket, és hogyan lehet elérni a legjobb eredményeket a velük 
végzett munka során. Az alábbiakban felsoroljuk a főbb tevékenységeket, ame-
lyeket eddig a leggyümölcsözőbbeknek találtuk.

A KIINDULÁS
Egyértelműen úgy találtuk, hogy minden akciónk kiindulási pontja az a 

szenvedély, hogy segíteni akarunk az embereknek, velük akarunk dolgozni és 
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segíteni akarunk a fejlődésükben. Néhány hasznos kérdés, amit magunknak 
(és a potenciális önkénteseknek) fel kell tennünk, amikor az együttműködésbe 
belefogunk:

 ■  Mit akarnak az önkéntesek?
 ■  Milyen saját elképzelésük van a könyvtárban töltött időről? Hogyan 
segíthetjük őket abban, hogy ezt elérjék?
 ■  Hogyan ösztönözhetjük őket és ők hogyan tudnak inspirációt átadni 
nekünk? (Pl. van-e olyan továbbfejlesztési lehetőség a programunk-
ban, amire rá tudnak mutatni, vagy hozzá tudnak járulni ahhoz)?
 ■  Hogyan tudjuk segíteni őket a készségeik fejlesztésében azáltal, hogy 
önkéntes munkát végeznek a könyvtárban, és mit tehetünk annak 
érdekében, hogy szélesítsék a látókörüket?

Ha minden egyes önkéntest a fenti gondolatok kombinációjának segítsé-
gével közelítünk meg, az önkéntesek és a könyvtár közötti kapcsolat általában 
a lehető legtöbb kölcsönös előny lehetőségét biztosítja.

ÚJ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA
Az új önkéntesek bevonzását illetően az tapasztaltuk, hogy az alábbi két 

megközelítés alkalmazható. Mindkét esetben a legfontosabb dolog, hogy kiala-
kítsuk, és később gondosan fenntartsuk azt az imázst, hogy a könyvtár (vagy 
más kulturális intézmény) önkéntesbarát szervezet. Sok kérdést kaptunk az 
új önkéntes program indításáról, és azt találtuk, hogy hihetetlenül célravezető 
azokkal az emberekkel kezdeni, akik már ott vannak az intézményben.

A könyvtár esetében például sok könyvtártag (beiratkozott olvasó) már 
„rajongója” volt a könyvtár munkájának, és felkérni őket arra, hogy segítsenek 
egy adott programban csak egy kis erőfeszítés és személyes érintettség kellett. 
A „szájreklám” a kulturális szektorban is nagyon jó eszköz, mivel a „könyvtár 
rajongói” meg tudják nyerni a barátaikat és a családtagjaikat, hogy segítsenek 
kisebb feladatok és ötletek megvalósításában – és a kulturális területen a több 
nem csak több embert jelent, de több örömöt is.

A másik megközelítés az elsőnek a természetes következménye, amely-
nek az eredményeként külsős önkéntesektől érkeznek ajánlatok (ezt nevezhet-
jük outsourcingnak is, mert hasonló ahhoz, de nem teljesen ugyanaz). A széles 
társadalom tagjairól van itt szó, akik azelőtt nem dolgoztak a könyvtárban, 
felsőoktatási hallgatók, akik nemrég költöztek a városba stb. Önkéntesek al-
kalmazására szóló nyilvános pályázatok meghirdetése működőképes lehet, de a 
helyi önkéntes szervezetekkel és civil szerveződésekkel (ha egyáltalán vannak 
ilyenek a régióban) való együttműködés előnyösebb. A különbség abban van, 
hogy az új önkéntesek még nem számítanak a könyvtár „rajongójának”, ezért 
kicsit tovább tart, hogy kiderüljön, megfelelünk-e a várakozásaiknak és nézete-
iknek arról, amit csinálunk, és vice versa.
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Mindkét esetben kulcsfontosságú, hogy őszinte, minőségi és személyes 
(ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni) kapcsolatot építsünk, és körültekintően 
gondozzunk minden hosszú távon alkalmazott önkéntessel. Az a tapasztala-
tunk, hogy megéri az időt és a fáradtságot. Ezáltal a könyvtár abban a kivéte-
les helyzetben van, hogy profi és minőségi, önkéntesek által folytatott tevékeny-
ségeket tud kínálni. Ezzel egyidejűleg az önkéntesek is hamar megértik, hogy 
a nálunk töltött idejüket és munkájukat magasra értékeljük. Mindez ötvözve a 
kulturális területen való egyéni és szakmai fejlődés és a tanulás lehetőségével, 
mindkét fél számára a lehető legjobbat eredményezi.

MIT TAKAR A SZÓ: MENTORSÁG

A tapasztalt mentorral való együttműködés lehetősége egy olyan aspek-
tusa az önkéntességnek, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak, holott az 
nagyszerű motivációs és továbbképző eszköz az önkéntesek számára. Könyv-
tárként nagy figyelmet fordítunk azoknak a területeknek a megtalálására, ame-
lyeken az önkéntes a leginkább tud (és akar) tanulni és fejlődni, majd mindent 
elkövetünk azért, hogy apránként eljuttassuk őket a következő szintre. Hát, 
igen, ez kissé időigényesebb, de kiváló, hosszú távú könyvtár és önkéntes 
együttműködést eredményezhet. A legérdekesebb helyzet akkor áll elő, ha az 
önkéntes a mi területünkre szakosodik, azaz könyvtáros lesz, és ha a csillagok 
állása kedvező, akár a kollégánk is lesz a jövőben.

Noha nagyon időigényes és ezért alig tervezhető, hogy a jelenlegi vagy 
korábbi önkénteseinkből építsük ki a stábunkat, ennek számos haszna van. 
Először is az, hogy ezeket a kollégákat a saját intézményünk számára és igé-
nyeinek megfelelően képeztük ki. Másrészt – ami talán még fontosabb – ezek 
a kollégák már megbecsülik a könyvtárat mint intézményt, és azonosulni tud-
nak a könyvtár (és olvasóinak) céljaival, és ez nagy különbséget jelent a mi 
szakterületünkön.

Az önkéntesek mentorálásának másodlagos előnye, hogy az önkéntes 
képessé válik arra, hogy maga is mentor legyen. Így lehetőség nyílik arra, hogy 
egy végtelen ciklus keletkezzen. 

NINCS SZÜKSÉG TAPASZTALATRA?

A leggyakoribb oka annak, hogy önkéntesek keresik fel a könyvtárat, 
az, hogy gyakorlati, kézzel fogható szakmai és leginkább hasznos tapasztalatot 
vagyunk képesek nyújtani nekik. Számos egyetemi hallgató, és fiatal kezdő 
szakember a humán területen nem rendelkezik olyan tapasztalattal, amit az 
intézetekben és vállalatoknál megkövetelnek a munkavállaláshoz. Ez különö-
sen vonatkozik azokra a szakemberekre, akik gyermekek és fiatal felnőttek 
nevelésével kapcsolatos képzést kaptak, de több tapasztalatra van szükségük. 
A könyvtár és más hasonló kulturális intézmény biztonságos és ellenőrzött 



Az önkéntesek, mint erősségünk: a Rijekai Városi Könyvtár példája 127

tanulási környezetet, továbbfejlődési lehetőséget kínál, és a már korábban is 
említett magas szintű mentorokat is biztosít. 

Abban az esetben, ha az önkéntes program újdonság mind az intéz-
ménynek, mind az önkéntesnek (pl. az intézmény munkatársainak nincs ko-
rábbi tapasztalata az önkéntesekkel), mindkét fél közösen gyűjthet megfelelő 
háttéranyagokat, iránymutatásokat és jó példákat az önkéntességre. Felkeres-
hetnek hasonló szervezeteket (leggyakrabban civil szervezeteket és közoktatási 
intézményeket, iskolákat), hogy kiderítsék, milyen képzési lehetőségek kínál-
koznak a régióban. Nem kerül sok erőfeszítésbe, hogy képesek legyenek valami 
újat és értelmeset alkotni.

És természetesen, ne felejtsük el a fiatal önkéntes önéletrajzába beírni 
a gyakorlatát, ezzel is segítve az elhelyezkedését az új helyen a saját szakmá-
jában.

KONKLÚZIÓ: AZ ELMOZDULÁS

Minden, ami a fentiekben elhangzott, világossá teszi, hogy egy jól át-
gondolt és gondosan kivitelezett önkéntes program a kulturális intézményben 
felbecsülhetetlen értéket jelenthet a szakterületünkön dolgozók számára. Mégis 
ki kell emelnünk egy olyan hatást, ami hosszútávon kíséri az önkéntesek alkal-
mazását: az elmozdulást attól, hogy az önkénteseket csak kiegészítő forrásként 
lássuk, abba az irányba, hogy észrevegyük, az önkéntesség magában is érték 
az önkéntes számára! Sokan (egyének és intézmények egyaránt) extra segít-
ségként „használják” az önkénteseket, vagy ingyenes külső munkaerőként, ha 
elborítanak a teendők.

Ha emberként közelítünk az önkénteshez, akinek az ideje ugyanolyan 
értékes, mint a miénk, ha kapcsolatot alakítunk ki vele és továbbépítjük azt, ha 
biztonságos és kreatív környezetet kínálunk számukra a tanuláshoz, az élmé-
nyekhez és a szórakozáshoz, továbbképzési, tapasztalatszerzési és szórakoztató 
környezetet teremtünk számára, akkor nem kétséges, hogy az egész folyamat 
élvezetes lesz minden résztvevő számára, úgy a szakmai munkatársak, mint az 
önkéntesek számára.
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Közösségépítő- és alakító  
gyakorlatok a marosvásárhelyi 

Teleki Tékában1

1 Az előadás a debreceni Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with Libraries – „Cse-

lekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt nemzetközi konferencián hangzott 

el 2018. október 15-én Zsibongó oázis, avagy közösségépítő- és alakító gyakorlatok  

a marosvásárhelyi Teleki Tékában címmel.

LÁZOK KLÁRA

Az elmúlt évtizedben az erdélyi magyar nemzeti könyvtárként is emle-
getett marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár a tradicionális, szakmai straté-
giája kidolgozása mellett különös gondot fordított egy olyan stratégia részletes 
kigondolására is, amely a Teleki Téka közösségi-szimbólum erejét igyekszik 
kiaknázni, a helyi közösséget tekintve legfőbb célközönségének. A cél egyrészt 
közösségépítés a Teleki Téka köré, az intézmény és állományának megismerte-
tése, interiorizálása és ezáltali virtuális átadása révén, mivel ez az a közösség, 
mely segítséget nyújthat egyrészt közösségi lobbicsoportként, akár az egyéni 
hálózatokon keresztül a műemléképület karbantartásáért való igyekezetben, 
vagy egyéb problémák esetén a Téka mellé állva. Ugyanakkor a könyvtár lieu 
de mémoire, közösségi szimbólum erejére alapozva kialakított közösségi prog-
ramok egyrészt az olvasásra nevelést és a lokális és nemzeti identitás erősíté-
sét tűzték ki célul, másrészt annak a szellemi komfortérzésnek a megteremté-
sét célozzák a helyi közösségben, amely mellett megéri otthon dolgozni.
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A HELYSZÍN
A Teleki-Bolyai Könyvtár tudományos könyvtárként él a magyar és kül-

földi tudományos közösség tudatában, mely 1802-től hozzáférést biztosított és 
biztosít olvasótermében a Teleki Sámuel által a közösségnek adományozott en-
ciklopédikus gyűjteményhez, ugyanakkor állandó és időszakos könyvkiállítása 
révén a város egyik legfontosabb turisztikai látványossága. Az elmúlt években 
igyekeztünk az olvasóterem szolgáltatásait minél inkább kibővíteni, a Teleki 
Téka múzeumi tevékenysége, értékeink láttatása szintén az alaptevékenységek 
közé tartozik, évente 12 000 turista fordul meg az állandó és az időszakos 
kiállításokon. Ugyanakkor működésünknek nagyon fontos célkitűzése az állo-
mánymegőrzés, a Tékában található, nem csupán papíralapú kulturális örökség 
védelme. 

A KEZDETEK ÉS A MÓDSZERTAN
Közösségfejlesztő stratégiáról csak 2012-től beszélhetünk, de a csírák 

már 2008-tól mutatkoztak, amikor elindítottunk egy múzeumpedagógiai projek-
tet a könyvtárban. Ennek első része, a Tékagyerekek, a gyerekek számára érde-
kes művelődéstörténeti témákat tárgyalta a könyvtár könyveire támaszkodva, 
feladatlapok és élményszerű régikönyv-bemutatások segítségével, a résztvevők 
aktív bevonásával.2 A foglalkozás módszertani megoldásait a British Library, 
illetve a budapesti Szépművészeti Múzeum gyerekfoglalkozásai ihlették, ezt 
próbáltuk a lokális kontextushoz igazítani.3 Ezt a foglalkozást egészítette ki 
2010-től a jóval gyakorlatibb jellegű Téka Könyvesműhely, amely a könyv meg-
teremtésének különböző fázisait mutatta be a papírmerítéstől a betűöntésen, 
márványozáson, különböző technikákon keresztül a könyvkötésig.4 A gyere-
kek mellett természetesen a város és régió felnőttközönségét is megszólítottuk 
néhány spontán örökbefogadási akció révén, amelyek meglepően sikeresnek 
bizonyultak. A Fogadj örökbe egy széket, a Téka 14 műemlékszékének és 2 asz-
talának restaurálására szervezett kampány volt, a Fizess egy sört a bagolynak a 
könyvtár bagolycégérének felújítására szervezett gyűjtés a Félszigeten, a helyi 
ifjúsági zenei fesztiválon, és tulajdonképpen nem is az összeg gyors összegyű-

2 A foglalkozásról való első híradások a helyi újságokból: Bolyai Farkas vendégei, Népújság, 

2010. február 10., 2. Tékagyerek-program, Vásárhelyi Hírlap, 2010. március 24. , Gyerek-

szemmel a Teleki Tékában, Népújság, 2010. július 8.

3  Jelenleg a https://www.bl.uk/learning (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.) és a https://

www.szepmuveszeti.hu/programtipusok/csaladi-es-gyermekprogramok/ (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.) oldalakon érhetőek el. Természetesen ezek mellett még számos európai és 

magyarországi múzeum és könyvtár jógyakorlataiból szemezgettünk, azért emeljük ki csupán 

ezt a kettőt, mivel alapvonalaiban ezekre épülve alakítottuk ki a mi programjainkat.

4 A két foglalkozás módszertani megoldásainak részleteiről és a forgatókönyveiről bővebben: 

Szállasy Noémi – Iuga Gombos Márta (szerk.) 2017. Gyertek velünk múzeumba! Múzeumpe-

dagógiai kézikönyv., Kolozsvár.
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lése volt a valós eredmény ezekben az esetekben, hanem az, hogy a város el-
kezdett egy más típusú, nagyon élő kontextusban is beszélni a Teleki Tékáról.5 

2012-től sikerült a könyvtár hivatalos stratégiájába is belefoglalni a 
közösség felé való nyitást, mely találkozott fenntartónk, a Megyei Könyvtár 
jóváhagyásával is. Így a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, az 
NKA, a Maros Megyei Tanács kulturális alapja és a Teleki Téka Alapítvány 
támogatását felhasználva kidolgoztunk egy háromszintű elgondolást, amelyet a 
lehetőségekhez mérten azóta is folyamatosan alakítgatunk-bővítünk.

Ami a stratégia módszertani megalapozottságát illeti, a kezdetektől fi-
gyelemmel kísértük a hasonló könyvtárak és múzeumok gyakorlatait a sajátja-
ink alakításánál: a British Library, a mainzi Gutenberg Museum, a pannonhal-
mi könyvtár, az OSZK, illetve a sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai könyvtárak 
jó gyakorlatainak tanulságait igyekeztünk összefűzni a helyi sajátosságok és 
igények által előhívott gyakorlatokkal. Múzeumpedagógiával foglalkozó mun-
katársunk több vonatkozó képzésen is részt vett, és rendszeresen forgatjuk a 
közösségfejlesztéssel foglalkozó szakirodalmat, a Múzeumcafét, illetve a MOKK 
kiadványait, a British Library és a Gutenberg Museum szakanyagait. 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMJAINK MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI

Folyamatos teasing-kampány
A stratégia első szintje a folyamatos, de mértéktartó teasing-kampány, 

ennek egyik megnyilvánulási formája volt például a felújítások utáni újranyi-
tásunkat hirdető, egy hónapig kifüggesztett óriásplakát a város közepén álló 
Maros Mall-on 2012-ben, vagy a közösségi célokra adományt gyűjtő úszóverse-
nyen, a Swimathon-on való részvételek 2014-ben és 2015-ben, amelyek termé-
szetesen a gyűjtés mellett az annak céljaként megjelölt programok számára is 
népszerűsítést jelentettek. Az örökbefogadási akciók is idetartoznak, hisz ezek 
is kitűnő módjai értékeink megismertetésének, virtuális átadásának és ezáltal 
a könyvtár körüli közösség kialakításának – tavasszal például egy különleges 
dokumentum, egy, 1783-ban készült selyem halotti címer restaurálására gyűj-
töttük össze a szükséges összeget a Fizess egy öltést felhívással.6 

5 Az események sajtóvisszhangjáról lásd: Kiwi-díj Lázok Klárinak a Fogadjon örökbe egy 

széket akcióért, 2009. május 8. http://multikult.transindex.ro/?cikk=9476, (utoljára megte-

kintve: 2019. 07. 24.) Közösségi siker Marosvásárhelyen, Krónika, 2009. December, https://

kronika.ro/kultura/kozossegi_siker_marosvasarhelyen/print. (utoljára megtekintve: 2019. 

07. 24.) A legátfogóbb ismertetés ugyanakkor egy kolozsvári közösségépítő kiadványban, 

az Archimiában jelent meg az akcióról: Plătește o bere pentru bufniță!, Archimia 17, Cluj 

Napoca, 2010, 2–3. 

6  http://www.maszol.ro/index.php/kultura/97431-kozossegi-osszefogassal-restauralnak-a-teleki-

teka-legregebbi-cimeret (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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Tudománynépszerűsítő programok szervezése gyerekek és felnőttek számára

A figyelemfelkeltés mellett olyan állandó tevékenységeket szervezünk, 
amelyek mindennapossá, megszokottá teszik a vásárhelyiek számára a Teleki 
Tékába való rendszeres bejárást. A foglalkozások egyrésze Teleki Tékás temati-
kától indul és a könyvtár munkatársai tartják/moderálják: ilyenek gyerekprog-
ramjaink és a felnőtteknek szóló Beszélő Könyvek beszélgetőssorozat. 

 ■ Gyerekprogramok

Legsikeresebbek a gyerekprogramok, amelyek 2008-tól természetesen 
átalakultak az igények, illetve az újabb ötletek nyomán. A Márton Krisztina 
által megálmodott és vezetett Téka Könyvesműhely című gyakorlati foglalkozás 
bizonyult ezek közül a legsikeresebbnek, amelyet azóta, a túljelentkezés miatt, 
megrendelhetővé tettünk az osztályok számára, illetve kihelyezett formában 
is működik, vagyis kérésre múzeumpedagógusunk kimegy az iskolákhoz is.7 
Ugyanakkor a Könyvesműhely foglalkozásai által jelen vagyunk a különböző 
kulturális fesztiválokon, gyerektáborokban. 

A programsorozat egyes műhelygyakorlatai a gondolat könyvvé válásá-
nak folyamatát ismertetik meg a résztvevő gyerekekkel, végigkövetve a mű-
helytitkokat a papírmerítéstől a grafikai technikákon át a könyvkötésig. A 
foglalkoztatók keretén belül a gyerekek megismerkedhetnek az egyes technikák 
rövid történeti hátterével, hagyományaival, diavetítéssel és bizonyos példák 
eredetiben való ismertetésével egybekötve, majd saját maguk életre kelthetik a 
műhelytitkokat. Azt a felismerést is szeretnénk nyújtani számukra, hogy egy-
részt felbecsülni és megbecsülni tudják az alkotások mögötti tudást és munkát, 
másrészt, hogy saját adottságaikat kiaknázva ők maguk is műveljék ezeket a 
hagyományokat.

Egy másik stabil gyerekprogram, amire már számítanak a vásárhelyiek, 
a Teleki Téka különböző eseményeinek járulékos gyerekfoglalkozása: időszakos 
kiállításaink megnyitóira, Múzeumok éjszakájára, a Vásárhelyi Forgatagra külön 
az alkalom tematikájához illő gyerekfoglalkoztatással szoktunk készülni.8

Az Iskola másként a romániai iskoláknak egy olyan programja, amikor 
egy hétig a gyerekek szervezetten ugyan, de nem az iskolában tanulnak. Erre 
is készülünk minden évben, különböző korosztályoknak előkészített Téka-kiál-
lításbemutatóval.9 

7 A foglalkozás talán egyik legteljesebb bemutatása: A nyomtatott könyv megszerettetése a 

marosvásárhelyi Teleki Tékában, Magyar Közoktatás 1. szám, 2017. január, 20–21.

8 Ilyen jellegű rendezvényeinkről a Vásárhelyi Forgatag fesztiválújságjában tájékozódhat: 

http://forgatag.ro/hirek/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

9 http://www.telekiteka.ro/muzeum-pedagogia (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)



132 Közösségépítő- és alakító gyakorlatok a marosvásárhelyi Teleki Tékában

 ■ Beszélő Könyvek előadássorozat

A felnőtteknek szóló programok közül a leginkább mérhető a Beszélő 
Könyvek sikere: ez egy kéthavonta megrendezett beszélgetős sorozat, tematikus 
évadokkal (2018 például a másként gondolkodás éve volt), amelynek keretén 
belül a Téka állományában fellelhető tematikáktól elindulva a nagyközönség 
érdeklődésére számot tartó résztémákról beszélgetünk az illető téma elismert 
szakértőivel, kiegészítve a beszélgetést különböző interaktív betétekkel.10 Meg-
hívottaink közt ott szerepeltek az elmúlt öt évben a szakma senior kutatói: 
beszélgettünk Kőszeghy Péterrel a ponyváról,11 Benda Borbálával az étkezési 
kultúráról,12 Deé Nagy Anikóval a Teleki Téka egykori mindennapi életéről,13 
Fónagy Zoltánnal az időről,14 Egyed Emesével a tiltott könyvekről,15 Pukánszky 
Bélával az egykori nevelési reformokról,16 Poór Jánossal a szabadkőművesek-
ről,17 hogy csak néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül. Ugyanakkor a 
2000-es években elismert kutatóvá érett fiatalok is megfordultak a freskós 
terem porondján: Novák Csaba Zoltán és Berekméri Róbert történészek,18 a 
művészettörténész Orbán János és Imecs Magdó Eszter,19 vagy a néprajzosok 
közül Tóth G. Péter és Vajda András.20 

A stabil látogatószáma ezeknek a beszélgetéseknek 80–110 személy kö-
zött mozog, ami Marosvásárhely viszonylatban nagyon jó eredménynek szá-

10 https://szekelyhon.ro/muvelodes/beszelnek-a-konyvek-a-tekaban (utoljára megtekintve: 2019. 

07. 24.)

11 https://www.e-nepujsag.ro/articles/nyáresti-barangolás-„népszerű”-irodalom-ponyva-

szülőhelyein (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

12 https://kronika.ro/szines/gasztronomiai-erdekessegek-a-teleki-tekaban (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.)

13 https://www.youtube.com/watch?v=FKuaQit5xbs (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

14 https://tti.btk.mta.hu/esemenyek/eloadas-vitaules/1740-fonagy-zoltan-eloadasa-a-teleki-

tekaban.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.); https://www.e-nepujsag.ro/articles/az-

idők-nyomában-teleki-téka-februári-rendezvényén (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

15 http://www.maszol.ro/index.php/kultura/25515-a-felvilagosodas-korarol-a-teleki-tekaban 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

16 http://www.e-nepujsag.ro/articles/nádpálcától-az-élménypedagógiáig (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.)

17 http://www.e-nepujsag.ro/articles/teleki-sámuel-és-szabadkőművesség (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.); http://szekelyhon.ro/aktualis/szabadkomuves-volt-e-teleki-samuel (utoljára 

megtekintve: 2019. 07. 24.)

18  http://www.maszol.ro/index.php/kultura/37749-ispotalyokrol-orvoslasrol-a-teleki-tekaban; 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.); http://www.e-nepujsag.ro/articles/orvostörténeti-

kalandozás-tékában (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

19 http://www.e-nepujsag.ro/articles/közfürdők-gyógyfürdők-1 (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.)

20 http://www.kjnt.ro/ertektar/esemeny/vajda-andras-eloadasa-a-teleki-teka-eloadassorozataban-1 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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mít; ebből 50–60 személyre tehető a visszatérő közönség száma, a többiek 
nagyrészt téma- illetve előadófüggőek. Kiemelkedően magas volt látogatottsága 
(370 személy) a Barabási Albert-Lászlóval, a hálózatok és a történelemkuta-
tás kapcsolatáról tartott beszélgetésünknek, ami, bár nyilvánvalóan az előadó 
személyének szólt elsősorban, de a beszélgetéssorozat ismertségét is emelte a 
vásárhelyiek körében.21 

Könyv- és olvasásnépszerűsítő programok szervezése
Az elmúlt években a tudománynépszerűsítő programok mellett tudato-

san felvállaltunk egy könyv- és olvasásnépszerűsítő szerepet is. Ezt igyekeztünk 
elősegíteni azokkal a nem face-to-face jellegű udvari rendezvényekkel, amelyek 
spontaneitásukkal hatnak, illetve azzal, hogy pont a Tékában/Tékaként nyilvá-
nítják ki ezt a spontaneitást.

 ■ Nyitott könyvespolc program

A Nyitott könyvespolc programot 2013-ban indítottuk, ez a legszélesebb 
rétegeket megcélzó könyvnépszerűsítő programja a Teleki-Bolyai Könyvtár-
nak.22 Az alapgondolat egyszerű: egy polcot helyeztünk ki a kapu alá, amelyre 
bárki behozhatja megunt könyveit, illetve bogarászhat rajta egy jó könyv után. 
Az első egy-két év után szembesültünk azzal, hogy az általunk elképzelt olva-
sásnépszerűsítő jelleg mellett van ennek a kezdeményezésnek egy másodlagos 
hozadéka is: megoldást jelent a hetvenes-nyolcvanas években felgyűjtött magán-
könyvtár-hagyatékok – az örökösök számára – megnyugtató rendezésére. Nyil-
ván a polcra behozott nagyobb adományokat a könyvtárosok átnézik kikerülés 
előtt, és ezek egy részét beemeljük a könyvtár állományába, illetve az iskolák 
számára hasznosítható könyveket megpróbáljuk célzottan továbbajándékozni. 

A Nyitott könyvespolc program köré az elmúlt években több figyelemfel-
keltő rendezvényt szerveztünk. 2013-tól minden évben happeninget rendezünk 
április 23-án a könyv nemzetközi napjára: kiköltözünk a polccal a Téka elé az 
utcára, felhívva ezzel a figyelmet a program létezésére. Ugyanakkor idéntől 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Impresszárió szakos hallgatóival part-
nerségben elkezdtük a polc népszerűsítését az egyetemi ifjúság körében is, 
egy évente kétszeri tervezett, nagyon friss, fiatalos, délutáni, bulis hangulatú 
rendezvénnyel. A Könyvturinak elkeresztelt udvari programon, a Nyitott polcra 
behozott, és elraktározott hagyatékból, illetve a diákok által erre az alkalomra 
szervezett közösségi könyvgyűjtő akcióban begyűjtött könyvekből válogathatott 
és vihetett a közönség.23 

21 https://www.e-nepujsag.ro/articles/az-értől-az-óceánig (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

22 http://www.vasarhely.ro/kozter/konyveket-ajandekozott-teka (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.) http://www.vasarhely.ro/kozter/nem-nyaral-teka (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.) 

https://szekelyhon.ro/muvelodes/ha-konyvet-hoz-konyvet-visz (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.)

23 http://www.maszol.ro/index.php/kultura/97261-konyvturit-szerveznek-a-teleki-tekaban 
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Ennél szakmaibb hangulatú a Vásárhelyi Forgatag részeként rendezett 
Tékaforgatag Könyvvására.24 2013-ban indult az erdélyi könyvkiadók és kereske-
dők bevonásával a Történelmi Könyvek Vására a Teleki Téka udvarán. Azóta a 
kínálatot ugyan bővítettük, de a kapcsolódó könyves események és könyvbemu-
tatók továbbra is a történelem- és társadalomtudományok köré szerveződnek.25 

Az online megjelenés a harmadik fontos összetevője a közösségfejlesztő 
stratégiánknak, talán az, amelyre több gondot kellene fordítanunk. A honla-
punkra26 folyamatosan feltöltjük ugyan az események plakátjait, de hírfolya-
munk nincs, ezt próbáljuk ellensúlyozni az aktívabb Facebook-jelenléttel.27 

QUO VADIS? – REMÉNYEINK
Gyerekprogramjaink azok, amelyekhez a legtöbb reményt fűzünk, hisz 

az elmúlt tíz év során már beérve is láttuk ezeket az eredményeket. Azt re-
méljük, hogy e programok révén sikerül észrevétlenül átadni a gyerekeknek 
a kulturális örökség tudatos kezelésének igényét, lokális és nemzeti identitá-
suk erősítése által hozzá tudunk járulni könnyebb érvényesülésükhöz, illetve a 
könyvekben rejlő esztétikum felől sikerül felkelteni érdeklődésüket az olvasás 
és a könyvek iránt, nem mellékesen pedig fejleszteni tudjuk a részletekre való 
odafigyelés képességét, amelyre oly kevés idő jut az iskolai oktatás keretein 
belül. Fontosnak tartjuk továbbá azt a hozadékot is, hogy ezek a foglalkozások 
a résztvevő elég kisszámú román gyerek számára a marosvásárhelyi/erdélyi 
magyar közösség kultúrájának megismerését is jelentik, s ezáltal híd szerepet 
is betölthetnek. 

Felnőttprogramjaink legfőbb célja és bizonyos fokig elért eredménye 
az olvasásnépszerűsítés mellett annak a bizonyos szellemi komfortérzésnek 
és otthon-feelingnek a kialakulása, amelyről már esett szó a bemutató elején. 

A programok középtávú célja a lokális identitás erősítése, a kulturális 
örökségre való figyelem felhívása annak megismertetése által. A Teleki Téká-

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.); https://szekelyhon.ro/aktualis/konyvturkalo-

marosvasarhelyen-hagyomanyt-teremtenek-a-szabad-polc-nepszerusitesebol (utoljára 

megtekintve: 2019. 07. 24.)

24 http://www.mediatica.ro/hirek/kultura/tortenelmi-konyvek-teleki-szellemisegeben-a-

forgatagon (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

25 http://www.e-nepujsag.ro/articles/könyvvásár-tékaforgatagon (utoljára megtekintve: 2019. 07. 

24.) 

26 2015-ben felújított dinamikus honlapunkat: www.telekiteka.ro (utoljára megtekintve: 2019. 

07. 24.), magyarul, románul, angolul és németül böngészhetik az érdeklődők, akik egyrészt a 

könyvtár történetéről és kincseiről, másrészt jelenlegi munkánkról: olvasótermi kiszolgálás-

ról, múzeumi szolgáltatásainkról, segédleteinkről, kiállításainkról és különböző programjaink-

ról szerezhetnek információkat.

27 https://www.facebook.com/Teleki-T%C3%A9ka-Bibliotheca-Telekiana-741405552537669/ 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

http://www.mediatica.ro/hirek/kultura/tortenelmi-konyvek-teleki-szellemisegeben-a-forgatagon
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ban rejlő értékek könnyedebb, de érezhetően szakmai szintű tárgyalása, az 
anyag sokszínűségének aláhúzása által interiorizálni szeretnénk a könyvtárat, 
a megismertetés által átadni, megfoghatóvá tenni állományát, becsalogatni 
esetleg azt a tanárt, díszlettervezőt, fizikust is az olvasóterembe, aki addig azt 
gondolta, hogy ez csak egy statikus nemzeti örökség. 

Ugyanakkor az alapító Teleki Sámuel és könyvtára által körvonalazott 
egyetemes gondolatrendszer – a nemzeti identitás a saját értékek alapos meg-
ismerésen alapuló építése, a közösségért való felelősségérzet, egymás másként 
gondolkodásának elfogadása, a kulturális értékek felsőbbrendűségének tudata 
– továbbadása által a Teleki Téka programjai arra is lehetőséget teremtenek, 
hogy a nemzeti érzés pusztán érzelmi alapon történő megélése átalakulhasson 
egy, az értékek pontos megismeréséből és esetleg funkcionális felhasználásuk 
lehetőségéből adódó szellemi komfortérzéssé.

Úgy gondoljuk, hogy a programok minőségi tartalma és megszervezése, 
újszerűsége és megújulásra való képessége, és emellett a fent említett, a kul-
túra által integráló szellemiség továbbvitele képes megteremteni azt az oázist, 
amely meggyőzheti a külföldről hazatérő harmincast, az életét kezdő fiatalt, 
vagy akár a napi csatározásokba belefáradt középkorút is arról, hogy ott van, 
ahol lennie kell. Ez az az alapgondolat, amely a Teleki-Bolyai könyvtár kö-
zösségfejlesztési feladatait jogosan beemeli a könyvtárban folyó hagyományos 
régikönyves tudásközvetítő-könyvtárosi, illetve a tudományos kutatói munka 
mellé.



A CSÍKSZEREDAI KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR HELYISMERETI  
SZEREPVÁLLALÁSA

A Kájoni János Megyei Könyvtár Hargita megye legnagyobb állomány-
nyal rendelkező közművelődési könyvtára. A Hargita Megye Tanácsa fenntar-
tásában működő intézmény változatos, sokféle igényt kielégítő kulturális és 
szabadidős tevékenységekkel, rendezvényeivel igyekszik folyamatosan jelen 
lenni a helyi közösség életében.

A Kájoni János Megyei Könyvtár szolgáltatásainak alapját mintegy 
180 000 dokumentumból álló gyűjteményei képezik, könyvek, periodikák, au-
diovizuális, valamint elektronikus és egyéb dokumentumok. Évente több mint 
4500 regisztrált használója van. Módszertani központ szerepét tölti be Hargita 
megye közkönyvtárai felé, irányítja és egybehangolja a megye közművelődési 
könyvtárainak tevékenységét.

A mai intézmény jogelődjeként létrehozott városi könyvtár Csíkszere-
dában 1950 óta működik, a csíkszeredai könyvtárak története azonban jóval 
korábbra nyúlik vissza. Fennállása óta a könyvtár több szervezeti változáson, 
költözésen és névváltozáson esett át.

Kájoni János nevét 2007 decemberében vette fel a könyvtár. A névadás-
sal az általa szolgált közösség számára is jelezni kívánja azonosulását azzal 
a kulturális eszménnyel, amelyet a 17. századi tudós ferencrendi szerzetes, 
Kájoni személyisége képvisel, az egyetemes kulturális és emberi értékek szol-
gálatával.

2012. december 18–20-án új székhelyén, ünnepélyes keretek között, ren-
dezvénysorozattal nyitotta meg kapuit a könyvtár. Az új könyvtárépületben 
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modern, funkcionális közszolgálati terekben fogadhatja használóit.
A Kájoni János Megyei Könyvtár helyismereti szerepvállalását részben 

egy már létező hagyomány, részben pedig a romániai rendszerváltás utáni 
kilencvenes évek intézményi identitáskeresése indokolja.

A helyismereti szerepvállalás
 ■  a könyvtárak számára szokványos módon, a helytörténeti-helyismereti 
vonatkozású írott dokumentumok gyűjtésében, megőrzésében, rend-
szerezésében, a gyűjtemények feltárásában,
 ■  a kutatómunka dokumentumokkal való támogatásában,
 ■  az önkéntes helytörténészek bátorításában, módszertani, műszaki és 
logisztikai támogatásában,
 ■  a helyi értékek közvetítésében, a korszerű technológia bevonásával 
történő helyismereti tájékoztatásban

nyilvánul meg.
A Kájoni János Megyei Könyvtárban külön egységként kezeljük és őriz-

zük a helytörténeti-helyismereti vonatkozású, és különleges értéket képvise-
lő dokumentumok gyűjteményeit. E gyűjtemények alapját a könyvtárunkban 
1978-ban létrehozott Dokumentációs részleg állománya alkotja. Különböző for-
rásokból, vásárlás illetve adományok révén is gyarapodó helyismereti gyűj-
teményeink jelenleg mintegy 23 500 könyvtári dokumentumot tartalmaznak, 
amelyek nagyobb részt 19. századi, illetve a 20. század első feléből való kiad-
ványok.

A ma már könyvritkaságnak számító köteteket is tartalmazó gyűjtemé-
nyek helytörténeti értéket képviselnek, ezért különgyűjteményként kezeljük, 
tárjuk fel és bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére.

A gyűjteményben őrzött mintegy 15 500 könyvtári dokumentum két régi, 
nagy múlttal rendelkező helyi könyvtár állományából származik: a Csíksomlyói 
Ferences Rendház Könyvtárából és az egykori csíksomlyói gimnázium, a későb-
bi Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium könyvtárából. 1978-ban az ak-
kori csíkszeredai megyei múzeum (ma Csíki Székely Múzeum) adta át a megyei 
könyvtárnak e két gyűjtemény 1850 utáni könyvállományát. Máig fennmaradt 
állományukat jelenleg megosztva őrzi a Csíki Székely Múzeum, a Kájoni János 
Megyei Könyvtár, a Csíksomlyói Ferences Rendház, valamint a római katoli-
kus gimnázium jogutódja, a mai Márton Áron Gimnázium könyvtára.

Az 1990-es évek elejétől a régebbi anyagot kiegészítve rendszeresen gyűj-
töttük az újabb, kurrens megjelenésű helyismereti-helytörténeti szempontból 
fontos dokumentumok egy-egy példányát.

Helyismereti gyűjtemény
Regionális-lokális tartalmú dokumentumok gyűjteménye, amely a Szé-

kelyföld múltja, története, művelődéstörténete területén segítheti a kutatómun-
kát, adatokat szolgáltathat regionális kutatásokhoz, helyismereti témájú kiad-
ványok összeállításához.
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Gyűjtökör:
 ■  Székelyföldre és tájegységeire, településeire, Hargita megyére és tele-
püléseire, Csíkszeredára vonatkozó helyismereti, helytörténeti vonat-
kozású dokumentumok.
 ■  Helyi kiadók, nyomdák termékei.
 ■  Helyi szerzők művei, helyi kötődésű személyiségek munkásságára, éle-
tére vonatkozó munkák.

A gyűjteménybe tartozás alapvető szempontja a lokális-regionális vo-
natkozás, függetlenül a dokumentum megjelenési helyétől, idejétől, típusától, 
illetve nyelvétől.

A helyismereti gyűjtemény különleges értékei:
 ■  Az 1945 előtti székelyföldi nyomdák, Hargita megyei és csíkszere-
dai nyomdák kiadványai. Közel háromszáz ilyen kiadványt tartunk 
számon, nagyobb részük régi csíkszeredai nyomdák terméke, köztük 
könyvek, iskolai évkönyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok.
 ■  Könyvtárunk névadója, Kájoni János által 1675-ben Csíksomlyón ala-
pított könyvsajtó kiadványai közül tizenegy található könyvtárunkban, 
ezek közül a két legrégebbi 18. századi nyomtatvány.
 ■  Székelyföldi vonatkozású, vagy itt keletkezett régebbi kéziratokat. Je-
lenleg összesen négy 18–19. századi székelyföldi kéziratos anyaggal 
rendelkezünk.

Helyismereti tájékoztatás
Hagyományos katalógusok, valamint elektronikus katalógusok és adat-

bázisok segítik a gyűjteményben való tájékozódást, tárják fel a dokumentumok 
helyi és regionális információit tárgyszavak segítségével.

 ■  Hargita megyei, regionális tartalmú online adatbázisaink: 

Jelenleg két regionális-lokális tartalmú online adatbázis érhető el könyv-
tárunk honlapján, mindkét adatbázis folyamatos fejlesztés, bővítés alatt 
áll.
• Hargita megyei helyismereti adatbázis:

az adatbázis szócikkei elsősorban térségünk településeinek kulturális 
örökségét, épített örökségét, műemlékeit, néprajzát, hagyományait, 
művelődéstörténetét, vallásos életét, turisztikai- és természeti értéke-
it ismertetik, tárgyszavas keresési lehetőséget biztosítva.

• Hargita megyei személyiségek adatbázisa:
neves helyi személyiségekre vonatkozó életrajzi adatokat, fontosabb 
bibliográfai adatokat, illetve fotók, portrék lelőhelyét tartalmazza. Az 
életrajzi adatbázis segítségével készül évente Helyismereti évfordulós 
naptárunk.

 ■  1945 előtti székelyföldi nyomdák kiadványainak katalógusa. 
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 ■  Tematikus helyismereti bibliográfiákat készítünk – használók kérésére.

A HONISMERET ÉVE A KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁRBAN (2016)

A tematikus év célkitűzései

Helyismereti gyűjtő- és tájékoztató tevékenysége révén a Kájoni János 
Megyei Könyvtár a Székelyföldre vonatkozó tájékozódás és kutatások 
segítője lehet, közvetve a térség kulturális-turisztikai vonzerejének növekedé-
séhez is hozzájárulhat.

Az utóbbi években fontos célkitűzésként fogalmazódott meg a sajátos 
regionális értékek széleskörű közvetítése az online könyvtári szolgálta-
tások fejlesztése révén. A célkitűzések megvalósítása a korábbi következetes 
helyismereti könyvtári tevékenységre épül. A regionális – Hargita me-
gyei és székelyföldi vonatkozású – helyismereti gyűjtemény gyarapítása és 
feltárása, a könyvtári helyismereti adatbázisok építése módszertani segítséget, 
könyvészeti anyagot nyújthat a helytörténeti kutatásokhoz, segítve a helyi-re-
gionális kutatásokkal foglalkozók munkáját. A helyi vonatkozású információk 
széleskörű, internetes közzététele révén a könyvtár hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a lokális kulturális értékek, a helyi tudásanyag beépülhessen közös kulturális 
örökségünkbe.

A tematikus év rendezvényei

Találkozók, előadások, könyvbemutatók
Az említett törekvésekkel összhangban áll az, hogy 2016-ban az intéz-

mény A honismeret éve jegyében hirdette meg programjait. A programok szer-
vezői fokozottan figyeltek arra, hogy tartalmas élményt, kikapcsolódást, és egy-
ben új ismereteket is nyújtsanak a könyvtárhasználó, kultúrafogyasztó helyi 
közösségnek. Helyismereti előadásokra, találkozókra került sor, bemutatkoztak 
különböző tájegységek kutatói. A közönség betekintést nyert például Gyimes-
középlok község történetébe, valamint a Gyimesek néprajzával, helytörténeté-
vel ismerkedhetett a meghívott Gyimes-kutatókkal szervezett beszélgetés során. 
A település monográfiája, A gyimesi hegyek kőből vannak rakva... című kötet a 
Gyimesközéploki Községi Könyvtár könyvtárosa, Mihók Edit valamint Tankó 
Gyula néprajzkutató közös munkájaként jelent meg 2014-ben.

Halász Péter néprajzkutató – a Honismereti Szövetség örökös tisz-
teletbeli elnöke, 1974–2000 között a Honismeret folyóirat szerkesztője – elő-
adása révén a jelenlevők megismerhették a csángómagyarok népcsoportjait, 
betekintést kaptak a gyimesi csángók történetébe és néprajzába. Az 1960-as 
években kezdődött honismereti mozgalomról is beszélt a hallgatóságnak a ku-
tató, hangsúlyozva, hogy a néprajz, műemlékvédelem és történelem kérdéseit 
is magába foglaló honismereti munka egyedülálló módon csak Magyarországon 
kapcsolódott össze. Halász Péter kiemelte a helyismereti munka tudományse-
gítő szerepét, valamint azt, hogy az emberi létnek értelmet adó tevékenység, 
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amely kisebbségi sorsban a közösségi önismeretet is erősítő tevékenység lehet.
Salamon József gyimesbükki római katolikus plébános Gyimesekről szó-

ló, 2015-ben megjelent helytörténeti-néprajzi témájú kötetét is bemutatták a 
találkozók során. 

Ismerjük meg értékeinket! – honismereti vetélkedő 
A Kájoni János Megyei Könyvtár változatos programjainak szervezése 

során fontos szempont az is, hogy a felnövekvő nemzedékek ismerjék meg 
lokális-regionális értékeinket. Az Ismerjük meg értékeinket! című honismereti 
témájú vetélkedő ezt a célt szolgálta. Hargita megyei iskolák 6–8. osztályos 
diákjai háromtagú csapatokban vehettek részt a 2016 áprilisában indított vetél-
kedőn. A résztvevő diákok játékos és komoly feladatok során ismerhették meg 
a térség kulturális és természeti értékeit, hagyományait, neves személyiségek 
munkásságát.

A döntőben résztvevő csapatok a következő témakörökben kaptak fel-
adatokat: Hargita megyei kulturális értékek, épített örökség, műemlékek és 
természeti értékek (borvizek és gyógyfürdők, természeti ritkaságok), valamint 
neves Hargita megyei személyiségek munkássága. További feladatként minden 
csapat bemutatott egy mondát, vagy történetet, amely saját településükhöz, 
vagy annak közvetlen környékéhez köthető, és a székelyföldi tatárjárások em-
lékét idézi.

A versenyre való felkészüléskor a magadott könyvészet mellett a Kájoni 
János Megyei Könyvtár regionális tartalmú, online helyismereti adatbázisaira 
támaszkodhattak a versenyző diákok. A legjobbnak bizonyuló három csapat 
tagjai értékes könyvjutalomban részesültek, ezen kívül a döntő minden részt-
vevője oklevelet kapott, és hazavihette a Székelység története című tankönyv új 
kiadásának egy-egy példányát. A díjazást Hargita Megye Tanácsának támoga-
tása tette lehetővé, a megye településeinek iskoláit a Hargita Megyei Tanfelü-
gyelőség támogatásával sikerült bevonni a versenybe.

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban konferencia
Társszervezői voltunk a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete XI. 

vándorgyűlésének, amely alkalommal próbáltuk továbbterjeszteni az év folya-
mán intézményünkben bemutatott jó gyakorlatot.

A romániai magyar könyvtári szakma hagyományos éves találkozóját, a 
vándorgyűlést a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) szervezi. 
A 2016-os szakmai találkozó a könyvtárak helyismereti szerepét és feladatait 
helyezte a középpontba. A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgál-
tatásban címmel szervezett konferenciát Gyimesközéplokon 2016. szeptember 
22–23. között szervezték meg, a találkozó sikeréhez a Kájoni János Megyei 
Könyvtár és a Gyimesközéploki Községi Könyvtár társszervezőként járult hoz-
zá, a résztvevők romániai magyar vonatkozású gyűjteményekkel rendelkező 
közkönyvtárak munkatársai, egyetemi és iskolai könyvtárak munkatársai vol-
tak.
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MÉRÉS – KIÉRTÉKELÉS
A 2016-os honismereti tematikus évet intézményünk egyik legsikeresebb 

kezdeményezésének tekintjük a részvétel, a földrajzi kiterjedés és a fenntart-
hatóság szempontjából egyaránt. Méréseinket elsősorban a romániai közkönyv-
tárak számára kötelező statisztikai adatszolgáltatásnak megfelelően végeztük. 
2016 folyamán 230 különböző méretű könyvtári rendezvényt szerveztünk, ame-
lyet összesen közel 6000 résztvevő látogatott.

A honismereti vetélkedő három fordulóban zajlott, az első fordulóra Har-
gita megye 18 településéről kapcsolódtak be a diákok, 21 iskolából 46 csapat, 
azaz közel 150 diák nevezett be. Ezek közül 37 csapatnak sikerült megoldani 
a verseny feladatlapját, közülük 14 csapat vett részt a megyei könyvtárban 
szervezett elődöntőn. Ebben a fordulóban a csapatok saját lakóhelyükről vagy 
környékéről egy kulturális vagy természeti értéket mutattak be. A verseny első 
két fordulójának eredményei alapján 8 csapat (6 iskola képviseletében) jutott 
tovább a vetélkedő döntőjébe, amelyet a VII. Székelyföld Napok keretében, 2016 
októberében szerveztünk meg a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermé-
ben.

ÉLET A TEMATIKUS ÉV UTÁN
A helyismereti tevékenység természetesen a tematikus év után is foly-

tatódott. Újabb kiadványok jelentek meg megyeszerte, többen megismerték 
intézményünk helyismereti tájékoztatási szolgáltatásait, igénybe vették műsza-
ki eszközeinket. Több településre eljuttattuk könyvtáros kollegáink előadásait, 
amelyeket helyi pedagógusok, tanulók, érdeklődő lakosok hallgattak. Milye-
nek a székelyek? Milyenek a csángók? témában tréfás falugyűlést szerveztünk 
Gyimesfelsőlokon, a legmeggyőzőbb hozzászólásokat tréfás Góbé kalendárium-
mal díjaztuk. A könnyed megközelítés célja az érdeklődés felkeltése, a helyis-
meret mint közös tudás elismertetése volt.

Hargita Megye Tanácsa jelentős beruházással támogatta törekvéseinket, 
felszereltségünk 2017 folyamán új szkennerrel és szoftverekkel bővült. Digita-
lizált és online elérhető dokumentumaink száma folyamatosan növekszik. (Ösz-
szesen eddig digitalizált dokumentumok: könyvek: 415 cím 79 340 oldal, ebből 
interneten elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban 318 cím, valamint 
helyi periodikák – elérhető az Elektronikus Periodika Adatbázisban: 16 750 ol-
dal, 14 helyi régi periodika 78 évfolyama, az OSZK-val közösen digitalizált 
sajtótermékek). 

2017 óta Hargita Megye Tanácsa alintézményeként résztveszünk a CD-
ETA – Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage európai 
uniós projektben, 2018 végéig pedig intézményünk felszereltsége helyismereti 
tevékenységet és eredmények közzétételét támogató szoftverrel bővül. Közvet-
len tervünk a Virtuális séták elnevezésű, a megye településeit régi képekben 
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bemutató projekt megvalósítása, amelyben számítunk a települési könyvtárak 
együttműködésére.

KÖVETKEZTETÉSEK
A romániai 1989-es rendszerváltás utáni időkre visszatekintve elmond-

hatjuk, hogy a helyismereti szerepvállalás jó döntés volt intézményünk számá-
ra, mivel számos kapcsolódást tett lehetővé a később közzétett Hargita megye 
kulturális stratégiájához, amelynek megvalósítása a Hargita Megye Tanácsa 
fenntartásával működő kulturális intézmények egyik fő feladata.

A helyismereti tevékenység által a könyvtár hírneve gyarapodott, a sa-
játos szolgáltatások bevonzották a könyvtárhasználókat. Ezzel párhuzamosan 
sikerült a tudást kivinni, a beruházásokat behozni a könyvtárba.

Összegzésként megfogalmazható, hogy helyismereti tevékenységével a 
könyvtár hatékony közvetítője és egyben ösztönzője lehet a helyi tudásterme-
lésnek, erősítheti a regionális önismeretet, hozzájárulhat a közösségi identitás 
erősítéséhez.



There are a little over 230 000 inhabitants in Tampere, Finland, 
Scandinavia. And In Tampere we love our public libraries! For example in the 
year 2017 there were all together 2,6 million visits, 4,7 million loans, 1,1 million 
items in the collection and 770 events with almost 24 000 participants. All of 
this was achieved for 61€ per citizen. There are 14 public libraries (including 
the Main Library Metso) in the City of Tampere and North Eastern Library is 
one of the four district libraries. The Library is situated in a Welfare Centre 
of North Eastern area and is a major actor in the Centre.

The City of Tampere has a new service model. The new model is in 
accord to one of Finland’s top projects (Council of State 2015) – change agen-
da for the child and family services. The model combines different services 
together. Main idea is to make everyday life for the resident more fluent and to 
promote overall wellbeing. According to the new model services are provided 
not only by the City of Tampere but also the private sector, NGO’s (Non-
Governmental Organizations), and the residents themselves.

The services of different districts are centered in areal welfare centers. 
At the moment there are four areal welfare centers in the city and one in a 
planning stage (situation in the spring 2019). In the North Eastern Welfare 
Centre the library, youth services, maternity and child health clinic services, 
home service for families and different pop-up services are located in the 
same space. Pop-up services are for example housing advice for the young, 
public health nurses on duty (health advice for people of all ages), nutritional 
therapist on duty (nutritional advice) and physiotherapists on duty. There 
are also space for meetings and events. The space in the Welfare center is 

Library Working Together for 
Welfare in a Welfare Centre
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mutual – for example Library’s Children’s Section is also the waiting area for 
the Maternity and Child health clinic. One can find the Welfare Centre in the 
family-friendly hypermarket Prisma building which houses also various other 
stores such as pharmacy and pet shop. For the customer this means a fluent 
everyday life as the public and private everyday services are conveniently 
under the same roof. 

In the Welfare Centre there is a multiprofessional team of librarians, 
youth workers, public health nurses, maternity and child health clinic doctors, 
a family work counsellor, a regional coordinator and a service coordinator for 
the senior citizens. The multiprofessional work done in the Welfare Centre 
can be defined as “Third Work”. Third Work is when a professional borrows 
another’s know-how for a period of time. In Third Work the actors are 
committed to a mutual goal – in a Welfare Centre for example providing new 
services for the mutual customer. In Third Work essential is not think work 
from one’s professional orientation but to place the customer and his or her 
needs in the center and build new ways of encounter (Kirsi Purhonen 2017). 
When thinking about Third Work one can ponder “Not only my profession, 
your profession and basic co-work in between – but a deeper understanding 
how we can work together for the wellbeing of our mutual customer”. For the 
librarians this means for example a newly found ability to encounter the youth 
with a borrowed professionalism of a youth worker. In the Library there are 
two Service Advisors – they have a background of youth workers and now they 
work in the library. They are a link between the library workers and the youth 
workers and promote the Third Work in the North Eastern Centre. At the 
moment there are two Service Advisors in another Areal Welfare Centre too.

The partnerships developed in the Welfare Centre are various. Library 
is one of the main actors and it is in partnership with the other actors 
developing new services. For example co-work with the maternity and child 
health clinic has developed themed book lists for the parents, book talks and 
baby-friendly cinema. Co-work with the Youth Services and the Library has 
developed a new kind of event – open music jam for people of all ages With 
the surrounding community the library and the other main actors are in co-
work for example with the NGO’s. Through this co-work there are fairy tale 
readings where the reader is a volunteer from the surrounding community. 
There is also a Reading Club, in which the leader of the group is a volunteer 
from a NGO. There is also big, mutual events held in Koilliskeskus. These 
take place annually or biannually. An example of a big mutual event is the 
Autumn Festival. The Festival was one week with different themes for each day, 
lots of events all around the service area and the Welfare Centre. Everyone 
participated in making the Festival a big success! A new Autumn Festival is in 
planning at the moment.

The areal coordinator and the service coordinator for the senior citizens 



make it possible for the residents and the NGO’s to take part in the planning 
and implementation of services and events.

The service coordinator for the senior citizens identify, coordinate and 
create services for the senior citizens. She also does preventive work with the 
elderly – she for example recognizes if someone is about to suffer from social 
exclusion or loneliness and help to prevent these kinds of things from happe-
ning. The service coordinator for the senior citizens also organizes events in 
partnership with the surrounding community and residents such as Discussion 
Club, Discussion Walks in the summer time, Sing-along events and Daytime 
dance events.

The areal coordinator has a pivotal role in developing partnerships, 
recognizing needs of the community, informing the community for example 
about various opportunities to participate and about different events. The areal 
coordinator is a kind of a catalyst – things start to happen when the main 
actors, different Areal Welfare Centres, residents, communities, NGO’s and 
the private sector know about their different opportunities and possibilities. 
The areal coordinator arranges The Areal Network of Residents. The Network 
of Residents is a monthly open meeting, where everyone is welcome (the 
residents, the NGO’s, The Private sector, other actors in the area, other City 
representative etc.). In the meetings there are different themes for example 
city planning of the surrounding area, new or changing services of the City 
of Tampere, discussion with the parents about schools and young people of 
the area.
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Kicsit több mint 230 000 lakos él a finnországi Tamperében. Mi Tam-
perében szeretjük a közkönyvtárainkat! Példaként említem, hogy 2017-ben 2,6 
millió látogatást, 4,6 millió kölcsönzést regisztráltunk, 1,1 millió tétel van 
a gyűjteményekben, valamint 770 eseményt rendeztünk 24 000 résztvevővel. 
Mindezt egy főre vetítve 61 euróért sikerült elérnünk. 14 közkönyvtár található 
a városban (ide értve a Metso Központi Könyvtárat), és az Északkeleti Könyv-
tár egyike a négy körzeti könyvtárnak. A könyvtár az északkeleti körzet Jóléti 
Központjában kapott helyet, amelyben meghatározó szerepet játszik. 

Tampere városa új szolgáltatási modellt alakított ki. Az új modell össz-
hangban áll Finnország egyik legfontosabb projektjével, a gyermek- és család-
támogatás céljának megújításával. A modell különféle szolgáltatásokat ötvöz, 
amelyek lényege az, hogy a lakosok számára a mindennapi életet minél gördü-
lékenyebbé tegyük, és ezzel is növekedjék az általános jólét. Az új modellben 
a szolgáltatásokat nemcsak Tampere városa, hanem a magánszektor, a civil 
szervezetek (NGO-k) és maguk a lakosok biztosítják. 

Az egyes kerületekben nyújtott szolgáltatások a területi jóléti közpon-
tokban érhetők el. Jelenleg négy területi jóléti központ létezik a városban és 
egy tervezés alatt áll (2019 tavaszi állapot szerint). Az Északkeleti Jóléti Köz-
pontban a könyvtár, az ifjúsági szolgáltatások, a kismama és gyermekegészségi, 
valamint a családoknak nyújtott szolgáltatások, továbbá alkalmi szolgáltatások 
találhatóak egy helyen. Az alkalmi szolgáltatások lehetnek például lakhatási 
tanácsadás fiatalok számára, egészségügyi szaktanácsadás mindenkinek, kor-
tól függetlenül, táplálkozási szaktanácsadás és pszichoterápiás szakrendelés. 
Természetesen van hely rendezvényekre és találkozókra is. A Jóléti Közpon-
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tokban a tér közös – például a gyermekkönyvtári rész egyben a kismama- és 
gyermekegészségi klinika váróterme is. Találhatunk Jóléti Központot a csa-
ládbarát Prisma hipermarketben, amely helyet ad más boltoknak is, mint pl. 
gyógyszertárnak és kisállat üzletnek is. A vásárlónak ez kényelmes minden-
napokat biztosít, mivel a közösségi és magánjellegű szolgáltatások egy helyen 
megtalálhatóak.

A Jóléti Központban dolgoznak több szakmával rendelkező könyvtáro-
sok, ifjúsági munkások, közegészségügyi ápolók, kismamák és gyermekek el-
látásáért felelős orvosok, családsegítő tanácsadók, egy területi koordinátor és 
egy a nyugdíjasok számára biztosított szolgáltatás koordinátor. A szerteágazó 
szakmákat felölelő munkát a Jóléti Központban nevezhetjük „harmadik mun-
kának”. A „harmadik munka” az, amikor egy szakmai munkatárs kölcsönveszi 
társa tudását egy kis időre. A „harmadik munka” során mindenki egyetlen 
közös célért küzd: új szolgáltatásokat biztosítanak a Jóléti Központban az 
ügyfelek számára. E módszertan lényege, hogy ne egy adott szakember néző-
pontjából közelítsünk munkánk felé, hanem helyezzük az ügyfelet vagy igényeit 
előtérbe, és ezen új megközelítés alapján építsünk ki találkozási lehetőségeket 
(Kirsi Purhonen 2017.). Amikor a „harmadik munkát” említjük, gondoljunk 
arra, hogy nem csak az én szakmám, vagy a te szakmád, esetleg valami 
középutas együttműködő munka ez, hanem valódi megértése annak, hogyan 
tudunk együtt dolgozni a közös ügyfelünk jólétéért. Könyvtárosok esetében ez 
például egy olyan új képességet jelent, hogy egy fiatalkorúval való foglalkozás 
során „kölcsönvehetik” egy ifjúsági szakember hozzáértését. A Könyvtárban 
két szolgáltatási tanácsadó van, mindketten ifjúságsegítő szakképzettséggel 
rendelkeznek, és jelenleg a könyvtárban dolgoznak. Kapcsolatot képeznek a 
könyvtári dolgozók és az ifjúságsegítők között, és elősegítik a „harmadik mun-
kát” az Északkeleti Központban. Jelenleg egy másik körzeti jóléti központban 
is két szolgáltatási tanácsadó van. 

A jóléti központban kialakított partneri kapcsolatok különfélék. A könyv-
tár az egyik főszereplő, és ő az, aki más szereplőkkel létesített partnerségben 
fejleszt új szolgáltatásokat. Így például a kismama- és gyermekegészségügyi 
klinikával közösen hoztak létre témába vágó könyvlistákat a szülők számára, 
rendeztek könyvbemutatókat és bababarát mozit. Az ifjúsági szolgálat és a 
könyvtár közösen alakított ki egy újfajta rendezvényt: nyilvános örömzenélést 
minden korosztály részvételével. A környező közösséget bevonva a könyvtár és 
a más főbb szereplők együttműködnek civil szervezetekkel (NGO-kal) is. Ennek 
az együttműködésnek a keretein belül rendeznek mese felolvasásokat, amikor 
is a felolvasó egy önkéntes a környező közösségből. Működik egy Olvasókör 
is, amelynek a vezetője a civil szervezet önkéntese. Az Északkelet Központban 
rendeznek nagy, közös eseményeket is, amelyeket évente vagy kétévente tar-
tanak. Ilyen például az Őszi Fesztivál, amely egy egyhetes rendezvénysorozat, 
számos esemény a különböző szolgáltató részlegekben és a Jóléti Központban 
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minden nap más témával. Mindenki részt vett abban, hogy a Fesztivál nagy 
siker legyen! Jelenleg tervezzük a következő Őszi Fesztivált.

Az időskorú állampolgárok területi és szolgáltatási koordinátorai teszik 
lehetővé, hogy a helyi lakosok és a civil szervezetek részt vehessenek a terve-
zésben, továbbá a szolgáltatások kialakításában és az események megszerve-
zésében. 

Az időskorú állampolgárok szolgáltatási koordinátora azonosítja, egyez-
teti és kialakítja az idős polgároknak nyújtott szolgáltatásokat. A koordinátor 
egyidejűleg megelőző tevékenységet is folytat az idősek vonatkozásában, például 
ha valaki társadalmi kirekesztés vagy elmagányosodás veszélyének van kitéve, 
segít megelőzni, hogy az effajta dolog megtörténjék. Az időskorú állampolgárok 
szolgáltatási koordinátora rendezvényeket is szervez a környező közösséggel 
és a lakossággal együttműködve, olyanokat, mint a Vitakör, a Vitatkozó Séták 
nyáron, Énekelj velünk programokat, és Nappali össztánc eseményeket. 

A területi koordinátornak kulcsszerepe van a partnerségi kapcsolatok 
kialakításában, a közösségi igények felismerésében, a közösség tájékoztatásá-
ban olyan ügyekről, mint például a részvételi lehetőségek és maguk az esemé-
nyek. A területi koordinátor egyfajta katalizátor: a dolgok csak akkor kezdőd-
hetnek el, ha a fontosabb szereplők – a különböző Területi Jóléti Központok, 
a lakosság, a közösségek, a civil szervezetek és a magánszektor képviselői 
tudnak a lehetőségeikről, az alkalmakról. A területi koordinátor megszervezi 
a Lakosok Területi Hálózatát, amely egy havi rendszerességgel megszervezett, 
nyilvános gyűlés, ahova mindenkit szeretettel várnak (a lakosokat, a civil szer-
vezeteket, a magánszektor képviselőit, a terület más szereplőit, más városok 
képviselőit stb.). Az összejöveteleken számos témát vitatnak meg, mint pl. a 
környék várostervezése, Tampere város új és változó szolgáltatásai, vagy a 
szülők véleménye a térség iskoláiról és a fiataljairól.
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A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-
15-2016-00001) projekt debreceni konferenciáján (2018. október 15–16.) tart-
hattam előadást a Halis István Városi Könyvtár nagykanizsai, városkörnyéki 
roma közösségei felé és velük együtt folytatott jó gyakorlatainkról. Az előadás 
csak rövid bepillantásra és apróbb kérdésfelvetésekre adott módot, mint ahogy 
ez az írásos összefoglaló is teszi. Azonban ebben az írásban, a nagykanizsai 
könyvtári tapasztalataink mellett saját megfigyeléseimet is leírom, amiben ben-
ne van néhány, az előadást követően, annak hatására született reflexió nyoma 
is. 

ROMA KÖZÖSSÉG ÉS KÖNYVTÁR NAGYKANIZSÁN ÉS VIDÉKÉN
Nagykanizsán mintegy ötezer roma ember él, elsősorban a város pe-

remterületein és lakótelepi környezetben. A munkahelykínálat miatt vidékről 
Nagykanizsára beáramló és a városból Budapest, illetve Nyugat-Európa felé 
irányuló folyamatos népességáramlás miatt nagy a város roma lakosságának 
fluktuációja, a létszám is ingadozik, de ez jellemző a nem roma lakosságra is. 

A város vonzáskörzetének legnagyobb roma lakosságú települése a mint-
egy 3000 fős Zalakomár, de Galambokon, Murakeresztúron, Szepetneken, Za-
lakaroson illetve Somogy megyében Pogányszentpéteren és Iharosberényben 
is jelentős lélekszámú roma lakosságot számolhatunk. Az 500 főnél kisebb 
lakosságú zalai kistelepüléseken pedig ma már a népesség jelentős hányada 
(harmada, fele) roma, többnyire idősek és mélyszegénységben élő sokgyer-
mekes családok. Az elöregedés és a szegénység itt kulturális szegregációt is 
okoz. Ezekben a falvakban a mozgókönyvtár (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) 

KARDOS FERENC
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a legfőbb kulturális kínálat és jószerivel az interneten kívüli egyetlen kapu a 
kultúra javai felé.

Nagykanizsán minden roma nyelvi-kulturális csoport megtalálható, de 
a beások aránya nagyobb, mint az országos átlag, a környező falvak romáinak 
pedig többsége tartozik ehhez a nyelvi-kulturális csoporthoz. 

A „beás cigány” öntudat megjelenik az iskolákban, a roma közösségi 
rendezvényeken, néhol a „roma öntudattal” vitatkozón, ami érthető, hiszen 
ők nem beszélik a roma nyelvet, a beás nyelvben a férj és feleség nem rom, 
romnyi, hanem cîgán, cîgánkă, érzik, hogy a gazdagabb roma nyelvvel élő ke-
reskedő családok nem tartják őket „igazi romának”.

1985-ben kezdtem el a könyvtárban dolgozni. Az akkor általam ismert, 
Nagykanizsán és vidékén élő roma felnőttek a könyvtárra tisztelettel, de tá-
volságtartással tekintettek. Még ma is ilyen a roma felnőttek könyvtárképe a 
dél-zalai roma közösségekben, tán másutt is. A városi könyvtárat a „gázsók”, 
„parasztok” könyvtárának tartják. Amolyan hivatalfélének, ahova ki kell öltöz-
ni, ahova csak akkor lehet bemenni, ha hívnak, ami nem nekik készült, hanem 
a tanultaknak. Érthető is ez a nézőpont, hiszen az esztétikus, arisztokratikus 
könyvtári miliő távol ált a cigánysorok világától. A roma értelmiség persze 
megjelent a könyvkiadó pultoknál, többnyire inkognitóban (érthetően nem sze-
rették, ma sem szeretik vállalni az etnikai előítéletekkel járó konfliktusokat).

Ma már oldódik ez a könyvtárkép. Az internetes korszak hozott jelentős 
változást, hiszen ez hozta be tömegével azokat a középiskolás korú fiatalokat, 
akik hétköznapi információkeresés, játék okán tértek be a könyvtárba s váltak 
közülük néhányan olvasókká. Ők most az őket szívesen fogadó, befogadó, a 
könyvtári közönségbe integráló, a magyar kultúrában kialakult és élő könyv-
tárban találnak otthonra. Jó érzés, hogy egyre inkább otthonra találnak benne, 
de az még várat magára, hogy a roma közösség megtalálja, kialakítsa, hono-
sítsa saját könyvtárát, azaz belevarrja a maga kulturális szövetébe, ahol más 
hangsúlya lesz a színeknek, a csendnek, a berendezésnek, az állománynak, az 
információnak, a könyvtár belső életének, mint az ismert magyar könyvtárak-
ban. Ez a könyvtár persze nem lesz, nem lehet független a magyar könyvtári 
rendszertől, annak része és variánsa, ugyanúgy, mint a magyarországi roma 
népművészet, vagy a magyar nyelvű cigány irodalom. 

A hagyományos roma kultúrából érkező számára a magyar városi köz-
könyvtárba lépés kulturális küszöbátlépést jelent, és nem veheti a könyvtáros 
sem magától értetődőnek ezt a folyamatot. Ezt az átlépés-élményt átélhette 
már, aki a magyar könyvtári világból egy skandináv, vagy angol könyvtárba 
lépett be.

A ROMA CIVIL SZERVEZETEK ÉS A HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KAPCSOLAT-
RENDSZERE

Nagykanizsán és vidékén több civil szervezete is van az itt élő roma 
lakosoknak. 
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Roma nemzetiségi önkormányzat működik Galambokon, Garaboncon, 
Murakeresztúron, Nagykanizsán, Nagyradán, Sormáson, Szepetneken, Zala-
szentjakabon. Érdekesség, hogy a falvak közt a legnagyobb létszámú roma 
népességet magáénak tudó Zalakomárban nincs roma nemzetiségi önkormány-
zat (nem sikerült választani), bár korábban működött cigány kisebbségi önkor-
mányzat itt is. 

A Halis István Városi Könyvtárnak a kanizsai Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal (rövidítve RNÖ, korábban Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 
már régóta van együttműködési megállapodása, melyben több könyvtári tevé-
kenység is szerepel:

 ■ A könyvtár részt vesz az RNÖ által, önkormányzati segítséggel létre-
hozott és fenntartott Bogdán János Cigány Közösségi Házban működő 
közgyűjtemény gondozásában és feltárásában. A közgyűjteményben 
romákkal kapcsolatos könyvtár, az RNÖ levéltára, roma alkotóktól 
képzőművészeti alkotásaiknak (festmények, grafikák, faragott szob-
rok) gyűjteménye és beás néprajzi gyűjtemény (eszközök, faragott 
és fonott használati eszközök, fotók) található, mely leginkább a dél-
dunántúli beás kultúrát reprezentálja. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
közigazgatási beosztás szerint Zala a Nyugat-Dunántúl része, de Dél-
Zala roma kultúrája inkább a somogyi és baranyai romákéval rokon. 
A könyvtár segített a gyűjtemény rendjének létrehozásában és segít 
a rendezettség fenntartásában szakembereivel, önkéntes munkaként, 
illetve segít a gyűjtemény bemutatásában és propagálásában. 
 ■ Az együttműködés részeként gyarapítunk is egymásnak, s emiatt a 
könyvtár hozzájut olyan roma tematikájú kiadványokhoz is, amelyek 
nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, ezek elsősorban közigazgatá-
si, szociális, pedagógiai szakkiadványok. A közgyűjtemény pedig azok-
ból az oktatásban is jól használható könyvadományokból részesül, 
amelyek a könyvtárba érkeznek.
 ■ Az RNÖ által működtetett „hétvégi kollégium” – mely az utóbbi idők-
ben szombaton működő, a roma fiatalok számára ingyenesen hozzáfér-
hető tanodát jelent –, minden hónapban tart könyvtári foglalkozást.
 ■ Az RNÖ a könyvtárban tartja a roma holokausztra emlékező előadá-
sokat. 

A legjelentősebb, tanodát is működtető roma civil szervezet a térségben 
a Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége, mely a születéskor kapta ezt a nevet, 
de mára egy teljes vertikumú (a roma kultúra és szociális segítés minden te-
rületét érintő) működést felmutató szervezet. Elsősorban Zala és Somogy me-
gyében van jelen, de vannak más dunántúli kapcsolatai is. Ezzel a szervezettel 
is együttműködik a könyvtár, mely elsősorban a Lumine – Lámpás Tanoda és 
a ligetvárosi ifjúsági klub könyvtári foglalkozásaiban, illetve a közös kulturális 
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ünnepekben (Orsós Jakab emléknap, roma fotókiállítások a könyvtárban, a 
kanizsai roma holokauszt napja) testesül meg. 

A szervezet által működtetett Lumine – Lámpás Tanoda a kanizsai 
belvárosban működik, közel a könyvtárhoz. A kétheti könyvtári foglalkozások 
egyik alkalmát mindig a könyvtárban tartjuk, ahol egyes gyűjteményrészeket 
és szolgáltatásokat ismerünk meg. A másik alkalomkor a tanodai kis könyv-
gyűjteményen dolgozunk együtt, mindenféle kulturális témáról beszélgetve. A 
közel 30 gyermek így otthonos lesz a könyvtárban, később kortárs segítőként 
vesz részt más könyvtári roma projektekben. 

A harmadik szervezet, mellyel szorosan együttműködünk, az EURIFE 
– Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület, akikkel elsősorban az általuk 
roma fiatalok számára szervezett táborokban dolgozunk együtt, és ahol roma 
irodalmi, történeti és néprajzi előadásokat tartunk.

A roma szervezeti és intézményi kapcsolataink esetében általánosan 
jellemző, hogy segítünk, tanácsolunk, részt veszünk a munkafolyamatokban, de 
nem ellenőrzünk, nem várunk el semmit saját sztenderdjeink szerint, nem erő-
szakolunk rájuk módszereket. Kapcsolatunk két cselekvő közösség folyamatos, 
empatikus szakmai kommunikációján alapul. Ez természetesen kompromisz-
szummal jár a könyvtár részéről, de hosszútávú, tartós és hatékony kapcsola-
tokra törekszünk.

A kistelepülések roma nemzetiségi önkormányzatai és a többi roma kul-
turális szervezet esetenként kér egy-egy akcióra bennünket együttműködésre, 
elsősorban előadásokat, könyvtárbemutatókat kérnek vagy a könyvtár tereit 
használnák programjaikhoz. Minden esetben szívesen állunk rendelkezésre, és 
minden esetben próbálkozunk tematikus irodalmi kínálattal, illetve beiratkozá-
si akciókkal is kapcsolódni a rendezvényhez.

A roma nemzetiségi önkormányzatok elődei, a cigány kisebbségi ön-
kormányzatok képviselői, elnökei fontos katalizátorai voltak Nagykanizsán és 
vidékén is a könyvtárak és roma közösségek kapcsolatainak kialakulásában. 
Ugyanis a nem könyvtárhasználó, nem olvasó roma vezetők, részben felismer-
ve ezek hiányát, részben presztízs célokból, behozták gyermekeiket, unokáikat 
a könyvtárakba, támogatták a könyvtár roma programjait, és – talán ez a 
legfontosabb – a közösség fiatalabb tagjai számára már elvárandó követelmény-
ként, célként jelölték meg az általános iskola elvégzését, a szakmaszerzést, 
azaz magát a tanulást és ehhez kapcsolódóan a könyvtárhasználatot. A tekin-
télyalapú roma nemzetségekben ez nemzetségi szinten jelent meg a nemzetség 
vezetőjének elvárásaként. Ennek hatására a szülők jobban engedték gyermeke-
iket könyvtárba járni, oda beiratkozni, kölcsönözni. 

ALKALOM SZÜLI AZ OLVASÓT, AVAGY ROMÁK A KÖNYVTÁRBAN
A roma-könyvtári kapcsolatrendszerben a legegyszerűbbnek tűnő, leg-

természetesebb kapcsolat az, amikor a roma ember saját kulturális hagyomá-
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nyaival, beállítódásaival belép a könyvtár kapuján és találkozik egy ismeretlen 
helyen egy ismeretlen emberrel, a könyvtárossal. Tapasztalataim szerint ez 
az első találkozás, az első benyomás, még ha szavak nélküli is, meghatározó 
ebben az interperszonális kapcsolatban. A roma ember a könyvtáros számára 
magát a roma közösséget is szimbolizálja, óhatatlanul rávetítve negatív és pozi-
tív előítéleteit, s viszont, a roma ember is a könyvtárosban látja a könyvtárat, 
neki is megvannak a ható előítéletei. 

Könyvtárhasználók roma közösségből és a roma kultúra iránt érdeklődő látogatók 

A roma ember, mint látogató betérhet egyénileg, és szervezetten, cso-
porttal. 

A könyvtár szemszögéből nagy a különbség. Az, aki olvasóként, könyv-
tárhasználóként jön be, ismerve a könyvtár működését, lehetőségeit céllal, 
igénnyel jön és ehhez mérten lesz elégedett. A roma könyvtárhasználók és 
nem roma könyvtárhasználók között nem tapasztaltunk semmiféle szokáskü-
lönbséget, sem ízlésbelit. Az, hogy valaki a roma közösségből érkezik, ki sem 
derül, hacsak ő nem irányítja rá a figyelmet. Ha egy roma közösségből egy-
másra ismernek, akkor ugyanaz játszódik le, mint amikor rokonok találkoznak 
a könyvtárban. 

Az, aki elsőként szervezetten lép be a bibliotéka kapuján, a legtöbb eset-
ben semmilyen könyvtári céllal és elvárással nem rendelkezik. Nem kötődik 
korábbi könyvtárélményhez, viszont többnyire elvárásai sincsenek.

A könyvtár roma kultúrával kapcsolatos dokumentumait nem csak ro-
mák használják. Az érdeklődésből vagy nyelvvizsgakényszerből lovári, beás 
nyelven tanulók, a szociológiát, szociális munkát tanulók, vagy roma közössé-
get segítő, mentoráló emberek is forgatják. Mindegyiküknek fontos szerepe van 
a roma közösség – könyvtár viszonyban. A lovári, vagy beás nyelvet tanulók 
baráti, ismerősi körükben ezzel a nyelvtanulás során megszerzett tudással és 
azzal, hogy ezt a nyelvet választották, az előítéleteket csökkenthetik rokona-
ik, barátaik, diáktársaik körében. A romákat kutató társadalomtudós-jelöltek 
ugyanezt tehetik egyetemi, főiskolai csoportjukban. A roma közösségeknek ma 
minden falat megértésre szüksége van ahhoz, hogy előrébb jussanak abban a 
társadalomban, ahol mindenki mindenkivel verseng. Sok esetben kényszerből, 
a könnyű útnak gondolván állnak neki valamelyik roma nyelv tanulásának, de 
óhatatlanul hat őrájuk is a nyelv és rajta keresztül a roma kultúra. Az a tapasz-
talatom, hogy nem maradhat senki a tanfolyam végéig távolságtartó, elutasító.

A roma közösségeket segítő, támogató, a közösségek életében ilyen-
olyan szerepet vállaló segítők szaktudásukat, és ennek részeként a könyvtári 
szolgáltatások, lehetőségek ismeretét vihetik el ahhoz a közösséghez, szerve-
zethez, ahol dolgoznak. Ez egyszerre segíti az ő integrálódásukat a roma szer-
vezetbe, amely a munkaadójuk is sok esetben, és segíti a roma szerveződést, 
az ott megjelenő roma családokat a könyvtár javaihoz jutásban. Egymást építő 
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kapcsolat ez, amelybe ha bekapcsolódik a könyvtár, akkor részt vehet a közös 
kulturális építkezésben.

A legtöbb esetben nincs személyes kapcsolat a roma közösségből érkező 
és a roma kultúráról tanuló csoportok közt, mindegyikük magánügyként kezeli 
könyvtári szokásait, ahogy mi is, de néha van módja a könyvtárosnak kapcso-
latokat létrehozni köztük. Jó, ha ezt teszi, de megfelelő empátiával, óvatosággal 
kell megtennie, s lehet, hogy nem az első adódó alkalmat felhasználva, hanem 
előkészítést követően.

Nagykanizsán az egyéni látogatóként könyvtárba járó romák leginkább 
a közeli szakközépiskolából betérők, ingyen interneteznek, buszra várnak, be-
szélgetnek, ritkábban tanulnak, vagy a korrepetálásra, különórára járnak. A 
felnőtt romák többnyire tanulnak, vagy gyermeküket várják, esetleg valamilyen 
program csábítja be őket. 

Felvetődik a kérdés, általuk elérhető-e a roma közösség, kérhetjük-e őket 
arra, hogy közvetítsenek? A Halis István Városi Könyvtár minden kommuniká-
ciós formában keresi a roma közösségeket, de az olvasókat nem kéri identitásuk 
megvallására, sem ezzel kapcsolatos szerepekre, mert ezt magánügyként kezeli.

Ha az olvasó romaként, közössége érdekében fordul a könyvtároshoz, s 
volt erre több példa is Nagykanizsán, természetes módon már vállalta a mediá-
tor szerepet és mi erre nyitottan, segítőkészen reagálunk. Van olyan olvasónk, 
ahol ez már folyamatos önkéntes segítéssé nemesült, keresi is az alkalmakat, 
hogy hozza közössége tagjait (főleg a fiatalabbakat) a könyvtárba és hívja a 
könyvtárost közössége ünnepi alkalmaira. De ez személyes bizalmi viszonyon 
alapul, erőltetni tilos.

ROMA MUNKATÁRSAK A KÖNYVTÁRBAN
Sajátos formája a kapcsolatnak, amikor a roma közösségből dolgozó 

érkezik a könyvtárba (alkalmazott, közmunkás, iskolai közösségi szolgálatos). 
Nagykanizsán könyvtárossá, majd csoportvezetővé vált egy, a könyvtár-

ba polgári szolgálatos katonaként bekerült roma fiatal.
A közmunkában, kulturális közmunkában, szabálysértési összeget ledol-

gozók közt több roma is megfordult könyvtárunkban, s lett belőlük olvasó is. 
Két okból is fontos az ő jelenlétük. 

Az egyik ok a példa, hogy a könyvtár is lehet romák munkahelye, s ez 
a példa kétfelé is hat: hat a roma közösségek értelmiségi pályát választó tagjai 
felé motivációként és vízióként, és hat az olvasóközönség felé, elképzelhetővé 
teszi számukra, hogy az ő könyvtári partnerük lehet roma is, így hozzájárulhat 
a romákkal szembeni előítéleteik oldódásához. 

A nagykanizsai könyvtárban sem volt konfliktusmentes a roma könyv-
táros bevezetése, az olvasók egy része csak hosszabb idő elteltével látta meg 
benne a könyvtárost, de ezt a konfliktushelyzetet, annak idején a roma munka-
társ és a könyvtárvezetés tudatosan vállalta. 
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A roma munkatársak, helyzetükből adódóan, a legjobb közvetítői a valós 
könyvtárképnek, a könyvtárakban elérhető szolgáltatásoknak a saját közössé-
geik felé. Erre Nagykanizsán építünk, és fel is hívjuk dolgozóink figyelmét, 
hogy bátran hozzák be rokonaikat, ismerőseiket, regisztrálják őket, használják 
velük együtt a könyvtárat. Ők testközelből ismerik a könyvtár tereit, dolgozóit, 
bennük a távolságtartó magatartás otthonos érzéssé válhat, ha integrálódnak 
a munkatársi közösségben. A roma dolgozó esélyt ad a könyvtárnak elérni az ő 
roma közösségét. De nem elég csak könyvtári kisegítő munkával megbízni őt, 
állandóan biztatni is kell, és hitelesíteni közössége felé. 

SZERVEZETT KERETEKBEN KÖNYVTÁRBA ÉRKEZŐK 
Lehetnek baráti társasággal, családdal könyvtárat látogatók, de legin-

kább óvodai, iskolai csoporttal érkeznek manapság. Közös jellemzőjük, hogy 
– többnyire – nem önszántukból, hanem mások invitálására jönnek, tervezett 
program részeként. A családfő unszolására, az osztályfőnök szervezésében, a 
barátok hívására. Tehát érkezésükkor nincs saját könyvtári igényük, így az 
első találkozások a kölcsönös ismerkedés alkalmai: mire is való, jó nekem a 
könyvtár, kérdezi a bejövő, hogyan is tartsuk meg olvasóink között, ha már 
nem jöhet szervezetten, morfondírozik a könyvtáros. 

A kereteket a szervezők biztosítják, azaz van a leendő olvasó és könyvtá-
rosa között egy ember vagy egy csapat, aki biztosítja a találkozás lehetőségét: 
Pedagógusok, közönségszervezők, egyesületi aktivisták és vezetők...

Ma még a leggyakoribb találkozás a roma kisgyermek és a 
gyermekkönyvtáros találkozása, ahol a könyvtárélmény még sokszorosa a kü-
szöbfélelmeknek, ahol a gyermekben még alacsonyak az előítélet gátjai, és a 
könyvtáros is inkább segítendő, szeretni való gyermeknek tekinti őt. Itt még 
sok a pozitív élmény, ami szerencsés esetben kitart későbbre is. Az óvódás 
kortól a harmadik-negyedik osztályos korig tehát még harmonikus az együtt-
működés, de már itt is felsejlenek a gátak, a botlókövek. 

Néhányat hadd említsek: 
 ■ Az óvodai, iskolai látogatáskor a gyermek megkívánja a szép, új köny-
vet, és hazavinné, be is iratkozna, de szülője nem engedi. Ennek több 
oka lehet: nem érti, hiszen ilyen nem fordult elő a családban eddig; 
érti, de fél a felelősségtől, mert tudja, ahogy tudja a tanító néni, hogy 
nem tud vigyázni otthon a könyvre, mert sok a kistestvér, aki belefir-
kálhat, nincs elzárható hely, fél a büntetéstől is. Ezt belátva született 
olyan gyakorlat, hogy a könyvtár a kikölcsönzött könyvet az iskolába 
viszi ki és a diák ott hagyhatja iskolai osztályában, vagy az iskolai 
könyvtárban, az ő általa ismert, használt fiókban.
 ■ A szép könyv tetszik, de nem tud olyan jól olvasni a gyermek, hogy 
azt élvezze, hamar leteszi a könyvet, csak a képeskönyveket választja. 
Sok esetben hallottam, hogy a pedagógus sem hisz már a gyermek ki-
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tartásában, és úgy véli, olvasóvá nevelése hiábavaló fáradozás. Ebben 
a helyzetben, tudom, nem könnyű feladat, de kétfelé kell empatikus-
nak lenni. Meg kell érteni a pedagógust, hiszen legtöbbször a kudar-
cok sorozata ölte ki belőle ezt a hitet. És meg kell érteni a diákot is, 
aki – nem végiggondolva a képességei akkori határait – hisz abban, 
hogy elolvassa azt a könyvet, meghódítja magának. Ez fontos moti-
váció, érdemes támogatni azonos tematikájú, de könnyebb olvasmány-
nyal, vagy közös olvasással. Itt nincs mindenre jó megoldás, és van, 
amikor a könyvtárosnak magának is el kell fogadni a veszteséget, de 
eleve feladni nem volna jó. Saját gyakorlatomban az tűnik a legered-
ményesebbnek, ha közösen olvassuk és beszélgetünk róla, legutóbb 
egy Messi-könyv kapcsán sikerült. 

Az idősebb korosztályból a felnőttképzés, az ingyenes internethasználat, 
vagy diák családtag révén jut el könyvtárba leginkább roma. 

A roma látogatások kapcsán különösen fontos tudatosítani magunkban, 
nekünk könyvtárosoknak, hogy minden látogatás lehetőség egy bensőségesebb 
kapcsolat kialakítására a betérő roma emberrel és az ő közösségével, de figyel-
nünk kell arra, hogy minden roma látogató más és más személyiség, más és 
más igényekkel.

ROMA FIATALOKAT ÉRINTŐ PROJEKTEK A HALISBAN
A Halis István Városi Könyvtár nem csak a roma szervezetekkel való 

együttműködéseken keresztül, hanem saját projektekkel is próbálja olvasókká, 
könyvtárhasználókká alakítani a roma közösségben élőket. 

A pályázati lehetőségek, illetve az idősebb romákhoz képest könnyebb 
megszólíthatóság miatt elsősorban az általános- és középiskolás fiatalok számá-
ra kínálunk bőségesen programokat. 

Az oktatáshoz, iskolarendszerhez kapcsolódó pályázati források álltak 
eddig legbőségesebben rendelkezésre, ezzel élhettünk mi is leginkább. Ebből 
egy módszertani szempontból egymásra épülő, hosszabb lefolyású, a könyvtári 
innovációs trendekkel együtt haladó programsorozat alakult ki, folyik jelenleg 
is. 

Kezdődött egy általános könyvtári szolgáltatásismertetést nyújtó Könyv-
táriskolával, melyet szakmunkásképzőbe és szakközépiskolába járó roma fiata-
loknak szerveztünk a városi diákönkormányzattal együtt. 

Ezt követte a Haliskola, mely már a könyvtári rendszeren keresztüli 
információkeresést, és feldolgozást tanította meg általános iskolás (5–8. osz-
tályos) diákoknak. Új elem volt ekkor, hogy a város peremkerületi iskoláit 
bevontuk, érzékelve, hogy tőlük alig jutnak be a városi könyvtárba a diákok, 
így nem tapasztalhatják meg a modern könyvtár nyújtotta lehetőségeket. Pedig 
erre később, középiskolás korukban, majd a felsőoktatás során szükségük lesz. 
A kiskanizsai, miklósfai, palini általános iskolák mellé a programba ekkor be-
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emeltük a zalakomári általános iskolát, ahol a diákok több, mint 90%-a roma. 
A nagykanizsai ligetvárosi városrészben, egy tömbben lakó roma közösség 
diákjai pedig a miklósfai iskolába járnak. 

Ezt a projektet jelenleg a Halissuli projekttel folytatjuk, ugyanezekben 
az iskolákban. A Halissuli projekt lényege az otthonról, saját informatikai esz-
közökkel elérhető könyvtári szolgáltatások megismertetése, és az összes elérhe-
tő könyvtári szolgáltatás beépítése az önálló tanulás folyamatába. 

Saját kezdeményezésünk a már 10 éve (2009-től) megszervezett 
„multikulti tábor” hátrányos helyzetű, de jól tanuló fiatalok számára. A velünk 
szoros munkakapcsolatban lévő iskolák hátrányos helyzetű roma diákjainak 
hirdetjük meg a lehetőséget, hogy a legjobb tanulóknak vagy a legtehetsége-
sebbeknek módjuk legyen a kor színvonalán álló könyvtár megismerésére és 
használatára, miközben saját roma kultúrájuk országos és helyi értékeit is 
megismerik, más országok roma kultúrájából pedig ízelítőt kapnak. (Innen a 
multikulturális, azaz „multikulti tábor” elnevezés. Az első két tábor a Jövőnk 
az ifjúság című pályázati projekt része volt.) Fontos elve a tábornak, hogy 
nem a legeslegszegényebb fiatalokat akarjuk alanyi jogon támogatni, hanem a 
legszegényebbek közül azokat, akik saját erőfeszítéseiket is hozzáteszik, akik 
ezért minta- és példaadó, könyvtárhasználó, olvasó roma értelmiséggé jó esély-
lyel vállhatnak.

Minden évben 25–30 diáknak egy hetes napközi rendszerű tábort szer-
vezünk, melynek három tartalmi egysége van. Az első a hely- és tájismeret, 
mely Nagykanizsa és vidéke történeti, néprajzi, művészeti feldolgozását jelenti. 
Járjuk a várost, a vidéket. A másik egység a kreatív roma kultúra megismerése 
sokoldalúan. A fiatalok a roma kultúra művészi teljesítményeit felhasználva ön-
maguk is alkothatnak: rajzolhatnak, zenélhetnek, írhatnak verset vagy mesét. 
A harmadik egység a könyvtár, mint otthon, dolgozószoba belakása. Mindezt 
játékosan, rengeteg interakcióval végezzük. 

Ugyancsak a kreatív kezdeményezésekhez tartozik a könyvtár gólyalá-
bas csapata, ahová szívesen jönnek mozgékony roma fiatalok is.

ÖSSZEGZÉSKÉNT: MILYEN SZEREPEKET VÁLLALHAT ÉS VÁLLAL MA  
A NAGYKANIZSAI KÖNYVTÁR A DÉL-ZALAI ROMA KÖZÖSSÉGEKBEN? 

A könyvtár, azzal, hogy a roma közösségekből érkezőkkel együtt él, az-
zal, hogy a roma szervezetekkel, mint cselekvő közösségekkel együtt dolgozik, 
megjelenik valamilyen módon a roma közösségekben is, szerepeket kap és 
vállal. A szerepek a roma közösség felől azok az elvárások, amelyek a közösség 
könyvtárképéből erednek, s amelyek lehetnek valós vagy hamis szerepek.

Hamis szerep, melyet ma sem vállalhatunk, mert nincs hozzá kompeten-
ciánk. Elsősorban hivatali, ügyviteli szerep, amihez nem rendelkezünk közigaz-
gatási, jogi szakemberrel. A roma közösség felől azért fogalmazódik meg ez a 
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szerep, mert az ügyintézéshez szükséges technika (az internetes felületek) és 
háttérinformáció elérhető a könyvtárban, s ebből, tévesen, azt a következtetést 
vonják le, hogy a könyvtár képes ügyeikben teljes körűen is eljárni. Kezde-
tekben a roma vezetők is ezért keresték fel a könyvtárakat: írjunk kérvényt, 
pályázatot stb.

Valós szerepünk viszont a roma családok könyvtári ellátása, a szociáli-
san hátrányos helyzetű, de tanulni vágyó roma fiatalok és felnőttek számára a 
tanulóhely és technika biztosítása. Belátható, hogy egy szegregátumban, ahol 
sok gyermeknek nincs még saját szobája, íróasztala, könyvespolca sem, testvé-
rei csivitelése nem ad kellő csendet a tanuláshoz, ezt csak más helyen kaphatja 
meg ingyenesen, s ez a hely ma leginkább a könyvtári tér.

Valós szerep a roma emberek számára az ügyintézéshez a technikai 
környezet és információs háttér biztosítása is. 

Szintén valós szerep, új kihívás, a roma közösség kultúrájának könyvtá-
ri feldolgozása és közzététele (szétsugárzása). Nagykanizsán ez most még csak 
a gyűjteményben jelenik meg, valamint az Orsós Jakab hagyaték feldolgozásá-
ban és közzétételében.

Utolsóként egy olyan szerepről szólok, mely nem a könyvtár szerepe 
csupán, nem is a roma közösség könyvtárképe, hanem a könyvtár és roma 
olvasó együttes szerepe és lehetősége a roma közösség, az egész roma társada-
lom felé: az olvasó roma, mint követésre érdemes életmód-minta megjelenítése. 
Ebben nem elválasztható a könyvtár és a vele együtt élő roma olvasó szerepe, 
egymás nélkül e minta nem jön létre, nem látható. Ehhez pedig roma ember 
és könyvtár párbeszéde, mindkettőjük nyitottsága szükséges. Ez a személyes 
párbeszéd válhat a roma közösség és a könyvtári rendszer kultúraépítő párbe-
szédévé. Két, egymásért cselevő közösség párbeszédévé.
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Basing on ethnographical research in rural public libraries I would like 
to present different possibilities, but also different traps which initiators of 
developmental projects for local communities may fall into. The examples I 
am going to present come from the case study on Municipal Public Library in 
Biały Dunajec in Podhale region. Although the library is not a representative 
case for all public libraries in Poland or even in Podhale, the examples will 
be representations of more general problems, which may concern also other 
kinds of libraries.

Biały Dunajec is a village inhabited by 5200 people. The library employs 
3 librarians. Lending books and providing newspapers are not the only services 
available there. Besides having some computers, tablets and printer, the library 
organizes different activities, e.g. courses for local officials, farmers, senior 
citizens etc. One example of the latter was a course called About finance in 
the library. After short computer literacy training the participants were taught 
how to start and use a bank account via the internet and how to manage their 
own budget. 

That is not all. The library organizes a lot of events connected with local 
traditions, e.g. courses in traditional Gural (Polish highlander) dance, making 
Easter palms, painting headscarves, sewing traditional dress etc. These are 
organized in co-operation with the Women of Podhale association, which enjoys 
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a personal union with the library – as well as library director Mrs Józefa being 
a president of the society.

The main topic of my research is local reception of different 
developmental programs and projects for libraries. The aim of such projects 
is very often defined as activation and integration of local community. These 
functions of public library come to the fore nowadays. Library users are no 
longer perceived as mere recipients, but rather as partners of a library as 
far as they transform library’s activity by their own grass-roots initiatives. 
Paradoxically this bottom-up activity is more and more often assumed in top-
down cultural strategies and developmental programs. Although they are a 
sign of appreciation of local needs in cultural policy, such projects remain a set 
of mere slogans as long as they base on external concepts instead of internal 
potential of a community.

The idea of activation seems to be crucial for community development. 
Nevertheless, it also hides a risky presupposition. If we say that some people 
need activation, we suggest that they are actually too less active or simply 
passive. In the other words, we assume, that their activities are not valuable 
or even that they are not activities. Even if we do not think this way explicitly, 
the mere idea of social or cultural activation may be perceived as an act of 
cultural colonialism, depreciation of people’s actual activities. This was the 
case of certain project I observed in Podhale. One big artistic association 
from Zakopane (the main Podhale city) made a proposition for different local 
institutions, among others: Biały Dunajec library, to set a common cultural 
strategy. They declared that library will be a partner, not only a recipient or 
beneficiary of the project, but when they presented their assumptions and 
goals, librarians felt to be treated very paternalistically and with no respect. 
Talking about the necessity to broaden cultural offer in the region, authors of 
the project meant only so-called „high culture”. They complained that there 
are no activities connected with classical music, theatre, classical literature, 
arty cinema etc. However, the librarians understood this mere initiative as 
suggestion, that they actual work on countless events, workshops, curses 
and meetings connected with gural folk culture is something not valuable or 
not „cultural”. Of course, they had completely different opinion. They didn’t 
perceived their living local tradition as something „lower” or „less ambitious” 
than activities proposed by the authors. This example of misunderstanding 
may lead us to conclusion, which seems to be universal for any activation 
projects: activities, which we propose to other people should be connected with 
these, which are already there.

Another trip concerns situation, when community members experience 
some passivity in their cultural life and they declare a need for some kind 
of activation, but completely different than one assume in his project. It is 
clearly visible in the history of establishing the Women of Podhale association 
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in Biały Dunajec library. It was started by a group of women after finishing a 
course About finance in the library. The course was a joint project of the Polish 
National Bank and The Information Society Development Foundation, and it 
was part of the Library Development Program – an initiative of the Bill and 
Melinda Gates Foundation. There is no doubt that a development, in this case 
a development of senior citizens’ information skills and computer literacy, was 
a main goal which initiators of this project wanted to reach. Nevertheless, the 
senior citizens in Biały Dunajec proved not to be passive consumers of the 
course. They approached it with specific creativeness.

At one of a few sessions of the course, participants had to list their 
ideas of economical budget management on a flipchart. Besides such rules 
as pay bills on time and do not buy unnecessary products, they also wrote: 
do not let your wife do shopping. Librarians took a photo of it and put it on 
the website as a humorous commentary in order to encourage other people 
to attend the course. They also published a few traditional folk chants about 
money and a poem written by a woman participating in the course:

Geriatrics is trendy!  
Today we give our thankfulness  
To Mrs Józefa and the others  
That with the library development  
In our old heads  
New ecological knowledge appeared  
Matched for the actual needs  
Thanks to you we will be trendy again!  
We will eliminate the old habits.  
We will sit in front of the computer! 
And although we don’t have much money  
We can start an online account...  
somewhere between the lines.

This poem says a lot about the atmosphere of the course. The author 
didn’t hide an opinion that having an online account, managing budget and 
even using a computer were not the greatest values of the course. She found 
them ridiculous or at least she didn’t take them seriously taking into account 
her age and financial status. More important for her was a possibility to spend 
her old age in some interesting way and in a group of neighbours. 

For another session, the librarians invited a young man from the 
neighbourhood who works in a shop with home electronics and household 
appliances. He gave a short talk about the realities of making complaints in 
a shop. Then the participants asked him a few questions, but he was not able 
to answer them sufficiently. After that, one lady told him that she had also 
worked in such a shop many years ago. They started to chat about the reality 
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of this industry. The situation was described on the library website as pleasant 
memories of how it used to be in trade. Nice conversations and a pleasure of 
spending time together seemed much more import¬ ant for the participants 
than information gained from the referee and certainly more needed than 
enhancing information skills and all the development planned in the project.

The creative and dynamic nature of the community was highly visible 
there, as it caused some gaps in the structure of the project which was designed 
to educate and enhance skills. Jokes, songs, poetry, political incorrectness, 
chatting, in other words, some non-professional content burst through these 
gaps and changed the planned character of the classes. For me it was a sign 
of an advantage of some values over the others. The advantage of relationship 
over individual development, feeling over information, and being together over 
reaching objectives. The fact that the course resulted in the foundation of 
the Women of Podhale is the best proof of this thesis. The ladies finished 
the course, but they realized that they still wanted to do something together. 
This something was no more connected with computer literacy and finance, 
but with activities more attractive to them, like traditional handcraft and folk 
culture.

The story presented above may lead us to a simple conclusion, that pro-
jecting cultural activities we should be first of all focused on people’s interests 
and needs. But this conclusion hides another trap, which is connected with 
connotations of „interests” and „needs” notions. and with their individualistic 
and static character. I would like to show it by another example of classes in 
Biały Dunajec library.

It was a weaving workshop for adults. At the beginning, the participants, 
mostly elder women, had torn up old clothes in order to make a carpet with 
the pieces. One of them could weave and had her own weaving machine, so she 
had brought it to the library and started to teach the others. The association 
members were the default group attending but not the only participants of the 
workshop. As the workshop lasted a week and took place in the library during 
its regular working hours, everybody who came there could join it regardless 
of the reason for their visit. These circumstances made possible something 
nobody expected.

There was a group of kids in this village who visit the library very 
frequently, mostly for playing computer games or seeing funny movies on 
YouTube. Librarians and other locals often complain that it is their only inte-
rest and that it discourages them from learning. However, when these young 
people saw the Women of Podhale during their workshop, they left their 
computers and tablets behind and joined the ladies. They started to learn how 
to use the weaving machine with enormous and surprising passion. Sometimes 
they were going back to the computers and drawing the ladies’ attention to 
funny movies they found on YouTube. It created a great intergenerational 
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atmosphere. I really couldn’t say that it was a result of meeting someone’s 
interests or needs, as it was a great surprise for everybody. Then I realized 
that I deal with dynamic reality and the notions of ‘interests’ and ‘needs’ are 
something static. They describe constant features and I had observed an 
action.

Such workshop was undoubtedly a very positive example of social 
integration, because it united two groups which had very little in common 
with each other on a daily basis. Although it was spontaneous, it is worth 
to consider circumstances which enable such interaction. What happened 
there? It was this kind of situation when one group of people opens the 
access to cultural offer for another group. It means that different groups and 
communities have their own internal potential to interact and to integrate 
with the others. Our integration projects do not have to be completely external 
ideas. They may and should base on this potential of the community. It is not 
easy to recognize it, because it reveals itself only in a specific kind of place 

– a place which allows a group to become a community. A public library is 
especially effective in this regard. Its work mode is substantially different than 
other cultural institutions like houses of culture, museums and so on. Each of 
them can be a meeting place, but a library is a place where meeting can be ran-
dom, spontaneous and even unpredictable. The fact, that during opening hours 
everyone has the access to the library is crucial there. It is easy to imagine 
how such weaving workshop would look like in the museum or the house of 
culture. Probably it would be dedicated to particular age groups, organized in 
particular hours, maybe there would be some form of obligatory signing up 
and what is certain, the mere participation in the workshop would be a sign of 
some involvement. Public library allows for a more free, non-imposing access 
to the varied cultural offer and non-expected meeting of people and things.



A vidéki közkönyvtárakban folytatott néprajzi kutatásokra alapozva sze-
retnék bemutatni különböző megoldásokat és ugyanakkor bizonyos csapdákat, 
amelyekbe a helyi közösségek számára szánt fejlesztési projektek kezdeménye-
zői eshetnek. Az általam bemutatott példák a Bialy Dunajec (Podhale régió) 
Városi Közkönyvtárának esettanulmányából származnak. Noha ez a könyvtár 
nem tekinthető reprezentatívnak az összes lengyelországi könyvtárra, de még 
Podhale régióra sem, a bemutatott példák azonban olyan általánosabb kérdése-
ket tárgyalnak, amelyek érinthetnek másfajta könyvtárakat is.

Biały Dunajec egy 5200 lelkes község, amelynek könyvtárában három 
alkalmazott dolgozik. A könyvkölcsönzés és az újságolvasás biztosítása nem az 
egyetlen szolgáltatásuk. Azon túl, hogy rendelkeznek számítógépekkel, táblagé-
pekkel és egy nyomtatóval, a könyvtár különböző rendezvényeket szervez, mint 
pl. tanfolyamokat helybeli hivatalnokoknak, gazdálkodóknak, nyugdíjasoknak 
stb. Az egyik ilyen tanfolyam például a Könyvtárban a pénzügyekről címet vi-
selte. Ezen a tanfolyamon egy rövid, általános számítógép-ismeretek oktatást 
követően a résztvevők megtanulták, hogyan nyissanak az interneten keresztül 
bankszámlát és hogyan tudják intézni a pénzügyeiket.

És ez nem minden. A könyvtár számos, a helyi tradíciókkal kapcsolatos 
eseményt rendez, így például egy lengyel hagyományos tánc, a Gural elsajátí-
tását célzó tanfolyamot, valamint kurzusokat húsvét virágvasárnapjára pálma-
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fakészítés, fejkendőfestés és hagyományos ruhák varrása témájában. Ezeket a 
tanfolyamokat a Podhale Asszonyai Egyesülettel együttműködésben szervezik. 
A társaság személyes kapcsolatokat ápol a könyvtárral, valamint a könyvtár 
igazgatójával, Józefa asszonnyal (Ms Józefa), aki egyben a társaság elnöke is.

A kutatásom fő témája a könyvtárak számára szolgáló fejlesztési prog-
ramok és projektek helyi fogadtatása. Az ilyen projektek célját gyakran a helyi 
közösség aktivizálása és integrálása névvel illetik. A közkönyvtárak ebben vál-
lalt szerepe napjainkban kerül előtérbe. A könyvtárhasználót már nem csupán 
a szolgáltatások befogadójaként tartják számon, hanem a könyvtár partnere-
ként, mivel az alulról jövő kezdeményezéseikkel hatással vannak a könyvtár 
tevékenységének alakítására. Paradox módon ez az alulról jövő (bottom-up) 
tevékenység egyre gyakrabban kerül említésre fentről jövő (top-down) kulturá-
lis stratégiákban és fejlesztési programokban. Annak ellenére, hogy ez azt jelzi, 
hogy a kulturális politika a helyi igényeket elismeri, az erre irányuló projektek 
csupán jelszavak maradnak, ha azok külső koncepciókra támaszkodnak a kö-
zösség belső potenciálja helyett.

Az aktivizálás gondolata, úgy tűnik, a közösségfejlesztés alapvető ele-
me. Ugyanakkor egy kockázatos előfeltételezést is rejt. Ha azt mondjuk, hogy 
vannak emberek, akiket aktivizálni kell, akkor azt is állítjuk, hogy ők kevésbé 
aktívak, sőt passzívak. Más szóval, feltételezzük, hogy az ő tevékenységük 
kevésbé értékes, vagy nem is számítanak cselekvésnek. Még ha nem is gondol-
juk ezt így explicit módon, a társadalmi vagy kulturális aktivizálást egyesek 
tekinthetnék „kulturális gyarmatosításnak”, az emberek által végzett aktuális 
tevékenységek leértékelésének. Ez volt a helyzet egy bizonyos projekt esetében, 
amit Podhaleben figyeltem meg. Egy nagy művészeti egyesülés Zakopaneből 
(Podhale régió legnagyobb városa) számos helyi intézményt, köztük a Biały 
Dunajec könyvtárat is azzal a javaslattal kereste meg, hogy közös kulturális 
stratégiát állítsanak össze. Hangsúlyozták, hogy a könyvtár partner lesz, nem 
csupán a projekt haszonélvezője, de amikor bemutatták a feltételeiket és a 
céljaikat, a könyvtár úgy érezte, nagyon paternalista módon és tiszteletlenül 
kezelték őket. Amikor a kulturális kínálat bővítésének szükségességéről beszél-
tek a projekt szerzői, csak az ú.n. „magas kultúrát” vették figyelembe. Azt pa-
naszolták, hogy nincsenek komoly zenei, színházi, klasszikus irodalmi, művész 
mozi stb. rendezvények. A könyvtárosok viszont ezt úgy interpretálták, hogy az 
a tevékenységük, amely a számtalan eseményre, műhelymunkára, kurzusra és 
a vidéki népművészekkel való találkozókra irányul, olyan, ami értéktelen, vagy 
nem kulturális. Természetesen, a könyvtárosok ezt teljesen másképp gondolják. 
Nem tartják a helyi élő hagyományaikat alacsonyabb vagy kevésbé ambiciózus 
tevékenységnek, mint a szerzők által javasoltakat. A félreértés e példájából azt 
a következtetést vonhatjuk le, hogy – mint bármilyen más aktivizálási projekt 
esetében – a javasolt tevékenységek legyenek figyelemmel az ott lévő célcsoport 
tagjaira és a már meglévő tevékenységekre.
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Egy másik eset olyan helyzetre vonatkozik, amikor a közösség tagjainak 
kulturális életében passzivitás tapasztalható, és megfogalmazzák a szükséges-
ségét bizonyos aktivizálásnak, de teljesen másmilyent, mint amit a projekt 
elvárna. Ez a helyzet tisztán a kimutatható a Biały Dunajec könyvtárban lét-
rehozott Podhale Asszonyai Egyesület alapításának törénetében. Az egyesüle-
tet nők egy csoportja kezdeményezte, miután elvégeztek egy tanfolyamot a 
Könyvtárban a pénzügyekről címmel. A kurzus a Lengyel Nemzeti Bank és az 
Információs Társadalom Fejlesztése Alapítvány közös projektje volt, valamint 
része volt a Bill és Melinda Gates Alapítvány által kezdeményezett Könyvtár-
fejlesztési Programnak. Nem kétséges, hogy a fejlesztés – ebben az esetben a 
szépkorúak informatikai jártasságának és számítógépes írástudásának fejlesz-
tése – volt a fő célja a projekt kezdeményezőinek. Mindazonáltal, az idős pol-
gárok Biały Dunajecben nemcsak a kurzus passzív részvevőinek bizonyultak, 
hanem kreativitással közelítették azt meg.

Az egyik foglalkozáson, a kurzus során a részvevőknek egy prezentáci-
ós táblán kellett felsorolniuk a takarékos családi gazdálkodással kapcsolatos 
gondolataikat. Az olyan alapvető szabályokon túl, mint pl. időben fizesd ki a 
számláidat, vagy ne vásárolj szükségtelen termékeket, azt is leírták: ne en-
gedd, hogy a feleséged vásároljon. A könyvtárosok lefényképezték, és kitették 
humoros kommentként a weblapjukra, ezzel is buzdítva, hogy mások is jöjjenek 
a tanfolyamra. Szintén közzétettek hagyományos népi mondókákat a pénzről, 
valamint egy versikét is, amit az egyik részvevő asszony írt:

A gerontológia trendi! 
A mai napon hálát adunk 
Józefa asszonynak és másoknak,  
Hogy a könyvtárfejlesztéssel 
Régi agyunk  
Új, ökológia-tudással bővült, 
Ahogy kell mostanság. 
Hála nektek, hogy újra trendik vagyunk! 
Felhagyunk az ósdi allűrökkel, 
Dolgozunk a komputerrel! 
És bár nincs sok pénzünk, legalább 
Nyithatunk egy online számlát… 
valahol a sorok közt.

Ez a versike sokat elmond a tanfolyam hangulatáról. A szerzője nem 
titkolta a véleményét, hogy az online számla, a pénzbeosztás és még a számí-
tógép használat elsajátítása sem a tanfolyam legfőbb értéke. Nevetségesnek 
tartotta azokat, de legalább is nem vette komolyan, figyelembe véve korát és 
a pénzügyi helyzetét. Sokkal fontosabb volt számára, hogy lehetőséget kapott 
arra, hogy idős éveit érdekesen és a szomszédok társaságában töltse.



Egy másik foglalkozásra a könyvtár meghívott egy fiatalembert a kör-
nyékről, aki egy elektronikai és háztartási eszközöket áruló boltban dolgozik. 
Röviden beszélt a bolti panasztétel jelenlegi helyzetéről. Ezt követően a részve-
vők kérdéseket tettek fel, de nem mindre tudott megfelelő választ adni. Ezután 
egy hölgy jelentkezett, hogy ő is sokáig dolgozott egy hasonló boltban, és így 
beszélgetésbe kezdtek a kereskedelem mai helyzetéről. Minderről a könyvtár 
weblapján is beszámoltak Kellemes emlékek a kereskedelem múltjából címmel. 
A beszélgetés és kellemes időtöltés jó társaságban, úgy tűnik, fontosabb a 
résztvevőknek, mint az előadótól nyerhető információk, és egész biztos, szük-
ségesebb, mint az információs képességek, vagy a projektben tervezett bármely 
fejlesztések.

A közösség kreatív és dinamikus jellege egyértelműen kitűnt, mivel a 
projekt – ami a képzésre és a képességfejlesztésre volt kitalálva – szerkezeté-
ben helyenként hiányokat okozott. A viccek, dalok, versikék, a politikai inkor-
rektség, a csevegés, más szóval a szakmán kívül eső tartalom pótolta ezeket 
a hiányokat és megváltoztatta a tanfolyam tervezett karakterét. Számomra 
ez annak a jele volt, hogy egyes értékek előnyt élveznek másokkal szemben. 
Így a személyes kapcsolatok megelőzik az individuális fejlesztést, az élmény 
az információt, és az együttlét megelőzi a célok elérését. Az a tény, hogy a 
kurzus a Podhale Asszonyai Egyesület megalakítását eredményezte, ennek a 
legjobb bizonyítéka. Az asszonyok elvégezték a tanfolyamot, de rájöttek, hogy 
mást is akarnak együtt csinálni. Ennek a másnak már semmi köze nem volt 
a számítógépes ismeretekhez, vagy a pénzügyekhez, hanem inkább a hozzájuk 
közelebb álló, vonzóbb tevékenységeket választották, mint a kézimunka és a 
népművészet.

A fentiekben bemutatott történetből arra következtethetünk, hogy a 
kulturális tevékenységek tervezésénél leginkább az emberek érdeklődésére és 
igényeire kell összpontosítani. De ebben a következtetésben is csapda rejlik, 
mégpedig az érdeklődés és az igény értelmezésében, valamint azok egyéni és 
statikus jellegében. Ezt szeretném megvilágítani a könyvtárban tartott másik 
kurzus példáján.

Ez egy felnőttek számára tartott szövő műhelymunka (workshop) volt. 
Kezdetben a résztvevők – többnyire idősebb asszonyok – felbontottak régi 
ruhákat, hogy az így kapott anyagból szőnyeget szőjenek. Az egyik asszony tu-
dott szőni és volt is szövőgépe, amit bevitt a könyvtárba, és kezdte magyarázni 
a többieknek, hogyan kell vele szőni. Eredetileg az egyesület tagjai jártak a 
tanfolyamra, de aztán érkeztek más résztvevők is. Mivel a workshop egy hétig 
tartott és a könyvtár nyitvatartási idejében zajlott, bárki, aki a könyvtárba jött, 
csatlakozhatott, függetlenül látogatása céljától. Ez a szituáció olyan eredmény-
nyel járt, amire senki sem számított.

A faluban a gyerekek egy csoportja gyakran járt a könyvtárba, legin-
kább azért, hogy számítógépes játékokat játszanak, vagy vicces videókat néz-
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zenek a YouTube-on. A könyvtárosok és a helyiek is gyakran panaszkodtak, 
a gyerekeket csak ez érdekli, és elvonja őket a tanulástól. Amikor viszont a 
fiatalok meglátták a workshopon résztvevő Podhale Asszonyait, otthagyták 
a számítógépüket és táblagépeiket, és beálltak az asszonyok közé. Meglepő 
és óriási szenvedéllyel kezdték elsajátítani a szövőgép használatát. Időnként 
visszamentek a számítógépeikhez és hívták az asszonyokat, hogy megmutas-
sák a YouTube-on talált vicces videókat. Fantasztikus, generációkon átívelő 
atmoszféra alakult ki. Nem mondhatnám, hogy ez az igények és érdeklődés 
kielégítésének eredménye volt, mivel mindenkinek meglepetést okozott. Ekkor 
döbbentem rá, hogy a dinamikus valósággal nézek szembe, és az érdeklődés és 
igény fogalma valami statikus dolog. 

Kétségtelen, az ilyen jellegű műhelymunka a társadalmi integráció po-
zitív példája, mivel két olyan csoportot egyesített, amelyek nem sok közös 
vonást mutatnak a mindennapjaikban. Noha spontán jött létre, érdemes el-
gondolkodni, milyen körülmények segítik az interakció megvalósulását. Mi is 
történt ott? Valami olyan helyzet alakult ki, amelyben az egyik embercsoport 
lehetőséget ad egy másiknak a kulturális részvételre. Ez azt jelenti, hogy a 
különböző csoportok és közösségek rendelkeznek saját belső potenciállal ahhoz, 
hogy másokra hassanak és integrálják azokat. Az integrációs projektünk nem 
feltétlenül kell, hogy kívülről építkezzen. Lehet és kell is a közösség e belső 
potenciáljára támaszkodni. Ezt nem könnyű felismerni, mert csak speciális 
helyen tud kibontakozni – olyan helyen, ahol a csoport közösséggé tud válni. A 
közkönyvtár ebben a tekintetben igen hatékony. A munkamódszere lényegesen 
különbözik más kulturális intézményétől, úgy, mint a művelődési házakétól, a 
múzeumokétól stb. Mindegyik lehet találkozási hely, de a könyvtár olyan hely, 
ahol a találkozás véletlenszerű, spontán és kiszámíthatatlan. Az a lényeg, hogy 
a nyitvatartás alatt mindenki bemehet a könyvtárba. Könnyű elképzelni, hogy 
egy ilyen szövő workshop milyen lenne egy múzeumban, vagy egy művelődési 
házban. Bizonyára egy adott korcsoportnak szerveznék, meghatározott időben 
tartanák, talán kötelező feliratkozás is lenne, egy biztos, a puszta részvétel 
valami elköteleződés jele lenne. A közkönyvtár szabadabban, nem kényszeren 
alapulóan biztosít lehetőséget a kulturális tevékenységre, valamint az emberek 
és a dolgok váratlan találkozására.
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A fejlesztő-megelőző  
biblio terápia, mint  

a közösség fejlesztés  
lehetséges eszköze

BARTOS ÉVA 

A Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt 
átfogó célja a társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken 
a közösségi szerepvállalás erősítése, az együttműködés kultúrájának magasabb 
szintre emelése. A jelen konferencia ennek megfelelően a közösségépítés, kö-
zösségfejlesztés, a kulturális intézmények szociális funkciója, az olvasásfejlesz-
tés közösségformáló ereje, a kulturális intézmények közösségi terekként való 
funkcionálása témák körüljárását tűzte ki céljául. A „kulturális intézmény” 
általános fogalmán pedig ma itt elsősorban a könyvtárakat értjük, a rende-
zők nézőpontjának megfelelően. Könyvtárak – közösségfejlesztés – könyvtári 
eszköztár, e három fogalom kapcsolatát szeretném a magam részéről a most 
következő szekció-előadásban összefüggésbe hozni.

A könyvtári rendszer sajátosságai közé tartozik, hogy az információs és 
a tudományos-kulturális javakhoz való hozzáférés biztosításának követelménye 
egységes keretet ad az intézménytípus tevékenységéhez világszerte. Különbsé-
gek a szolgáltatások összetételében, jellegében, tartalmában, a módszerekben, 
az ellátandó célcsoportok igényeihez való igazodásban rejlenek. Az egyre gyor-
suló társadalmi, gazdasági, technológiai változások és a nyomukban kialakuló 
újabb és újabb elvárások miatt a könyvtáraknak és könyvtárosoknak folyama-
tosan új stratégiai megfontolások alapján, új helyzetekben, új szerepekben való 
helytállásra kellett és kell a jövőben is felkészülniük. 
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Nézzük meg az egyik legelterjedtebb hazai könyvtártípust, a közkönyv-
tárakat (’public library’, ’nyilvános könyvtár’, ’települési könyvtár’), azok jel-
lemző funkcióbővülését az utóbbi évtizedekben.

A könyvtár eredeti funkcióját tekintve információs központ, tudás-
központ, a tanuláshoz, munkavégzéshez, művelődéshez szükséges ismeretek 
szolgáltató központja, tárháza volt. Ez a felfogás azonban szinte magában rej-
tett egyfajta passzivitást, a használók tényleges igényeitől való távolságtartást. 
Hamarosan inkább úgy kezdtünk a könyvtárakra gondolni, mint kommuni-
kációs központokra, olyan közösségi színterekre, mint az adott település 

„dolgozószobája”, „tanulószobája”, „agórája”, „találkozási pontja” stb., ahol – az 
előzőekben említett szolgáltatásokon kívül a lakosságot érintő fontos közösségi 
események is történhetnek Az utóbbi évtizedekben pedig a könyvtár egyfajta 
tanácsadó hely szerepkörbe is került – szakmai, emberi vonatkozásban egy-
aránt. A praktikus tanácsadás szintjén a könyvtáraknak ugyanis támogatniuk 
kell az embereket valamennyi társadalmi szerepükben (pl. aktív állampolgár, 
munkavállaló, szülő, gyerek, közéleti ember, tudatos vásárló, egészségvédő, 
környezetvédő stb.).

Az intézményi funkcióbővülésnek megfelelően a benne dolgozó könyvtá-
rosok is átélték a változást: szakképzett információközvetítőből fokozatosan 
közösségépítő, közösségszervező szakemberekké is kellett válniuk, míg vé-
gül a támogató, megértő, empatikus tanácsadó partnerség igénye is megfogal-
mazódott irántuk. Eszerint a könyvtárosoknak az emberek személyes prob-
lémamegoldását is segíteniük kell – a könyvtáros számára természetesen 
adódó, megvalósítható eszközök és módszerek alkalmazásával, többek között 
a biblioterápia, a könyvekben, az irodalomban rejlő gyógyító, segítő hatás 
felhasználásával is.

Néhány érdekes adat a biblioterápiáról: 

 ■  feltehetően több ezer éves, spontán tapasztalati gyökerekkel rendelke-
ző tevékenység,
 ■  nagyjából 200 éve kezdődött a tudatos, szándékos alkalmazása,
 ■  bő 100 évesek a tudományos bizonyítékok a művészeteknek, az iroda-
lomnak a személyiségre gyakorolt hatásáról,
 ■  100 éve kapta a jelenlegi hivatalos megnevezését is: biblioterápia,
 ■  a tevékenység hazai megismertetése több mint négy évtizede kezdő-
dött, 
 ■  rendszeres hazai felkészítő képzések – különböző szinteken és nem 
csak könyvtárosoknak – az utóbbi 10–15 évben indultak meg.

A fejlesztő-megelőző biblioterápiás eljárás lényege a könyvek, az iroda-
lom, az olvasás révén történő speciális segítségnyújtás, támogatás, tanácsadás, 
mely közvetett módon, az irodalmi alkotásokból kibontható hatáson keresztül 
valósul meg. A biblioterápia tehát a felhasznált irodalom és a résztvevők 
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egymásra hatásán alapuló olyan interaktív tevékenységi forma, amely a mű 
megismerése és csoportos feldolgozása révén a személyiség különböző szintjeit 
kívánja és tudja befolyásolni. Az amerikai könyvtáros egyesület (ALA) már 
1939-ben a tagszervezetei közé fogadta a biblioterápiával foglalkozó szakem-
berek csoportját, a biblioterápiát pedig könyvtári szolgáltatásként fogadta el. 
A biblioterápia könyvtári szolgáltatások közé sorolásának az volt az alapja, 
hogy az amerikai könyvtári gyakorlatban a tájékoztatás, az olvasásfejlesz-
tés, olvasóvezetés és a biblioterápia szoros kapcsolatban álltak egymással. A 
biblioterápiát a könyvtári szolgáltatások hosszú távú fajtájának, az olvasás- és 
személyiségfejlesztés speciális célú, kifinomult formájának tekintették.

Az évtizedek során kikristályosodott a fejlesztő-megelőző biblioterápia 
célrendszere, melyben az önismeret gazdagítása, az érzelmi érzékenyítés, az 
intellektuális fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a más emberekhez való 
viszony, a megfelelő emberi kapcsolatok alakításának elősegítése, a szociális 
érzékenység, a közösségi érzés, a közösséghez tartozás érzésének erősítése, és 
a megfelelő kommunikációs készségek fejlesztésének támogatása is.

A fejlesztő-megelőző biblioterápia lehetséges hasznai között tartja számon a 
szakirodalom – kutatási eredményekkel is alátámasztva –, hogy: 

 ■  érzelmileg és értelmileg fogékonyabbá tesz a mások szempontjainak 
figyelembevételére, növeli az empátiát, a toleranciát, a szociális érzé-
kenységet,
 ■  fejleszti a problémamegoldó képességet, a kreativitást, mely visszahat 
az intellektuális teljesítményekre (gyermekek esetében a tanulásra, 
idősek esetében a mentális képességek megőrzésére),
 ■  segít az önismeretben, a személyes célok felismerésében, azok kitűzé-
sében és elérésében, egy tudatos jövőkép és a hozzá vezető út kialakí-
tásában, kiegyensúlyozottabb életvezetésben.

A biblioterápia alkalmazásának – a múltból táplálkozó erényei mellett 
– „itt és most” megvannak az aktuális indokai is. A társadalom részéről egy-
re erőteljesebben fogalmazódik meg a mentálhigiénés segítségnyújtás igénye, 
részint az ezzel kapcsolatos természetes eljárások, „gyógymódok” keresésével, 
részint az ún. segítő szakmák szakembereinek felkutatásával. A biblioterápiás 
tevékenységet megismerő, az alkalmazását elsajátító könyvtáros szakemberek 
alkalmasakká válhatnak a különböző korosztályok hatékony biblioterápiás fog-
lalkoztatására, mentális támogatására. Ugyancsak erősödik a társadalom szem-
léletében a prevenciós szemlélet, a preventív eljárások alkalmazásának igénye 
is. Az egészségvédelem, a környezetvédelem területén éppúgy érzékeljük ezt, 
mint a mentálhigiénés megelőzés vonatkozásában, ahol a prevenció szüksé-
gességének felismerése az egészségesen fejlődő személyiség számára nyújtott 
eligazító, megerősítő, támogató segítségeket jelenti, a biblioterápia céljaival és 
hatásával megegyezően.
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A társadalmi elvárás az intézmények vonatkozásában a humán szolgál-
tatások jelentőségének felértékelődését mutatja: az ügyfélbarát, vásárlóbarát, 
használóbarát, családbarát, gyermekbarát stb. attitűdök hangsúlyozása a figye-
lem, az érdeklődés, a megbecsülés jelét mutatja, az esélyteremtés szándékát 
erősíti. A biblioterápia ezt a ráhangolódást tovább építheti.

És végül, az egyes emberek oldaláról tapasztalhatjuk az emberi lépté-
kű, élhető közösségek megteremtésének és megtalálásának egyre erőteljesebb 
igényét. Korunk embere az „internacionalizmus-globalizmus” és a teljes „elma-
gányosodás” szélsőséges és végletes pólusai között lebeg, kapaszkodót keresve. 
Identitást, otthonosságot, biztonságot, közösséget, jól-létet, emberhez méltó 
teljes életet szeretne.

És ennél a pontnál térjünk vissza a korábban az érdekességek között 
említett spontán biblioterápia több ezer évre becsült közösségi gyökereihez. 
Ez valójában a szóbeliség évszázadaiban a különböző emberi közösségekben, 
vallási, családi vagy faluközösségekben folyó közös mesélés, éneklés, történet-
alkotás és -mondás, imádkozás stb. megnyilvánulási formáit jelentette. Ezek a 
közösségi tevékenységek szolgálták a kollektív alkotás, az értékőrzés és hagyo-
mányozás biztosítását; az ismeretek, információk tudatosítását; az identitás, a 
közösséghez tartozás érzésének erősítését; öröm és bánat elviseléséhez lelkierő, 
támasz, vigasztalás nyújtását; az emberi együttélés, a viselkedési és magatar-
tási normák íratlan szabályozását. A közösségek életét minden vonatkozásban 
meghatározó, szabályozó spontán szóbeli közösségi tevékenységből napjainkra 
a tudomány és a művészetek alapjaira helyezett, eszközeiben kidolgozott eljá-
rássá fejlődött a biblioterápia, de a „szavak” és a kisközösségek erejébe vetett 
bizalom jelenti ma is az alkalmazhatóságának alapját.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt alkalmat 
teremthet a biblioterápia küldetésének napjainkban való kiteljesítésére. Fontos 
szerepet kaphat a hiteles kis- és nagy közösségek létrehozásának elősegítésé-
ben, az emberi méltóság tiszteletén alapuló emberi kapcsolatok megélésének 
támogatásában, az egyéni és közösségi értékek méltó megőrzését, gazdagítását 
szolgáló magatartás erősítésében és támogatásában.

Legvégül egy megerősítő üzenet – a projektben tevékenykedő szakem-
bereknek:

„A művészetek, a kulturális örökség nem csupán életminő-
séget javító kellemes időtöltés, hanem olyan alap, amelyen 
a közösségek jövője felépíthető. Eszköze a közösség, a kul-
turális örökség, a kortárs művészet és a kollektív emléke-
zet közötti interakció megteremtése.”1

1 A vidéki közösségek fejlesztése és újraélesztése a kultúra és a művészetek révén c. portugál-ka-

nadai kutatásból. Duxbury – Campbell 2012. Térség, minőség, közösség. Szekszárdi Szociális 

Műhely Tanulmányok 4.
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Az olvasás elsődlegesen egyéni tevékenység, így kapcsolatát a közössé-
gekkel vizsgálni, illetve annak közösségfejlesztő hatásáról értekezni legalábbis 
különösnek tűnhet. A következőkben azt szándékozom bebizonyítani, hogy ez a 
kapcsolat létezik, létezhet, s Magyarországon is kimutatható a jelenléte.

Mindenekelőtt érdemes tisztázni az olvasás fogalmát, elsősorban azért, 
mert csak az elmúlt 15–20 évben is sokat csiszolódott a terminus meghatá-
rozása, illetve annak használata. Akár ugyanazon kutató(k)tól is különböző 
definíciókat találunk – még egyazon évből is. Block, Gambrell és Pressley 
egy egyszerűbb és egy komplexebb meghatározást is leírt 2002-ben: „jelentés 
megszerzése az írott szövegből”1, illetve „az olvasás egy állandó változásban 
lévő interaktív folyamat, amely magában foglalja az olvasót, a szöveget és a 
kontextust”2.

Az előbbi meghatározás főként túlzott tömörsége miatt pontatlan, de 
még az utóbbi sem elég egzakt. Ahogy Józsa és Steklács (van den Broekre és 
Kremerre hivatkozva) jelzi: érdemes kiegészíteni ezt a leírást is „azzal a pszi-
chológiai szempontú felvetéssel, amely szerint a hatékony szövegértő olvasás 
a makro- és mikrofolyamatok és az előzetes tudás interakciójából áll, ami azt 
eredményezi, hogy az olvasó mentális képet alkot a szövegről”3.

1  Block, C. C. – Gambrell, L. B. – Pressley, M. (szerk.) 2002. Improving comprehension 

instruction. San Francisco: Jossey-Bass. 4.

2  U.o. 5.

3  Józsa Krisztián – Steklács János 2009. Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. In: 

Magyar Pedagógia, 109. 4. 

GOMBOS PÉTER
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Talán ebből is jól látszik, hogy az olvasásról alkotott képünk sokat vál-
tozott, s a korábbiakhoz képest összetettebb folyamatként jellemezzük a tevé-
kenységet. 

Ha a területtel kapcsolatos kutatásokat nézzük, látható, hogy manap-
ság új irányok kerültek fókuszba. A szövegértés, értő olvasás mellett előtérbe 
kerültek a szemkamerás vizsgálatok, illetve az olvasást kísérő agyi folyamatok 
detektálása, valamint analizálása. 

Ugyanakkor Magyarországon a közelmúltban – 12 év után – lehetősé-
günk volt újabb, elsősorban olvasásszociológiai jellegű kutatásra, amelynek 
néhány részeredménye érdekes lehet számunkra, e téma kapcsán is. A Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtár az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi 
és könyvtári fejlesztések mindenkinek pályázati konstrukció keretében, Az én 
könyvtáram című kiemelt projekt részeként kérte fel a Psyma Hungary Kft.-t, 
hogy végezzen el egy országos, reprezentatív mérést. A kutatás szakmai veze-
tője Tóth Máté volt, jómagam a kérdőív összeállításában vettem részt, illetve 
feladatom volt a 3–18 éves korosztály adatainak elemzése. 

A felmérés valójában két, viszonylag jól elkülöníthető részből áll: az 
egyik olvasási, a másik könyvtárhasználattal kapcsolatos szokásokra kérdezett 
rá elsősorban.

Ezúttal csak azokat az adatokat és eredményeket emelném ki, amelyek 
kapcsolódhatnak a témámhoz, az olvasás közösségépítő sajátosságaihoz.

A könyvtárhasználattal kapcsolatban érdemes megnézni, hogy létezik-e 
olyan szolgáltatása a bibliotékáknak, amely közösségi tevékenység, s ezeket mi-
lyen arányban jelölték meg igénybe vett szolgáltatásként a válaszadók. Ha csak 
azokat a lehetőségeket vesszük számba, amelyek szinte bizonyosan „kollektív 
cselekvést” igényelnek, akkor idetartozhat a rendezvények látogatása, illetve 
a foglalkozások. Előbbit a megkérdezettek 18,6%-a, utóbbit 9,7% jelölte meg4. 
Érdekes az is, hogy a legkisebb, a kutatásba bevont korosztálynál (3–5 évesek) 
az előbbinél jóval magasabb az arány, 46,7%, illetve 57,1%. Más kérdés, hogy 
ennél a korcsoportnál nyilván nem beszélhetünk sem olvasásról, sem önálló 
döntésről a program látogatásával kapcsolatban. Ráadásul gyakran tapasztal-
hatjuk, hogy a gyerekeknek szervezett könyvtári események nem feltétlenül 
kapcsolódnak a könyvhöz, az olvasáshoz. Lásd a kézműves foglalkozásokat 
vagy éppen bizonyos típusú baba-mama klubokat. 

A fentieknél érdekesebb dogokat találunk a kutatás másik részének 
eredményeit górcső alá véve.

4 Tóth Máté 2017. A 3–17 éves korosztály olvasási szokásai egy országos reprezentatív felmérés 

eredményei. [online] cop. 2018. 02. 19. http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_

type=save&documentview_site=6063&documentview_id=24460  

(utoljára megtekintve 2019. 07. 24.)
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Fontos kérdés lehet például, hogy a közösségi hálóval már-már (vagy 
valójában) függő viszonyban élők (saját megjelölésük szerint: „folyamatosan on-
line van, 10–20 percenként ránéz a telefonjára”) milyen céllal töltenek el olyan 
sok időt a neten. A három legmagasabb arányban megjelölt válasz szerint 
játszanak (16,2%), böngésznek szórakozás céljából (24%), illetve kapcsolatot tar-
tanak barátokkal, ismerősökkel (38,6%)5. Az utóbbi említés dominanciája egy-
általán nem meglepő, egy korábbi mérésünkben a megkérdezett középiskolások 
valamivel több mint kétharmada a közösségi oldalak látogatását jelölte meg6. 
E tanulmánynak nem tárgya, hogy eldöntse, a világhálón tartott kapcsolatok 
valóban közösségi életet jelentenek-e, arra azonban van bizonyítékunk, hogy a 
permanens nethasználat és az olvasási kedv között komoly összefüggés van. A 
2017-es kutatás szerint azon 18 év alattiaknak, akik folyamatosan online van-
nak, majdnem 58%-a nem olvas könyveket7. Mindez nem azt jelentheti, hogy az 
internet önmagában csökkentené az olvasási kedvet. Sokkal valószínűbb, hogy 
a gyors, intenzív ingeráradat, amely a hálóról éri a befogadót, gyorsabb és erő-
sebb élményt ad a könyvhöz képest. Ráadásul a közösségi oldal több módon is 
„magához kötheti”, függővé teheti a használóját8, s egy idő után az érdeklődés 
mellett az idő hiánya is oka lehet, hogy a közösségi oldal mellett nem lesz/
marad valaki regényolvasó.

Ugyanebben a kutatásban a 18 éven felüliek esetében egy másik tényező 
működik hasonlóan. A felnőttek közül a napi három óránál több időt tévé előtt 
töltők közel kétharmada (64%-a) nem olvas könyveket9.

Térjünk rá azokra a területekre, ahol pozitív példákat láthatunk az olva-
sás, a könyvek közösségteremtő erejére. 

Az olvasóköröknek évszázados hagyománya van hazánkban, a 18. szá-
zadból vannak írásos emlékek is ilyenek megalakulásáról10. A hasonló szer-

5 U.o.

6 Gombos Péter – Hevérné Kanyó Andrea – Kiss Gábor 2015. A netgeneráció olvasási attitűd-

je : 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai. In: 

Új Pedagógiai Szemle, 65. 1–2. 52–66.

7 Gombos Péter 2018. A digitális generáció olvasási szokásai – a 2017-es reprezentatív 

olvasásfelmérés tapasztalatai. [online] A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár oldala. cop. 2018. 

02. 19. [2018. 09. 24.] http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram/?article_hid=37898 (utoljára 

megtekintve 2019. 07. 24.)

8 Marino, Claudia et al 2018. Motives to use Facebook and problematic Facebook use in 

adolescents. In: Journal of Behavioral Addictions 7(2), 276–283. DOI: 10.1556/2006.7.2018.32

9 Tóth Máté 2017. A 3–17 éves korosztály olvasási szokásai egy országos reprezentatív felmérés 

eredményei. [online] cop. 2018. 02. 19. http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_

type=save&documentview_site=6063&documentview_id=24460 (utoljára megtekintve 2019. 

07. 24.)

10 Nemes Erzsébet 2010. Olvasókörök egykor és ma : Hazai és határon túli olvasókörök a 18. 

századtól napjainkig. Az MKE 42. Vándorgyűlése. Baja, 2010. július 16.
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veződések szinte folyamatosan működtek az országban, nagyobb szünetet a 
szocializmus évei jelentettek, 1947-től sorra oszlatták föl az olvasóköröket (is)11. 
Nyilván e társaságok a különböző történelmi helyzetekben, illetve a földrajzi-
gazdasági sajátosságok miatt is eltérő szerepet tölthettek be a tagok, illetve a 
társadalom életében, ám jelentőségük vitathatatlan. 

Bár konkrét felmérésről nem tudunk, amely a közelmúltbéli hatásukat 
vizsgálta volna, jelenlétükről, létezésükről az ország minden részén, sőt a hatá-
rokon túlról is értesülhetünk. Ezek szerepe, jelentősége nyilván változó, ám az 
Olvasókörök Szövetsége elnöke szerint jövőképük egyik fontos eleme éppen „a 
közösségi élet megszervezése”.12 

Azt nem állíthatjuk, hogy az olvasókörök már ma domináns közösség-
szervező erőként vannak jelen a társadalmi életben, ám az előzmények alapján 
azt sejthetjük, hogy ilyen csoportok egyre nagyobb számban, egyre több em-
bert aktivizálva fognak működni hazánkban.

Némileg hasonló a helyzet az olvasótáborokkal kapcsolatban, de van egy 
fontos különbség is. Az 1970-es években, fiatal írók kezdeményezésére induló 
mozgalom13 az olvasóvá nevelés eszköze szeretett volna lenni, s különösen hát-
rányos helyzetű gyerekeket céloztak meg a programmal14. S bár e mozgalom 
szinte már eltűnni látszott a mindennapjainkból, egy pályázati lehetőség fel-
erősítette mind a potenciális szervezők (jórészt könyvtárosok), mind a szülők 
és gyerekek érdeklődését az ilyen jellegű programok iránt. Miközben amúgy 
is érezhető volt erre a fogékonyság, az említett forrásnak köszönhetően látvá-
nyosan nőtt a meghirdetett olvasótáborok száma, s nagy számban olvashatunk 
beszámolókat is ezekről. Csak remélni tudjuk, hogy ez a lendület kitart, s 
folytatódik a növekedés. 

Visszatérve a digitális világba: miközben immár mérhető is például a 
Facebook negatív hatása az irodalomolvasásra, vannak olyan közösségi oldalak 
is, amelyeknek tagjait éppen az olvasás, a könyvek szeretete hozta össze. A 
Moly.hu oldala 2008-ban jött létre, s bár sokan afféle kulturális lexikonként 
tartják számon, az alapító szándéka szerint „elsősorban kommunikációs felület, 
és csak azután a Wikipédiára hasonlító lexikon”15. 

„Az oldal nagyon széles szolgáltatási palettát kínál, így a felhasználási 
lehetőségek köre is igen tág. A használó elkészítheti saját virtuális könyves-
polcát, értékelheti az olvasott könyveket, figyelheti mások tevékenységét, tehet 

11 U.o.

12 U.o.

13 Kamarás István 2004. Irodalomközvetítés az olvasótáborokban. In: Iskolakultúra, 14. 3. 

63–78.

14 U.o.

15 Szedlák Ádám 2010. Moly.hu: könyves közösségi oldal saját zenekarral. In: Origo, [online] 

cop. 2010.04.14. [2012. 09. 26.] http://www.origo.hu/techbazis/internet/20100410-molyhu-

konyves-kozossegi-oldal-sajat-zenekarral.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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megjegyzéseket, írhat karcokat, cseveghet ismerősökkel és ismeretlenekkel. Ha-
sonlóan más web 2.0 szolgáltatásokhoz, az oldal csak a kereteket szabja meg, 
a tartalmat és a használat mikéntjét a felhasználók írják, illetve határozzák 
meg.”16 

Mindez láthatólag nem csupán elméletben működik. Mostanra (a Moly.hu 
oldalán olvasható statisztikai adatok alapján) közel 200 000 tagja van a site-
nak, több mint 360 000 könyvről írtak a felhasználók, majdnem egymillió idé-
zetet válogattak, közel két és fél millió értékelés mellett immár a kilencmilliót 
közelíti a hozzászólások száma17.

Az elképzelést, hogy afféle intellektuális fórumként működjön a hely, 
ahol a beszélgetések apropóját konkrét regények, könyvek adják, igazolta az 
élet. Ráadásul nemcsak időtöltésnek jó a Moly.hu látogatása, arra is kiváló 
lehetőség, hogy más, többnyire hozzánk hasonló olvasói ízlésű felhasználóval 
megosszuk a véleményünket, élményeinket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az oldal segítséget is jelenthet, információkat szolgáltathat, amikor utánanéz-
nénk, -olvasnánk egy műnek. Természetesen nem objektív kritikákat találunk 
itt, de ezt nem is állítja senki a „szerzők” közül. Másrészt akár többtucatnyi 
olvasó meglátásai, értékelései közül válogathatunk, például úgy, hogy megke-
ressük azt, azokat, akinek, akiknek korábbi ítéleteivel, véleményével egyetér-
tettünk. Az oldal jól kommunikál felhasználói olvasói blogjaival, illetve más 
közösségi oldalakkal, ami az olvasáskultúra terjesztése szempotjából sem elha-
nyagolható tényező. Viszonylag új jelenség az olvasói influencerek megjelenése: 
őket néha éppen a kiadók inspirálják, promóciós célokra is használva írásaikat.

De állíthatjuk-e azt, hogy e felhasználók afféle közösséget is alkotnak? 
Ha csupán az egymásnak ajánlásokat, a kritikákra adott reakciókat, az azok 
kapcsán kialakult dialógusokat, illetve a kihívásokat nézzük, már akkor is nagy 
bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a válasz igen. 

Ahhoz, hogy egy ilyen típusú site hatékonyan be tudja tölteni a célját, 
fontos adalék lehet, hogy az elmúlt 10–15 évben újra detektálhatók úgyneve-
zett „generációs könyvek”18. Ez már csak azért is fontos, mert a 20. század 
végén nem nagyon lehetett olyan regényt megjelölni, amelyet egy korosztály 
jelentős része olvasott, de legalábbis jól ismert. Vagyis eltűntek az életünkből 
azok a közös élményt jelentő történetek, amelyek – sokan ismerve azokat – 
hivatkozási alapot jelentettek, amelyekről akár vitatkozni is lehetett.

16 Tóth Máté 2011. A Moly.hu mint virtuális találkozóhely. In: Tudományos és Műszaki 

Tájékoztatás, 58. 8.  

http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5534&issue_id=529.html  

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

17 Moly.hu 2019. Rólunk – statisztika. [online] cop. 2019. 02. 10. [2019. 02. 10.]  

https://moly.hu/rolunk (utoljára megtekintve 2019. 07. 24.)

18 Z. Karvalics László 2012. A közös tartalomról. Előadás: Az olvasás sokfélesége. Konferencia 

az olvasás népszerűsítéséért. Budapest, 2012. június 2.
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A korábban már idézett, középiskolások körében végzett felmérés során 
(amelynek keretében közel 600 válaszadónk volt) a Harry Pottert a megkérde-
zettek 56,02, az Alkonyatot pedig 41,97%-a jelölte meg olvasott regényként19 . 
Ennyi befogadó/rajongó már bőven elegendő ahhoz, hogy a történet apropót 
adjon egy alkalmi vagy éppen rendszeresen működő közösség kialakulásához. 
(Hogy erre valóban van igény, azt néhány bekezdéssel később konkrét példák-
kal is alátámasztom.)

Egészen más jellegű összetartó erő, s jellemzően a 21. században csúcs-
ra jutó műfaj a fan-fiction. A „rajongók által továbbgondolt és írt történetek, 
valamilyen irodalmi mű folytatásai”20 hallatlanul népszerűek világszerte. Egy-
egy történet lelkes hívei nemcsak továbbgondolják kedvenc műveiket, de meg is 
osztják azokat másokkal – szándékoltan ilyen céllal létrehozott oldalakon. Bár 
a műfaj korábban is létezett, természetesen jelentősen növelte a népszerűségét 
az internet elterjedése. A korábban nyomtatva kézről kézre adott szövegek így, 
elektronikus formában pillanatok alatt tízezrekhez juthattak el. 

„Az ilyen honlapok célja éppen az, hogy a kreatívabb rajongók vissza-
jelzéseket kaphassanak, fejlődjenek, és egyre hosszabb és élvezhetőbb műveket 
tárhassanak a fanatikus olvasók elé. Egyes portálok fórumot is biztosítanak, 
amelyben lehetőség nyílik az ismerkedésre, az íróval való kommunikációra és 
a történettel kapcsolatos egyéb információk megszerzésére.”21 

Érdekes, hogy a fan-fictionök írását nem motiválja a pénzszerzés. A pub-
likálásra létrehozott oldalak általában nyilatkoztatják a szerzőket arról, hogy 
anyagi haszonszerzésre nem törekszenek a szövegekkel.

Mi lehet az oka annak, hogy egy-egy regény (vagy éppen film) hívei 
közösségi élményt is keresnek, s nem elégszenek meg az olvasással és írással? 
Mindez a digitális kultúra terjedésének hozadéka. Azé a kultúráé, amelyre 
az individuális médiafogyasztással szemben a hálózatba szervezett befogadói 
közösségek jellemzőek inkább.22 Kérdés, hogy valóban elér-e egy-egy ilyen site 
annyi embert, hogy azt már közösségnek nevezzük. A legnagyobb nemzetközi 
oldalaknak (például a Fanfiction.net-nek) milliós felhasználói köre van. Magyar-
országon valószínűleg a 15 éve alapított Merengő a legnagyobb hatású oldal, 

19 Gombos Péter – Hevérné Kanyó Andrea – Kiss Gábor 2015. A netgeneráció olvasási attitűdje 

: 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai. In: Új 

Pedagógiai Szemle, 65. 1–2. 52–66.

20 Kerekes Pál – Kiszl Péter 2018. Magyar irodalom a világhálón : Szabadon elérhető magyar 

nyelvű szöveggyűjtemények. Budapest: ELTE 132. 

21 Endes Ilona 2011. A fanfiction mint alternatív történetgyár. In: A Kulter oldala [online] 

cop. 2011. 02. 28. [2019. 01. 10.] http://kulter.hu/2011/02/a-fanfiction-mint-alternativ-
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első 12 évük alatt húszezresre duzzadt taglétszámmal. A közzétett írások szá-
ma is húszezer körül jár, kritikából pedig több mint félmillió jelent már meg.23 

Érdekes, hogy a Merengő aktív látogatóinak nagyon nagy többsége nő, 
az átlagéletkor pedig 24 év körüli. A legfontosabb közös téma a Harry Potter-
sorozat, jelenlétüket pedig e közösségben (mely elsősorban virtuális, a szemé-
lyes találkozókon a tagok kis része vett részt, noha fontosnak tartják azt) a 
szórakozás, kikapcsolódás motiválja.24 

ÖSSZEGZÉS
A fentiekben több, különböző típusú közösségre hoztam példát, olyanok-

ra, amelyeket a könyvek, az olvasás szeretete tart össze. Láthattuk, hogy ezek 
valóban egészen eltérő módon működhetnek, hiszen még a fan-fictionös és a 
Moly.hu típusú oldalak felhasználói sem egyformán tartják a kapcsolatot, má-
sok az elvárásaik a site-tal és egymással kapcsolatban is. Ehhez képest pedig 
egy olvasókör vagy éppen egy olvasótábor megint teljesen más impulzusokat 
ad a résztvevőknek.

A lényeg azonban az, hogy léteznek, működnek, s amíg olvasás, iroda-
lom létezik, valamilyen formában feltehetően továbbra is fennmaradnak.

24 Andok Mónika – Hevér Kinga 2017. Kulturális konvergencia: a Merengő nevű fanfiction oldal 

elemzése. In: Média – Történet – Kommunikáció, XII. 1. 31–44.
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„Úgy mozogj az életben, mint egy méh – örvendezve, ünnepelve, táncol-
va, énekelve, de úgy, mint egy méh – egyik virágról a másikra. Legyen min-
denről saját tapasztalatod, mert csak tapasztalatokon keresztül lehetsz érett.” 
(Buddha)

Tiszanána Heves megye déli részén fekvő kis település, keleten Sarud-
dal, északon Kömlővel, nyugaton Kiskörével határos. Déli határát a Tisza fo-
lyó alkotja, mely a községtől 5 km-re fekszik. A 2500 lelket számláló faluban 
számos, az önkormányzat által működtetett intézmény, civil szervezetek és 
gazdasági vállalkozások működnek. 

Falunktól mindössze néhány kilométerre folyik Magyarország igaz ma-
gyar folyója, a Tisza, mely önkormányzati felügyelettel üzemelteti Dinnyéshát 
Szabadvizű Strandját és Kikötőjét. 

Településünkön a Cselekvő „Értékek” – Szorgalmasan mint a méhek! 
mintaprojektünkkel azt vállaltuk, hogy olyan közösségfejlesztő helyi értékekre 
reflektáló, lokális identitástudatot és társadalmi részvételt erősítő helyi kez-
deményezést hívunk életre, mely a településünkön élő és dolgozó fiatalok kö-
zösségépítéséhez járul hozzá. Így cselekvő közösséggé alakultunk át egy évvel 
ezelőtt a tiszanánai értékőrök részvételével. A „cselekvő értékek” az Ifjúsági 
Értékőrök – azok a helyi fiatalok – akik úgy dolgoztak, olyan szorgalmasan 
mint a méhek. Az értékőrök fontosnak tartják a települést, ahol születtek, ahol 
élnek, a falusi értékek felkutatását, archiválását, a hagyományok őrzését. Azt 
gondolom, a helyi fiatalok aktív közösségi szerepvállalása megnövekszik, ha 
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bátrabban és felszabadultabban vesznek részt a helyi programokon, ha köze-
lebbről megismerik a településen élő és dolgozó közösséget, az alkotó emberek 
munkáit, a helyi értékeket teremtő lakosság mindennapjait. Teret kell adni a 
fiataloknak a cselekvésre, ötleteikre támaszkodva, bevonva őket a tervezésbe, 
szervezésbe – aktív cselekvő közösséggé lehet válni. 

Településünk halmozottan hátrányos, a roma lakosság aránya és a 
munkanélküliség is magas százalékot mutat. A roma származású tanulók is a 
közösségünk részét képezik, az értékőrök csoportjában is dolgoznak roma diá-
kok. Igyekeztünk mindenkit megszólítani, és az érdeklődő roma és nem roma 
diákoknak minden lehetőséget biztosítottunk ahhoz, hogy a program aktív 
részesei legyenek. Eddig is sok programban dolgoztunk velük, a jó kapcsolat 
kialakításához elengedhetetlen a párbeszéd és egymás tisztelete. Azt gondo-
lom, ez nagyon jól működik a településünkön. Vannak roma méhészek is, akik 
örömmel csatlakoztak a programhoz. Az egyenlő hozzáférés alapja tehát a már 
meglévő jó kapcsolataink, illetve az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások 
széles köre. Számos program és projekt igyekszik segíteni a hátrányos helyzetű 
gyerekek mindennapjait Tiszanánán. Ezzel a mintaprojekttel is igyekeztünk 
egy olyan munkalehetőséget megmutatni a roma és nem roma fiataloknak 
egyaránt, amit majd a jövőben tudnak hasznosítani.

 Mintaprojektünknek az volt a célja, hogy a virágportól egészen a mézes 
csuporig nyomon kövessük a méz útját, és megmutassuk a helyi fiataloknak 
ezt az ősi mesterséget. Szerettük volna megismertetni a diákokkal a méhészek 
mindennapjait, a méhészeti munkafolyamatokat, és valójában azt, hogyan is 
kerül a méz az üvegbe. Nagyon sok fiatal a szupermarketek polcairól veszi le a 
méz-színű üvegben tárolt valamit, és azt feltételezi, hogy az a méz. Úgy gondol-
tuk, hogy utat szeretnénk kínálni a gyerekeknek, hiszen ez is egy pénzkereseti 
és egy választási lehetőség. Ez is egy útvonal lehet a mindennapokban, hogyan 
is lehet a méhek világát még jobban megismerni. Ez egy csodálatos történet, 
maga a csoda a méhek családját tanulmányozni. A mézet, mint helyi értéket 
igyekeztünk még jobban képviselni, népszerűsíteni és természetesen titkon egy 
új közösség születését terveztük – ami sikeresen létre is jött. A társadalmi 
részvételt is erősíteni akartuk, azon dolgoztunk, hogyan lehet a fiatalokat ha-
tékonyabban bevonni a közéletbe és még hatékonyabban együttműködni velük. 
A célcsoport a tiszanánai értékőr csoport tagjai, akik nagyon fontosnak tartják 
a falu életét, a falu múltját, a hagyományokat, kutatják a települési értékeket, 
és csodálatos érzés velük együtt dolgozni. A segítőink a tiszanánai méhészek 
voltak, akik vállalták hogy beavatnak minket e mesterség rejtelmeibe. 

Tiszanánán 41 méhész dolgozik, akik 2715 méhcsaláddal foglalkoznak. 
Heves megyében is kimagasló az a szám, amit Tiszanána produkál méhcsalá-
dok tekintetében. A fiatalok és a méhészek aktív, kölcsönös együttműködése 
segítette a helyi kapcsolatok megerősítését, perspektívát nyújtott a résztevők 
számára, feltárta a lehetőségeket, a rejtett vagy inaktív erőforrásokat. További 
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célunk az volt, hogy tevékenységünkkel, a nyilvánosság biztosításával, ren-
dezvényeken keresztül részletesen megismertessük településünk lakóival ezt 
a szakmát, mind jobban informálni tudjuk a lakosságot, és a mézet – mint 
települési értéket – be tudjuk építeni a köztudatba. 

Természetesen egyedi célunk még az volt, hogy egy új közösség jöjjön 
létre, és erősödjön a párbeszéd a fiatalok és felnőttek között. Közelítsenek egy-
máshoz a generációk, csökkenjenek a generációk közötti szakadékok. Megkeres-
tük az idősebb méhészeket, akik nagyon nagy örömmel fogadtak bennünket. A 
helyi lakosságot is megcéloztuk, és természetesen azokat a civil szervezeteket 
is, akikkel nagyon jól együttműködik a könyvtár. Segítőnk volt Tiszanána Köz-
ség Önkormányzata is. 

Mit is vállaltunk a mi kis projektünkben? 
Meg szerettük volna ismerni a méhész családokat közvetlen környeze-

tünkben, mert sokan elmegyünk egymás mellett a település utcáin és nem is 
tudjuk, hogy ki mivel foglalkozik, és milyen gazdaságot épített fel. Sok esetben 
voltunk példaértékű családi gazdálkodás szemtanúi. Számos ismeretterjesztő 
előadást, műhelyfoglalkozásokat és kézműves foglalkozásokat szerveztünk. Fon-
tosnak gondoltuk a szakmai kirándulásokat a mintaprojekt kapcsán, hogy ne 
csak egy bizonyos szemszögből ismerjük meg a településen élő méhészek mun-
káját, hanem különböző szakmai előadásokon, illetve múzeumokban, közösségi 
helyeken fordultunk meg, ahol jó példákat, kezdeményezéseket láthattak a fia-
talok. Villámcsődületeket tartottunk, amit azért neveztünk csődületnek, mert 
a fiatalok állandóan úton voltak, mozgásban, és így nehéz volt összehozni a 
találkozókat, így gyorsan kellett megtartani ezeket az összejöveteleket a rohanó 
élet miatt, ezért mindig csak összecsődült a csapat. Sokan járnak el a település-
ről középiskolákba, illetve felsőoktatási intézményekben is tanulnak. Az online 
térben viszont folyamatosan jelen vannak, és a közösségi oldal segítségével 
egyszerre lehetett elérni mindenkit.

A csődületek alkalmával digitális méregtelenítést tartottunk. Ez idő 
alatt, míg együtt voltunk, nem használtuk mobiltelefonjainkat, hanem közössé-
gi beszélgetések során kizárólag egymásra figyeltünk. Kiállítást szerveztünk, 
illetve kiadványt készítettünk, értéknapot tartottunk, és még nagyobb hang-
súlyt helyeztünk helyi termékünkre, a mézre. Természetesen a méhészettel a 
terepmunkák is együtt jártak. Kimentünk az erdőkbe, mezőkre és ott álltuk a 
sarat, több-kevesebb sikerrel. A tavaszi munkálatokból is kivettük a részünket, 
majd valamennyi pergetésen1 is sikeresen teljesítettünk. 

1 A pergetés a mézkinyerés leggyakoribb módja. A méhész a kaptárból kivett keretek fede-

lezését eltávolítja, majd lefelé fordítva a pergetőbe teszi. A pergetőbe, ami lehet kézi, vagy 

gépi hajtású, egyszerre több keret fér. A gépesített pergetők között önfordítósok is vannak, 

amelyek automatikusan megfordítják a keretet, ha az egyik oldala kiürült.
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Filmet forgattunk, és azt gondolom, nagyon-nagyon szorgalmasan dol-
goztunk a fiatalokkal. A bázis természetesen a Fekete István Könyvtár volt. 
Mint minden településen, a könyvtár itt is közösségi színtérként működik, 
mindenki megfordul és minden előfordul ebben az intézményben. A könyvtár 
hétvégén is nyitva állt a fiatalok előtt. Nagyon sok új ismeretanyag birtokába 
jutottunk a mintaprojekten keresztül, ennek köszönhetően a csapatunk lét-
száma folyamatosan növekedett. Z generáció révén, számot adtunk mindazon 
csődületekről, amin részt vettünk, az interneten folyamatosan jelen volt, hogy 
éppen hol tart a mintaprojekt. 

Azt gondolom, hogy a fiatalok csak arra vágynak, hogy valaki megszó-
lítsa őket, hogy valaki higgyen bennük, hogy valaki bízzon bennük, és nagyon 
sokat dicsérje őket. Ha mindez összeáll, akkor óriási dolgokat lehet véghezvin-
ni velük, nem mellesleg rengeteget lehet tanulni is tőlük. A fiatalok nagyon 
szívesen csatlakoznak minden olyan kezdeményezéshez, amely nem köti őket 
az iskolapadhoz. A vállalt feladataink közül a kézműveskedést szeretném ki-
emelni. Kaptárfestést vállaltunk, de nem csak festettük, hanem dekoráltuk 
is a méhek lakását. A mi méheink gyönyörű kalocsai mintás kaptárokban él-
nek, de különböző hevesi szőttes motívumokkal díszített kaptáraink is vannak. 
Egyfajta közösségépítő folyamat volt ez is, egyébként a legjobb. Üvegcímkéket 
terveztünk a mintaprojekt alatt, és ezzel ajándékoztuk meg azokat a méhésze-
ket, akik segítettek bennünket. A címkéket szintén a gyerekek készítették el, 
rengeteget dolgoztak a számítógépeken. A cselekvő közösségek nekünk a zöld 
színt jelenti, ezért mindenünk zöld színben pompázott. Egyedi zöld pólóban fe-
szítettünk minden rendezvényen, ezzel is demonstrálva, hogy egy közösséghez 
tartozunk! A régi méhészeti eszközöket újragondoltuk. Lehet ugyanis valamit 
hagyományos, megszokott módon folytatni, de mi ettől eltérő ötletekkel áll-
tunk elő. Átalakítottuk a régi eszközöket. A méhkasokat lelakkoztuk, száraz 
virággal díszítettük, és a könyvtár bejáratát ékesítettük vele. Anyanevelő kis 
kaptárakat2 is díszítettünk magyar motívumokkal, amiket szintén a nagyon 
kreatív fiatalok találtak ki. Mézeskalácsot sütöttünk minden mennyiségben. 
Az eltelt 9 hónap alatt 25 kg mézeskalácsot sütöttünk ki, és az útjaink során 
mindig kis táskával, kosárkával érkeztünk mindenhová. Szeretnénk népsze-
rűsíteni, hiszen nagyon-nagyon finom, és mindenkinek ajánlom, hogy tanulja 
meg a mézeskalácssütés rejtelmeit. Készítettünk egy kabala figurát is, amit 
a gyerekek nagyon szívesen szorongattak utazásaink során – bármennyire is 
nagyoknak, „felnőttnek” tűnnek a mintaprojektben munkálkodó fiatalok, azért 
szeretnek játszani a plüssfigurákkal. Ügyességi játékokat is készítettünk, amik 
szintén a helyi értékeket hangsúlyozták – különböző puzzle-okat gyártottunk 

2 A méhészetben az anyátlanná vált termelő nagy családok nem fogadják szívesen a nem 

párzott anyát. Sokkal szívesebben látják a kis családok, és a nyílt fiasítás nélküli rajok.  

A méhészek, a méhanyák pároztatására használják ezeket a kis anyanevelő kaptárokat.
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az általános iskolás gyerekeknek. Célunk az volt, hogy mindazt, amivel dolgoz-
tunk, mutassuk meg, népszerűsítsük az általános iskolásoknak is. 

A helyi értéktár a szívügyem, és szinte minden kistelepülésen élő köz-
művelődési szakembernek is az. Játékos foglalkozásokon keresztül is el lehet 
juttatni az információkat a diákokhoz, és sokkal jobban fognak rá emlékez-
ni, mint az olvasókönyvben olvasottakra. A könyvtárban egy éven keresztül 
minden a méhecskékről szólt, különböző dekorációkkal díszítettük intézmé-
nyünket. Izzókból, Kinder tojás belsőkből, papírból, textíliából és mindenféle 
anyagok felhasználásával méhecskéket kreáltunk. Ehhez nyilván a könyvtárban 
fellelhető összes kreatív kézműves könyv a segítségünkre volt. A projekt kap-
csán Vizsolyba látogattunk, Mézes Gergő Méz múzeumába. A tulajdonos egy 
32 éves fiatalember, aki olyan motivációs napot tartott a fiataloknak, hogy 
míg élünk, nem felejtjük el. Annyi erőt merítettünk, és annyi ötletet kaptunk 
tőle az egész napos látogatás alatt, hogy igyekeztünk mindent megjegyezni. 
Elmondta, hogy éljünk bárhol a vidéken, bárhol a világban, bármilyen pici te-
lepülésen, ha vannak álmaink és vágyaink, amikért dolgozunk, biztosan valóra 
fognak válni. Megismerkedtünk az apiterápiás mézes házzal3 és az apiterápiás 
módszerekkel4. 

Erdélybe is látogatást tettünk. Zetelakán5 töltöttünk pár napot, a he-
gyi méhészet fortélyait figyeltük meg. Nagyon sok civil kezdeményezésen vet-
tünk részt, különböző expókon, ahol szintén a mintaprojektünket igyekeztünk 
népszerűsíteni, és nem csak kirándultunk, hanem átrándultunk a környező 
településekre is. A terepmunkák következtek, ami nem volt egyszerű, főleg an-
nak, aki fél a méhektől, de nagyon bátran leküzdötték a félelmeket a fiatalok. 
Tavasszal két alkalommal végeztünk terepmunkálatokat, ilyenkor a fedelezés6 
a legfontosabb. A pergetés Nyírgelsén történt, egy gyönyörű akácerdőben, ahol 
még sohasem jártak a fiatalok, ez a vadkempingezés egy óriási közösségépítő 
munka volt. Egy repcepergetésen, két akác- és egy napraforgópergetésen vet-
tünk részt, illetve öt alkalommal szállítottuk a méheket, mert vándoroltatással 
méhészkedtünk. Bővítettük a családokat és védekeztünk az atkák ellen, a sze-
zon végén a teleltetésben segítettünk valamennyi méhésznek. 

A nagy álmunk vált valóra azzal, hogy megszületett egy kiadvány, amit 
a gyerekekkel együtt állítottunk össze Mézességek címmel. Szuperjó közösség-
építő folyamat volt, hiszen össze kellett gyűjteni a recepteket, meg kellett sütni 
a süteményeket, le kellett fényképezni az édességeket, és egy kiadványt kellett 
belőle varázsolni. Munkamegosztással történt a feladatok elvégzése, néhányan 

5 Zetelaka falu Romániában, Hargita megyében. Székelyudvarhelytől 12 km-re északkeletre a 

Nagy-Küküllő völgyének felső, hegyvidéki szakaszán fekszik.

6 A méhek a mézzel jól megtelt mézes keretet viaszlapokkal lefedik hosszú távú felhasználás 

céljából. Pörgetés során ahhoz, hogy a pörgetőben ki tudjuk csapatni a mézet a keretből, ezt 

a viaszfedést le kell vágnunk. A viaszfedés eltávolítását nevezzük fedelezésnek.
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a recepteket gyűjtötték össze, sokan vállalták a sütemények elkészítését és 
végül a fiatalok összeállították a kis füzetet – és mehetett a nyomdába. A 
falunapunkon valamennyi családot ezzel a kiadvánnyal ajándékoztunk meg. 
Szerkesztettünk a mintaprojekt során meghívókat, plakátokat, szóróanyagokat, 
és amire szintén nagyon büszkék vagyunk, az egy 15 perces film, ami szintén 
a fiatalok munkáját dicséri. Talán a legnehezebb feladat az egész projektben 
ennek a filmnek az összeállítása volt. Nem vagyunk filmes szakemberek, így 
nagyon lassan ment a feladat teljesítése. A mintaprojektünket az Érték Napun-
kon mutattuk be, mely egy kiállítással kezdődött. A kiállítás 150 fotón keresz-
tül mutatta be a mintaprojekt eseményeit, történéseit, azt a hatalmas munkát, 
amit a fiatalokkal együtt végeztünk. A kiállításnak természetesen a könyvtár 
adott helyet eléggé sajátos környezetben, illetve sajátos eszközök felhasználá-
sával. A diákok raklapokra tették fel a fotókat, tematikus sorrendben – így 
igyekeztünk bemutatni az elmúlt időszakot. 

A kiállításon nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy Szentendréről, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumból, Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért fele-
lős főigazgató-helyettes asszony jött el, és nyitotta meg a kiállítást. Szintén ek-
kor került sor arra, hogy elsőként mutassuk be a nagyközönségnek az elkészült 
kiadványunkat. A települési Érték napon bemutatkoztak a fiatalok, és meghir-
dették a mézes sütemények versenyét. Mézkóstolás és mindenféle mézes ver-
seny részesei lehettünk, valamint a résztvevők elhúzták a „mézesmadzagot” is. 

A könyvtár fontossága végig hangsúlyos szerepet kapott, hiszen egész 
évben helyet adott a fiataloknak, segítette munkájukat a megvalósítás során. 
A mintaprojekt alatt a könyvtár lett az otthonunk, nemcsak szakmai kiad-
ványokat tudtunk megvásárolni, ami segítette a mintaprojektünket, nemcsak 
szakácskönyveket, mesekönyveket és mindenféle méhészeti újságot tudtunk 
használni, de tudtunk kutatni is, igénybe tudtuk venni az ottani ingyenes 
szolgáltatásokat, a gépeket, mindenféle digitális eszközt. A könyvtár hétvégén 
is nyitva állt az összecsődített csapat számára. Bátran állíthatom, hogy igazi 
kamasztanyává alakult át a könyvtár, mely a mai napig is elmondható. Egy 
nagyon sajátos és egyedi szóval is büszkélkedhetünk, melyet a fiatalok találtak 
ki, és amit mindenhol tudtunk használni. Ez a keret-szelfi7. Digitális világban 
élünk, és a fiatalok szeretik tudatni a közösségi oldalakon, hogy épp hol jár-
nak, ezért kitalálták, a keret-szelfit, és bárhová mentünk, bárki jött hozzánk, 
mi mindenkit úgy üdvözöltünk, hogy „egy keretre légy szíves lépj ide”, így 
keretbe foglaltuk magunkat a kedves barátainkkal. Akivel csak találkoztunk 
és meghallgatta a mintaprojektes történetünket, készítettünk egy szelfit, ami 
azonnal felkerült az oldalunkra és büszkélkedtünk vele, ha épp hírességgel 
sikerült fotót készíteni! 

7 Egy üres, összeszögelt keret, melybe még a műlép nincs besütve. Úgy néz ki, mint egy kép-

keret.
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A közösségért való felelős gondolkodás, a közös programok szoros kap-
csolatot alakítottak ki a méhekkel foglalkozó szakemberek és az érdeklődő 
fiatalok között. Fontos a méhészet, mint szakma mélyebb megismerése és el-
ismerése, valamint a figyelem felhívása a méz jótékony hatásaira, és fogyasz-
tásának népszerűsítése. A méz ősidők óta az emberi táplálkozás része, és ez 
az aranysárga, ragacsos folyadék az egyik legrégebbi természetes gyógyhatású 
finomság is. Azt tapasztaljuk, hogy nem ismert és nem eléggé elismert ez a 
gyönyörű természetközeli hivatás.

A mintaprojekt eredményének tartom, hogy két fiatal az év során két da-
rab méhcsaláddal gazdagodott. Ők lehetőséget látnak abban, hogy ezzel az ősi 
mesterséggel komolyabban foglalkozzanak. Mindenképpen fontos megjegyezni, 
hogy barátságok születtek, generációk találkoztak és ismerték meg egymást. 
Rengeteg új szakmai ismeretanyag birtokába kerültek a fiatalok, melyeket az 
életük során biztosan tudnak majd használni. Új közösség született Tiszaná-
nán. A mintaprojekt tagjai egy új „mézes – méhes” közösséget alkotnak, akik 
– nagy örömünkre – már megszervezték az első méhész bált a településen! 

Ha összegezni szeretném a mintaprojektet, akkor néhány számot min-
denképpen el kell mondanom. 3 szakmai kirándulás, 10 műhelymunka, 5 te-
repgyakorlat, 4 pergetés, 1 mozilátogatás, 3 „átrándulás” más településre, 18 
villámcsődület, kb. 250 méhcsípés.

Ez összesen 44 közösségi találkozás, amikor együtt voltunk, amikor 
együtt gondolkodtunk, amikor közösen terveztünk, közösen dolgoztunk és di-
gitális méregtelenítést folytattunk. Amikor csak egymásra figyeltünk, amikor 
egymást meghallgattuk, egymásnak segítettünk, és a legnagyobb dolgot, az 
időnket adtuk egymásnak a közös cél megvalósítása érdekében. 

Azt gondolom, hogy minden egyes projektnek, ami megvalósul akár egy 
kulturális intézményben, akár egy könyvtárban, akár egy múzeum segítségé-
vel, a legnagyobb hatása az, hogy közösséget építünk. Hisz nem csak attól függ 
az ember jó közérzete, hogy az orvos milyen gyógyszert ír fel, hanem attól 
is, hogy van-e aktív, cselekvő közösség, ahová menni tud, ahol tud épülni, és 
ahol el tudja felejteni a gondjait. Azt gondolom, hogy nekünk a fiatalokkal ez 
sikerült a 9 hónap alatt. 

Visszatekintve az elmúlt hónapokra, nagyon sok maradandó élményt 
kaptunk a mintaprojekt alatt. Rengeteg új ismeretre tettünk szert, számos 
helyen jártunk és nagyon szoros baráti kapcsolatokat alakítottunk ki. Eljutot-
tunk Erdélybe, ahol a hegyi méhészet rejtelmeibe pillanthattunk be, ami óriási 
élmény volt nemcsak azoknak, akik először jártak szélesebb „hazánkban”! Hi-
hetetlen élmény volt a forgatás, a filmek elkészítése, ami mentorunk segítsége 
nélkül aligha sikerült volna. Próbáltuk a saját eszközeinkkel – mobilokkal, 
tabletekkel és fényképezőgépekkel – felvenni a jeleneteket, ami szinte mindig 
nagyon viccesre, vagy teljesen használhatatlanra sikeredett. Szerencsére min-
dig volt a közelünkben olyan segítő, aki jótanácsokkal látott el bennünket, és 
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megszületett a projektünket bemutató kisfilm, nagy örömünkre.
A mintaprojektben megtervezett kiadványunkat is sikerült elkészíteni. 

Azt tapasztaltuk, hogy a Mézességek című mézes receptek gyűjteménye olyan 
közösségösszekovácsoló folyamat volt, aminek részesei lehettek valamennyien, 
akik az összeállításban segítettek. A receptek gyűjtése, kipróbálása, megsüté-
se, fotózása, a 20 oldalas kiadvány szerkesztése hatalmas munkának bizonyult, 
de nagyon kellemes élmény volt valamennyi munkafolyamatban való szereplés. 
Tervezzük a kiadvány bővítését, új receptekkel szeretnénk teletűzdelni a jövő-
ben. 

A mintaprojekt folytatását is tervezzük, hiszen a megvásárolt eszkö-
zeink rendelkezésre állnak, így a jövő évi Olvasótábor programja és fő irány-
vonala a természet- és állatvédelem lesz, valamint a helyi termékek, értékek 
népszerűsítése. A méhészekkel kialakult baráti kapcsolatnak köszönhetően szí-
vesen látnak bennünket a jövőben is a méhészetükben. Ezzel a lehetőséggel ter-
mészetesen élni fogunk, hiszen már a legfiatalabbakkal is meg kell ismertetni 
ezt a csodálatos világot. 

A projekt során a diákok folyamatosan irányították a munkafolyamato-
kat, és kiegészítő programokkal tűzdelték tele. Ilyen volt a rajzverseny, ahol 
bármilyen technikával lehetett készíteni rajzokat, a méhekkel, a méhészettel 
összefüggő alkotásokat, melyeket a gyereknapon kiállítás formájában megte-
kinthettek az érdeklődők. A díjazottak értékes ajándékokat kaptak a fiataloktól. 
Csatlakoztunk a Közösségek Hete országos programsorozathoz, amely nagyon 
sok fiatal és idős tiszanánait megmozgatott.

Nagyon örülök, hogy részesei lehettünk a Cselekvő közösségek nagy csa-
ládjának, és azt gondolom a 2018-as esztendő legnagyobb élményeket adó pro-
jektje volt valamennyiünk számára a Cselekvő „Értékek” – Szorgalmasan mint 
a méhek! – mintaprojekt. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy felhívhattuk a figyelmet ezekre az apró 
állatokra, akiknek minden harmadik falat ételt köszönhetjük. „Hiszen, a házi 
és a vadon élő méhek végzik a világon élő összes növényfaj 80%-ának meg-
porzását. Egyetlen méhcsalád 300 millió virágot poroz be naponta. A méhek 
termékenyítik meg a Föld 100 leggyakoribb gabonanövényének 70%-át, melyek 
az emberiség élelmezésének 90%-át biztosítják. A legújabb becslések szerint a 
rovarbeporzás globálisan 265 milliárd euró gazdasági hasznot termel. Ez az 
európai mezőgazdaságra vetítve évente 22 milliárd eurónyi érték, amelyet a 
méhek „termelnek. Csak Európában 4000 zöldségfajta léte függ a virágbepor-
zók munkájától, de a gyümölcsfáink nagy része is olyan, amelynek szüksége 
van a megporzást végző rovarokra”.8 

A felsorolást sokáig lehetne folytatni, de azt gondolom, akik részesei 
lehettek a mintaprojekt bármelyik folyamatának, már másképp látják ezt a 

8 https://www.greenpeace.org/hungary/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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világot és másképp is értékelik mindazt, amit a méhektől kapunk „ajándékba”! 
Ezáltal tettünk egy lépést az egészségünkért, a környezetünkért, a fenntartha-
tóságért, a jövőnkért, és nem utolsó sorban önmagunkért. 

Köszönjük a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a NMI Művelődés Intézet 
és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak az egész évben nyújtott 
szakmai segítséget. 

Köszönjük a mintaprojektben végzett munkát a helyi értékőröknek és a 
helyi méhészeknek, akik segítettek bennünket egész évben.

Egy tiszanánai Érték gondolataival szeretném zárni beszámolómat. 

Gulyás Imre író, költő – Tiszanána szülötte – gyönyörű sorai így hangzanak: 

„Annyi még a rossz, a jó meg oly kevés,
hogy élni érdemes,

érdemes így napról napra,
várni az ismeretlen holnapra,

átlépni az idő állomásait,
mert ez életünk, ez értelmünk,
vinni terhünk végig emberül,

hogy el ne múljunk észrevétlenül.”
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A KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A CSELEKVŐ KÖZÖSSÉGEK – AKTÍV  
KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS PROJEKTBEN  

A Kulturális intézmények1 reprezentatív felmérése című országos kutatás 
a közművelődési, muzeológiai, könyvtárügyi szakterület aktuális állapotának, 
a szakterületek működésének és az azokat meghatározó közösségi, társadalmi 
folyamatoknak a vizsgálatát tűzte ki céljául. A megvalósult vizsgálat összhang-
ban volt a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás elnevezésű, az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 2016 szeptembere és 
2019 szeptembere között megvalósuló EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt átfogó 
célrendszerével, amelynek középpontjában a helyi társadalmi aktivitások segí-
tése, a lakosok, a települési önkormányzatok, valamint a kulturális intézmé-
nyek közötti kapcsolatok erősítése, továbbá a települések kulturális szervezetei 
közötti együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése áll. A fentieken 
túl a projekt további céljai közé tartozik a szakmai támogatás nyújtása a tele-
püléseknek, valamint azok kulturális intézményei és civil szervezetei számára 
a helyi közösségfejlesztési folyamatok megvalósításában. 

1 A kutatás elnevezésében és tanulmányunkban is az „intézmény” kifejezés alatt a jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkező, de rendszeresen elérhető helyet, épületet is értjük, pl.: közművelő-

dési közösségi színtér.

PONYI LÁSZLÓ – KUTHY-MEGYESI JUDIT

A kutatás céljának, 
módszertaná nak,  

tervezett eredményeinek  
összefoglalása
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A hárommilliárd forint költségvetésű projekt szakmai megvalósulásá-
nak egyik jelentős elemét, az átfogó monitoring és kutató-fejlesztő tevékeny-
ségeket a projekt résztvevői konzorciumi együttműködésben valósítják meg. 
A konzorciumvezető a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ (SZNM–MOKK), konzorciumi tagok az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (NMI NKft.), illetve az Országos Széchényi 
Könyvtár (OSZK). 

A projekt monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységei
A projekt hároméves időszakában összesen hét monitoring és kutató-

fejlesztő tevékenység valósul meg három folyamatkövető és kutató-fejlesztő 
egységben.2

Mentorhálózat működésének monitoringja két alkalommal
A vizsgálat célja – a mentori minőségbiztosítás részeként – a települé-

sekhez, településrészekhez kapcsolódó mentorhálózatban tevékenykedő kultu-
rális közösségfejlesztő mentorok és a mentorhálózat működésének értékelése 
volt.  A vizsgálat két alkalommal településenként átlagosan négy szereplőt 
kérdezett a mentorok tevékenységéről a projekt megvalósítása alatt 2017 szept-
embere és 2018 decembere között.3

Kulturális intézmények reprezentatív felmérése egy alkalommal
A vizsgálat célja a közművelődési, könyvtári és muzeális intézmények te-

vékenységének, jelenlegi helyzetének országos felmérése volt.4 Az országos álla-
potfelméréssel a vizsgálat a könyvtári, muzeológiai és közművelődési intézmé-
nyek tevékenységi rendszerének mérésére és elemzésére is vállalkozott. Fóku-
szált az egyes intézmények társadalomban betöltött szerepére, az intézmények 
társadalomra gyakorolt hatásának mérésére, valamint az egyes intézmények 
társadalmi hasznosságára is. A vizsgálat kiemelt figyelmet szentelt továbbá a 
projekt módszertani fejlesztési tevékenysége keretében érintett témakörökre is: 
az intézmények helyi társadalomba való beágyazottságára, a társadalmiasítás 

2 2016. „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt Megvalósíthatósági 

Tanulmány. Budapest – Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széché-

nyi Könyvtár. Kézirat. 

3 Szakmai Közbeszerzési Specifikáció a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 

EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységeinek lebonyolításá-

hoz. Budapest – Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Mód-

szertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi 

Könyvtár. 2017.

4 Tanulmányunk készítése időszakában egyes kutatások már lezárultak, mások pedig még 

folyamatban vannak. Ez a magyarázata annak, hogy időnként múlt, időnként pedig jelen időt 

használunk.
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folyamatainak elemzésére, az önkéntesség és esélyegyenlőség helyzetére.5

Kulturális közösségszervezés gyakorlata (hatásmérés, hatásvizsgálat) kontrollcso-
port-vizsgálattal egy alkalommal

A vizsgálat a kulturális közösségszervezési folyamat hatásának mérésé-
re irányult a három kulturális intézményi típusban 2019. január és március 
hónapok között. A kutatás lényegében ráépült a jelen tanulmányban részlete-
sen ismertetett reprezentatív kutatásra. A reprezentatív kutatás kiindulópontja 
alapján ez a vizsgálat a Cselekvő közösségek projekt kulturális közösségfejlesz-
tési folyamatának hatását mérte az érintett intézményekben.

Kulturális intézmények társadalmiasítása kontrollcsoport-vizsgálattal két alka-
lommal

A vizsgálat során a mintában szereplő 54 kulturális intézmény (köz-
művelődési, könyvtári, múzeumi) felmérése valósul meg – amelyek a projekt 
folyamán alkalmazták intézményükben a társadalmiasítás módszertanát. Az 
előmérés és utómérés 2017 októbere és 2019 márciusa között zajlik. A kutatás 
részben dokumentumelemzésre, részben intézményvezetői interjúkra tagolódik. 

Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről három alkalommal
 A vizsgálat során a kulturális közösségfejlesztő mentorok a közösségfej-

lesztői folyamatban érintett 360 település véleményformálóival (polgármeste-
rek, kulturális intézményvezetők, helyi véleményvezérek, önkormányzat, tiszt-
viselők) végeznek felmérést strukturált interjú módszerével 2018. január és 
2019. április hónapok között, településenként átlagosan 7 fővel. A mentorok 
az interjúkat online felületen rögzítik, majd előre megadott szempontrendszer 
alapján települési jelentéseket készítenek.

Lakossági megkérdezés két alkalommal
A felmérés során a TOP projektekben érintett településeken a település 

lakosságszámának arányában a 18 éven felüli lakosságból 15 000 fő megkérde-
zésére kerül sor a folyamat elején (2018. január – augusztus) és a végén (2019. 
január – április). A kutatás a projekt során elinduló fejlesztések lakossági ol-
dalt érintő hatásainak mérésére irányul, célja a folyamat során elinduló válto-
zás bemutatása a folyamatban résztvevők (így a lakosság, a véleményformálók, 
a településvezetők, a döntéshozók) részére a beavatkozási helyszíneken.

Delfi jövő- és trendkutatás három körben
A kutatás több módszerrel vizsgálta a közművelődés, a múzeum- és a 

könyvtárügy, illetve a kulturális közösségfejlesztés jövőbeli várható trendjeit, 
emellett a válaszadók közös gondolkodását, szemléletformálását is segítette. A 
kutatás célja volt a szakterületekhez kapcsolódó jövőre irányuló szakmai tren-

5 Kutatási terv – Kulturális intézmények reprezentatív felmérése. Budapest – Szentendre, 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési 

Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár. Kézirat. 2017.
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dek kutatása, a hazai és európai statisztikai tendenciák felvázolása döntéshozói 
és szakértői interjúkkal és jövőkutatási eredmények adaptálásával. 

A kutatás célja, kutatási kérdései, dokumentumok, korábbi kutatások

A Kulturális intézmények reprezentatív felmérése olyan helyzetfelmérő ku-
tatás, amely  részletesen vázolja a három szakterület intézményrendszerének 
állapotát a kutatási kérdések és célok dimenziójában. A vizsgálat megalapozza 
egyrészt a projekt innovatív tevékenységeinek eredményességét, másrészt pe-
dig a 2017 szeptemberéről induló kutatások vizsgálati irányait is. A kutatás 
fő célja országos helyzetelemzés elkészítése a közművelődési, könyvtári és mu-
zeális szakterület feltárásával. A vizsgálat céljai között szerepelt a kulturális 
intézmények tevékenységi rendszerének, helyi társadalomra gyakorolt szerepé-
nek, hasznosságának, közösségi jellegének, a településük közösségi, társadalmi 
hálójába való beágyazottságának mérése. A kutatás az intézményi önkéntesség 
és az esélyegyenlőség megjelenésére és különböző formáinak vizsgálatára vo-
natkozó kérdésköröket is tartalmazott. A vizsgálat összetett célrendszerével 
hozzájárult, hogy a magyarországi közművelődési, könyvtárügyi és muzeológiai 
intézményrendszer társadalmi hasznosságban mutatkozó hiátusait feltérképez-
ze, az intézményeknek a társadalmi rendszerben betöltött szerepét jellemezze, 
az esetleges fejlesztési irányokat kijelölje, arra javaslatokat fogalmazzon meg. 

Fentiek alapján a kutatás az alábbi kérdésekre kereste a választ:  
 ■  Milyen mértékű a települések közösségének közéleti és kulturális akti-
vitása a településtípusok és régiók vonatkozásában?
 ■  Milyen együttműködés figyelhető meg a helyi közösség és a települé-
sen működő kulturális intézmény között?
 ■  Miben nyilvánul meg az együttműködés a helyi közösség és a kulturá-
lis intézmény között?
 ■  Mennyire vonja be a helyi kisközösségeket, csoportokat adott kulturá-
lis intézmény a működésébe?
 ■  Miben vehető észre adott intézmény társadalmi szerepvállalása?
 ■  Van-e az intézményben önkéntes? Milyen keretek között történik a 
foglalkoztatásuk?
 ■  Az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe veszi-e a kulturális in-
tézmény, működésében és tevékenységében?
 ■  Mennyiben képes az intézmény hozzájárulni a társadalmi kohézió erő-
sítéséhez lokális szinten?

A vizsgálatok kezdeti időszakában több olyan tervezési dokumentumot 
és kutatási eredményt használtunk fel, amelyek hatással voltak a felmérés 
célrendszerére, felépítésére, vizsgálati köreire. Támaszkodtunk a projekt Meg-
valósíthatósági Tanulmányában szereplő, a statisztikai adatokat és trendeket 
a három szakterület vonatkozásában összegző helyzetelemzésre, amelyet a 
projekt előkészítő szakaszában a három szakterület szakértői állítottak össze. 
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Felhasználtuk a Közösségfejlesztők Egyesülete által végzett 2014-es, a közbi-
zalom hazai helyzetére irányuló nem reprezentatív, 1600 válaszadót lekérdező 
vizsgálat megállapításait,6 valamint A szubjektív jóllét vizsgálatának eredményei 
nemzetközi összehasonlításban című felmérés7 eredményeit is. 

A VIZSGÁLAT MÓDSZERTANA
A kutatás konceptualizálása és operacionalizálása során egyrészről a 

szakterületek működését szabályzó 1997. évi CXL. törvény a vizsgálat idősza-
kában hatályos mellékletében található Fogalmak, másrészről a projekt szak-
értői által készített, a közösségfejlesztés módszertanát összegfoglaló útmutató 
Fogalomtára8” határozták meg az adatgyűjtés elméleti alapjait, fogalmait, fek-
tették le a vizsgálat definíciókészletét. 

A mintavétel során a hazánkban működő közművelődési, muzeális és 
könyvtári intézmények közül a minta a három szakterület intézménytípusai 
mentén, rétegzett mintavétellel került kiválasztásra. A mintavétel alapját az 
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közművelődésről9 vonatkozó szakterületi fejezetei határozták meg. 
Az ebben foglaltak alapján látják el feladataikat a kulturális intézmények, szín-
terek, amelyek tevékenységét évente adatsoraiban rögzíti az Országos Statisz-
tikai Adatgyűjtési Program (OSAP) is.10 A mintavétel során a 2015. évi OSAP 
adatszolgáltatók körét tekintettük az alapsokaságnak.

6 CKA 2014. ÁRH 2014. Országos közbizalom felmérés eredmények. (Elérhető: http://www.cka.

hu/blog/2015/03/10/arh-2014-orszagos-kozbizalom-felmeres-eredmenyek/ (utoljára megtekint-

ve: 2019. 07. 24.)

7 KSH 2015. A szubjektív jóllét vizsgálatának eredményei nemzetközi összehasonlításban. (Elér-

hető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/jollet_nemzetkozi.pdf (utoljára megte-

kintve: 2019. 07. 24.) A vizsgálat 1. magyarországi eredményeit összegző publikáció a KSH 

a 2014/2. számú, „Érdekességek a szubjektív jóllét (well-being) magyarországi vizsgálatából” 

című kiadványában jelent meg.

8 Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) 2017. Közösségfejlesztés módszertani útmutató. 

Budapest – Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani 

Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi Könyvtár

9 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 1. számú melléklet.

10 Az adatszolgáltatást a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet irányozza elő.
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A vizsgálat mintája az egyes intézménytípusok vonatkozásában

Intézménytípus Összes 
elem-
szám

Mintában  
szereplő elemek

Tényleges  
válaszadók

% Db % Db

Könyvtári intézmények 3371 13 446 13 451

Muzeális intézmények 713 38,5 275 36,6 261

Közművelődési intézmények 

és közösségi színterek
3431 14,5 498 17,6 604

Összesen: 7515 16,2 1219 17,5 1316

A 2015. évben 7515 közművelődési, könyvtári és muzeális intézmény 
szolgáltatott adatokat az OSAP rendszerében. Ebből az alapsokaságból 451 
könyvtár, 261 muzeális és 604 közművelődési intézmény és színtér vett részt 
a vizsgálatban. Így a fenti kulturális intézmények 17,5%-a került lekérdezésre. 
A könyvtári intézmények 13%-át, a muzeális intézmények 36,6%-át a közmű-
velődési intézmények és közösségi színterek 17,6%-át sikerült ilyen módon be-
vonnunk. 

A vizsgálat során primer adatgyűjtés keretében, kérdőíves módszer ke-
rült alkalmazásra kérdezőbiztosok közreműködésével. Egy intézményből egy 
képviselőt kérdeztünk meg, jellemzően az intézmény vezetője, illetve eseten-
ként annak helyettese, megbízottja válaszolt a kérdésekre. A lekérdezés stan-
dardizált kérdőívek alapján valósult meg. A kérdőívek felvételét a Cselekvő kö-
zösségek projekt keretében alkalmazott kulturális közösségfejlesztő mentorok 
és külsős kérdezőbiztosok látták el személyes megkeresés útján. Az interjúala-
nyok válaszait a lekérdezők online felületen rögzítették a pontos adatgyűjtés 
céljából.

A kapott eredmények feldolgozása Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) statisztikai elemzőprogram segítésével történt meg. Az ada-
tok adatbázisba történő felvitele és tisztítása után többek között lehetőség 
nyílt gyakorisági elemzésekre, kereszttáblák összeállítására, további statiszti-
kai módszerek alkalmazására, az eredmények tesztelésére (pl. varianciaanalí-
zis). Az adattisztítást az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. kutató-fejlesztő 
csoportjának tagjai, az adatelemzést a konzorciumi partnerek kutató-fejlesztő 
csoportjai szakterületenként végezték el. Az adatok későbbi összevetésére, a 
szakterületközi eredmények meghatározására a konzorciumi partnerek közös 
munkájának eredményeképpen került sor. 
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A KUTATÁS TERVEZETT EREDMÉNYEI 
A legjelentősebb tervezett vizsgálati eredmény a meghatározott kutatási 

kérdésekre adott válaszok számszerűsítése. Az így kirajzolódott helyzetkép a 
későbbi szakterületi fejlesztési irányok, koncepciók szakmai támogatását szol-
gálhatja. Az intézményi partnerségek vizsgálatával kapcsolatban, a terveink 
szerint az eredmények meggyőző képet festenek a kulturális intézmények kap-
csolati hálójának milyenségéről, a társadalmi beágyazottságukról. 

A kulturális intézmények egyik legfontosabb feladata, hogy tevékeny-
ségüket egyre inkább közösségi alapokra helyezzék, társadalmiasítsák. Remé-
nyeink szerint, a vizsgálatok alapján látni fogjuk, hogy a helyi közösségek 
milyen mértékben vesznek részt az intézmények szakmai munkájában, azok 
tervezési folyamataiban. Ezek a tevékenységek milyen mértékben jelennek meg 
az intézmények tervezési és alapdokumentumaiban. Fentiek alapján jól körvo-
nalazható képet kapunk az intézmények társadalmiasításának folyamatáról. Az 
önkéntesség a társadalmi tőke egyik legfontosabb mérőszáma. Vizsgálatunk-
ban az önkéntesség és az Iskolai közösségi szolgálat jelenlétét, nagyságrendjét 
és a munkamegosztásban való elhelyezkedését is fel tudjuk vázolni, és abból 
releváns következtetéseket tudunk levonni. Kutatási céljaink alapján megbíz-
ható tények állnak majd rendelkezésre a helyi társadalmak dimenziójában az 
esélyegyenlőséggel és a társadalmi integrációval kapcsolatos szerepvállalásról 
a kulturális intézményrendszer szervezeti keretein belül.

A kutatás nem csak országos feltáró jellege, tematikus és módszertani 
eredményeket vizsgáló kérdései és eredményei kapcsán, de a Cselekvő kö-
zösségek projekt fejlesztő folyamatait elindító állapotmérő és helyzetelemző 
funkciója miatt is kiemelkedő szakterület-közi eredményekkel bír. A kutatás 
teljes folyamatáról és eredményeiről a Magyarországi múzeumok, könyvtárak és 
közművelődési intézmények reprezentatív felmérése című kötetben lehet majd ol-
vasni az érdeklődőknek. A kutatás eredményei azonban az egyes szakterületek 
tanulmányaiban már ebben a kötetben is olvashatóak. 
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Kulturális intézmények  
reprezentatív felmérése kutatás 

múzeumi eredményei1

1 Ld. részletesen a Kulturális intézményrendszer reprezentatív felmérése kutatási jelentés múzeu-

mi szakterületi elemzését.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című kiemelt pro-
jekt három kulturális szakterület módszertani együttműködésében valósul meg. 
Fontos kiemelni az együttműködés szót. Soha ezelőtt nem indult olyan országos 
módszertani fejlesztés, amelyben a könyvtári, a közművelődési és a múzeumi 
szakterület három módszertani intézménye szoros partnerségben dolgozott vol-
na együtt. Vonatkozik ez a jelen tanulmány témáját adó Kulturális intézmény-
rendszer reprezentatív félemérése című kutatásra is. Projektünkben ez volt az első 
olyan kutatás, amelyet a három konzorciumi partnerintézmény kutató-fejlesztő 
csoportjai a tervezéstől, azaz a koncepciótól és a kutatási tervtől kezdve szoros 
együttműködésben valósítottak meg. A tanulmányban kiemelt szempontként ke-
zelem a kutatás múzeumi szakterületi eredményeiben az együttműködéseket. 

AZ ALAPKONCEPCIÓ
A Kulturális intézményrendszer reprezentatív felmérése című kutatásban 

fontosnak tartottuk, hogy olyan témákra kérdezzünk rá, amelyek segítik a 
kiemelt projekt céljainak elérését, kapcsolódnak a Cselekvő közösségek projekt 

SZU ANNAMÁRIA
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módszertani fejlesztési témáihoz, és olyan információkat fogalmazzunk meg, 
amelyek más adattárakban, országos statisztikákban vagy kutatásokban nem 
elérhetőek.

A Cselekvő közösségek projekt átfogó céljaként határoztuk meg a tár-
sadalmi aktivitás növelését, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi 
szerepvállalás erősítését, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei 
és lakosai közötti kapcsolatok erősítését, az együttműködés kultúrájának ma-
gasabb szintre emelését. E célok eléréséhez részcélként fogalmaztuk meg, hogy 
a projekt feladata szakmailag támogatni a településeket és azok kulturális 
intézményeit, civil szervezeteit a közösségfejlesztési folyamatok megvalósítá-
sában, mindezt a muzeális, könyvtári és közművelődési intézmények egyedi 
eszközrendszerén alapuló új fejlesztésű módszertanok alapján.2

A projekt kezdetekor számos szakterület elméleti és gyakorlati szak-
embereinek bevonásával öt társadalmi tématerületen folytattunk módszertani 
fejlesztést. A kulturális alapellátás biztosítására a muzeális, könyvtári és köz-
művelődési intézmények kiemelt feladata, hogy a lakosok, azaz a látogatók, 
felhasználók vagy résztvevők széles köre minél könnyebben férhessen hozzá 
a kultúrához. Esélyegyenlőségi útmutatónkban3 erre nyújtunk módszereket. A 
látogatók közül többen önkéntesként köteleződnek el a múzeumok mellett, akik 
megfelelő menedzsmenttel elérhetik önkéntes munkájuk egyéni céljait és haté-
konyabban segíthetik a muzeális intézmények munkáját. Ehhez nyújt segítsé-
get gyakorlati útmutatónk intézményi önkéntes programok létrehozásához és 
működtetéséhez kapcsolódóan.4 Önkénteseinkből és múzeumunkhoz kötődő lá-
togatókból az intézménnyel együttműködő közösségek fejlődhetnek ki, működ-
jenek akár formális, akár informális keretek között. Ezen múzeumi közösségek 
kialakításához és fejlesztéséhez ad gyakorlati praktikákat a Közösségfejlesztés 
módszertani útmutató.5 A közösségfejlesztés során elgondolt céljaink és elért 
eredményeink sikerességét a mérés-értékelés módszertani téma útmutatója tá-
mogatja.6 A múzeumhoz kapcsolódó erős közösségek jelentik a közösségi alapú 
működés, azaz a társadalmiasítás megalapozásának egyik alapfeltételét.7

2 A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azo-

nosító számú projektet és eddig elért eredményeit a projekt honlapja részletesen bemutatja: 

https://cselekvokozossegek.hu/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

3 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyei-eselyegyenloseg/ (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.)

4 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyi-onkentesseg/ (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.)

5 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/kulturalis-kozossegfejlesztes/ (utoljára 

megtekintve: 2019. 07. 24.)

6 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/meres-ertekeles/ (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

7 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyek-tarsadalmiasitasa/ (utoljára megtekint-

ve: 2019. 07. 24.)
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A muzeális intézményrendszer 2006–2015 közötti állapotfelmérése 2016 
szeptemberében készült el.8 Ez a nyilvános statisztikai adatok vizsgálatával 
készült 10 éves trendelemzés megállapítja, hogy a hazai muzeális intézmények 
alaptevékenységeiket9 tekintve jelentős eredményeket és sikereket értek el, füg-
getlenül az intézmények földrajzi elhelyezkedésétől vagy szakmai besorolásától. 
Projektünk módszertani témáival kapcsolatos tevékenységeket, azok meglétét 
azonban nem lehet ezekből az adatokból tetten érni.

Segítséget nyújtanak ezzel szemben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által megvalósított, TÁMOP-7.2.1-
11/K-2014-0001 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezésének és 
szakmai-módszertani megalapozásának támogatása a program eredményességé-
nek növelése érdekében című projekt keretében elvégzett kutatások,10 amelyek 
eredményei egy szakterületeken átívelő konferencia keretében kerültek bemu-
tatásra 2015-ben.11 

A kutatás előkészítése során feladatként jelentkezett a minta reprezen-
tativitását segítő szakterületi, esetünkben múzeumi mintavételi módszer ösz-
szeállítása. Olyan, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket kí-
vántunk bevonni a kutatásba, amelyek a statisztikai adatszolgáltatásban részt 
vesznek, valamint működő státuszúak. 

A minta meghatározásakor a 2015. évi múzeumi statisztikai adatok 
álltak rendelkezésünkre, melyben 738 intézmény szolgáltatott adatot, és eb-
ből 713 volt működő státuszú. A rétegzett mintavételben a hazai muzeális 
intézményrendszer szakmai besorolás szerinti szerkezetét vettük figyelembe, 
amelyet az 1. ábra szemlélet. 

8 Szu Annamária 2016. Kulturális állapotfelmérés 2006–2015. Múzeumi helyzetkép. Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum, Szentendre (kézirat)

9 A kulturális javak gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, kutatása, kiállítása és egyéb formákban 

való közzététele.

10 http://mokk.skanzen.hu/teszt-almenupont-01.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

11 http://mokk.skanzen.hu/eloadasok.html (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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1. sz. ábra. 

A magyar muzeális intézményrendszer szakmai besorolás szerinti szerkezete  
a Kulturális tv. alapján. A szerző saját szerkesztése.

A rétegzett mintavétel alapján a 412 közérdekű muzeális kiállítás 20%-
át, a 153 közérdekű muzeális gyűjtemény 40%-át, a 69 területi múzeum 75%-át, 
továbbá a 30 tematikus múzeum, a 19 megyei hatókörű városi múzeum, a 17 
országos szakmúzeum és a 14 országos múzeum 100%-át terveztük bevonni a 
kutatásba. Ez a 277 intézmény a 2015-ben adatot szolgáltató, működő státuszú 
intézményeknek közel kétötöde.12

Minta Muzeális intézmények (MI) Lekérdezett

14 Országos múzeumok (OM) 11

17 Országos szakmúzeumok (OSzM) 16

19 Megyei hatókörű városi múzeumok (MHVM) 16

54 Területi múzeumok (TerM) 51

30 Tematikus múzeumok (TemM) 20

61 Közérdekű muzeális gyűjtemény (KMGy) 64

82 Közérdekű muzeális kiállítóhely (KMK) 83

277 Összesen 261

1. sz. tábla. 

A kutatási minta és a lekérdezett múzeumok száma. A szerző saját szerkesztése.

12 A kutatás tervezésének és folyamatának részletes ismertetését ld. Ponyi László 

tanulmányában ugyanebben a kötetben.
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A VÁLASZADÓK ÉS INTÉZMÉNYEIK ALAPADATAI
A muzeális intézmények kétharmadánál az intézmény vezetője adott 

választ, egyhatoduknál más vezető beosztású munkatárs és ugyanekkora mér-
tékben nem vezető beosztású munkatárs. A válaszadók kétharmada nő. A több 
mint fele egyetemi, negyedük pedig főiskolai végzettséggel rendelkezik, míg 
több mint egytizedüknek tudományos fokozata van. Közel felük dolgozik több 
mint 10 éve a múzeumában.

A kutatásban résztvevő muzeális intézmények megyei aránya közel meg-
egyezik a 2015. évi statisztikában szereplő intézmények területi megoszlásának 
arányával. Közel felük városban található, egyötödük községben, egyhatoduk a 
fővárosban, míg alig egynyolcaduk megyei jogú városban.

A kutatásban résztvevő muzeális intézmények közel kétharmada telepü-
lési, kerületi önkormányzat fenntartásában van, több mint egyhatoduk pedig 
központi költségvetési szerv. A válaszadók több mint fele a fenntartótól önálló 
költségvetési szervként működik, több mint egyharmaduknak a fenntartótól 
nem önálló, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a működési formája.

A válaszadó muzeális intézmények összesen 4638 főállású és 592 rész-
munkaidős munkavállalóról számoltak be, amelyből 2352 fő (50,7%), illetve 
288 fő (48,6%) szakmai végzettséggel is rendelkezik. Ez a főállásúak esetében 
átlag 21 fő, és ebből átlag 11 fő a szakmai végzettségű, míg a részmunkaidősök 
esetében átlag 4 fő, melyből 2–3 fő szakmai végzettségű. 

Együttműködések
Projektünk közösségfejlesztés módszertani útmutatója meghatározza az 

intézményi, ágazati együttműködések fogalmát: „A polgárokkal és közössége-
ikkel foglalkozó, értük dolgozó intézmények, szervezetek, szakemberek rend-
szeres együttműködése vagy egy konkrét cél elérése, illetve projekt, feladat 
megvalósítása érdekében, vagy azzal az általános céllal, hogy tevékenységük 
lehető legteljesebb körét egyeztessék, összehangolják.”13

A kutatás eredményeit áttekintve megállapítható, hogy a hazai muzeá-
lis intézmények széleskörű kapcsolati hálóval rendelkeznek mind helyi, mind 
pedig országos és nemzetközi szinten. Ezek a kapcsolatok azonban inkább a 
jelentősebb kapcsolatok tekintetében nevezhetők formalizáltnak, hiszen keve-
sebb megállapodásról, szerződésről stb. számolnak be a válaszadók.

A muzeális intézményeknek, illetve fenntartójuknak csupán egyötöde 
rendelkezik az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodással. Ezen 
intézmények kétharmada pedig települési, kerületi önkormányzat fenntartá-

13 Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Szabad-

téri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet 

Nkft., Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2017. 69. https://cselekvokozossegek.hu/

wp-content/uploads/CSK_utmutato_kozossegfejlesztes_online_2017_0331.pdf (utoljára megte-

kintve: 2019. 07. 24.)
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2. sz. ábra. 
Különböző együttműködő partnerekkel rendelkező muzeális intézmények aránya. 

A szerző saját szerkesztése.
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sában áll, így vélhetően a saját fenntartójukkal kötöttek megállapodást. 134 
intézmény, azaz a válaszadók 51,3%-a tagja szakmai hálózatoknak, illetve szer-
vezeteknek, átlagosan pedig 2–3 darabnak.

A kutatásban választ kaptunk a muzeális intézmények partneri együtt-
működéseiről is. 33 szervezettípus felsorolásánál jelölhették meg, rendelkez-
nek-e partneri kapcsolattal, ha igen, hány ilyen szervezettel és miből áll az 
együttműködés tartalma. A 2. ábra szemlélteti, hogy egy-egy szervezettípussal 
a válaszadók milyen mértéke áll együttműködésben: több mint háromnegye-
düknek van kapcsolata alapfokú oktatási intézménnyel, civil szervezettel14 és 
elektronikus sajtóval, települési honlappal, közösségi portállal. Az alapfokú ok-
tatási intézmények esetében átlagosan 8–9, a civil szervezetekében átlagosan 
6–7 és az elektronikus sajtóéban átlagosan 4–5 szervezettel állnak kapcsolat-
ban a muzeális intézmények. 

Az alapfokú oktatási intézményekkel folytatott együttműködés tartalma 
a közös programok szervezésére, múzeumpedagógiai foglalkozás biztosítására 
terjed ki, a muzeális intézmények rendszeres látogatóként tekintenek az iskolá-
sokra. Az együttműködés tartalma a civil szervezetekkel a helyszínbiztosítást, 
a közös programok és pályázatok, projektek lebonyolítását, oktatást, szakmai 
segítségnyújtást, műtárgykölcsönzést, múzeumi tevékenység (gyűjtőmunka, 
restaurálás) támogatását, az információs együttműködést, a települési értéktár 
kialakítását öleli fel. Az elektronikus sajtóval pedig a médiamegjelenést és a 
programok hirdetését jelenti az együttműködés.

Kutatásunkból az is kiderül, név szerint ki a muzeális intézmények szá-
mára a három legfontosabb együttműködő szervezet, velük milyen mély a kap-
csolatuk és hogy ezt partnerséget szabályozza-e együttműködési megállapodás? 
A megnevezett szervezeteket az előző kérdéssor 33 szervezettípusába soroltuk 
múzeumi szakmai besorolás szerint. 

A 2. táblázat összesíti, hogy az összes múzeumi válaszadó esetében 
az első helyen a települési önkormányzatok, majd a második és a harmadik 
helyen a civil szervezetek állnak a legfontosabb partnereik között. Szakmai 
besorolást tekintve jelentkeznek eltérések. Míg az országos múzeumoknál az 
alapfokú oktatási intézmények, a turisztikai szervezetek és civil szervezetek 
alkotják ezt a hármas kört, addig az országos szakmúzeumoknál mindhárom 
helyen civil szervezetek szerepelnek a legtöbbször. A többi szakmai besorolás 
esetében az első helyen a települési önkormányzatok állnak, és második, illetve 
harmadik helyen rendszerint civil szervezetek.

14 A 2015-ben végzett Múzeumok és közösségeik kutatás kimutatta, milyen jelentős szerepet 

töltenek be a közösségek a muzeális intézmények életében, és ezek a közösségek rendszerint 

formálisak, civil szervezet formájában működnek. Ld. Nagy Magdolna – Módli Éva 2015. Mú-

zeumok és közösségeik – kutatási eredmények. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatá-

si és Módszertani Központ. Szentendre. http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20160118/

muzeumok-es-kozossegeik-kutatas.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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1. 2. 3.

Muzeális intézmény 
(összes)

települési önkormányzat/ 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

Országos múzeum
alapfokú oktatási  
intézmény

turisztikai  
szervezet

civil szervezet

Országos  
szakmúzeum

civil szervezet civil szervezet civil szervezet

Megyei hatókörű 
városi múzeum

települési önkormányzat/ 
önkormányzati társulás 
alapfokú oktatási  
intézmény

civil szervezet 
muzeális  
intézmény

civil szervezet

Területi múzeum
települési önkormányzat/ 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

Tematikus múzeum
települési önkormányzat/ 
önkormányzati társulás 
civil szervezet

civil szervezet 
alapfokú oktatási 

intézmény

muzeális  
intézmény

Közérdekű muzeális 
gyűjtemény

települési önkormányzat/ 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

Közérdekű muzeális 
kiállítóhely

települési önkormányzat/ 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

2. sz. tábla. 

A muzeális intézmények három legfontosabb együttműködő partner típusa.  
A szerző saját szerkesztése.

A három legfontosabb partnerükkel az együttműködés mélységét 1-től 
7-ig terjedő skálán jelölhették a múzeumi szakemberek. A válaszokat átlagol-
tuk, az első intézmények esetében 6,3, a másodiknál 6, míg a harmadiknál 
5,92 pont jött ki. Az első helyen megnevezett, és ezért talán legfontosabb 
szervezetekkel nagyobb arányban kötöttek együttműködési megállapodást, míg 
sorrendben lefelé egyre kevesebbel.

ESÉLYEGYENLŐSÉG
Projektünk esélyegyenlőségi módszertani háttéranyaga megfogalmazza, 

hogy „mindannyiunk közös céljának kell lennie, hogy a kulturális értékterem-
tésben mindenki lehetőséget kapjon a részvételre. Legyünk biztosak abban is, 
hogy mindenkiben van olyan érték, tudás, tehetség, amely közérdeklődésre 
tarthat számot, és érdemes a szélesebb közösséggel is megismertetni.”15 Ezzel 
összefüggésben pedig az intézmények, szervezetek csoportok együttműködé-
se, az interszektoriális partnerségek fontos szempontnak számítanak mind 

15 Csongor Anna (szerk.) 2017. 5. Esélyegyenlőségi módszertani útmutató – háttéranyag. 

Készítette a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megbízásából a Közösségfejlesztők Egyesü-

le te, Budapest. https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_

eselyegyenloseg_20170331.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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a társadalmi körülmények hosszú távú javításához, mind a hozzáférés széles 
körű biztosításához, továbbá a célcsoportok maximális eléréséhez, a közösségi 
megoldások konszenzusos kialakításához és a helyi szereplők szemléletváltozá-
sához. 

A 2. ábra alapján a helyi interszektoriális partnerségekre is kapunk 
adatokat: egyházi szervezetekkel a válaszadók alig fele, szociális intézménnyel 
több, mint kétharmada, kisebbségi önkormányzattal alig egyharmada, míg 
egyészségügyi intézménnyel több, mint egyhatoda van partnerségben.

Reprezentatív felmérésünk esélyegyenlőségi témablokkjának kérdéseire 
adott válaszokból kiderül, hogy igen kevés az az intézmény, amely fizikailag 
vagy infokommunikációs szempontból teljes mértékben akadálymentesnek te-
kinti épületét, azonban számos akadálymentes megoldás bevezetésére került 
sor. Ezek közül kiemelkedik az akadálymentesített mosdó, a rámpa és a lift 
megléte.

A válaszadók héttizede szervezett az elmúlt öt évben programot hátrá-
nyos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. 

Ezek közül is nagyobb számban vannak azon események, amelyek az 
adott célcsoport érdeklődését igyekeznek kielégíteni, vagy a nagyközönségnek 
az adott célcsoportról szólnak. A válaszadók közel kétharmada fogyatékkal 
élőknek, több mint fele időseknek, míg csaknem fele nagycsaládosoknak szer-
vez ilyen jellegű rendezvényeket, a legtöbb esetben saját költségvetésből, rit-
kábban pedig pályázati támogatásból.

A muzeális intézményekben kevésbé jellemzőek azok a tevékenységek, 
amelyek az élethelyzetben felmerülő problémákra keresnek megoldást, vagy az 
életminőséget javítják. A válaszadók 35,6%-a szervez ilyen programot fogyaték-
kal élőknek, 34,5%-a időseknek és 35,6%-a romáknak. A tevékenységek pénzügyi 
forrása annyiban tér el a másik programtípusétól, hogy a romáknak szervezett 
segítő programokat nagyobb arányban valósítják meg pályázati forrásból, és 
azonos arányban saját költségvetésből, illetve önkormányzati támogatásból.

Érdekes témakör azon hátrányos helyzetű célcsoportok meghatározása, 
amelyeknek igaz, a válaszadók nem szerveznek egyik programtípust sem, de 
vannak ilyenek a környezetükben. A válaszok arányát a 3. ábra összesíti. A 
munkanélküliek, a nők, a nagycsaládosok és a szenvedélybetegek azok, akikre 
a múzeumok új esélyegyenlőségi programjaik potenciális célközönségeiként te-
kinthetnek.
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Volt-e programja/foglalkozása/szolgáltatása hátrányos helyzetű 
csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében 

az elmúlt öt évben? 
Amennyiben igen, kérem jellemezze azokat!

3. sz. ábra.

Muzeális intézmények környezetében lévő hátrányos helyzetű célcsoportok, akiknek 
nem szerveznek szórakoztató vagy segítő programokat. A szerző saját szerkesztése.

Hasonlóképp érdekes témakör azon csoportok meghatározása, amelyek-
ről a múzeumok nem tudnak, hogy lennének a környezetükben. A válaszadók 
több mint fele nem lát bevándorlókat a környezetében, kétötödük LMBTQ 
közösségeket, míg több mint egyharmaduk hajléktalanokat.

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Az iskolai közösségi szolgálatot (IKSZ) a 2012/2013-as tanévben vezet-

ték be a középiskolásoknak, 2016 óta csak akkor kapnak a diákok érettségi 
bizonyítványt, ha 50 órát foglalkoztak bármilyen közösségi szolgálati tevékeny-
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séggel.16 Az IKSZ tehát nem nevezhető önkéntes tevékenységnek, azonban 
megfelelő IKSZ menedzsmenttel a középiskolások hosszú távon elköteleződhet-
nek az intézmény iránt, és önkéntesekké, közösségi, civil szervezeti taggá vál-
hatnak. Az IKSZ lehetőséget biztosít a kulturális intézményeknek arra, hogy 
azt a középiskolás korosztályt elérjék, amelyre iskolai kereteken kívül sokkal 
nehezebben van lehetőségük. 

Az IKSZ-es diákok fogadásához a muzális intézménynek együttműködé-
si megállapodást kell kötnie a küldő középiskolával. Ezzel a középfokú oktatási 
intézmények együttműködő partnereivé válnak. A korábbi kérdéskörre visz-
szautalva, miszerint milyen szervezettel, csoporttal, intézménnyel működnek 
együtt a muzeális intézmények, a középiskolák meghatározó részét jelentik 
partneri körüknek. Összességében a muzeális intézmények 67,1%-a rendelkezik 
kapcsolattal középfokú oktatási intézménnyel. A válaszok alapján egy muzeális 
intézmény átlagosan 7–8 középfokú oktatási intézménnyel működik együtt. Az 
együttműködés tartalma kiterjed az IKSZ-re, múzeumpedagógiai foglalkozás 
biztosítására, közös programok szervezésére, reklámra, ásatáson közös munka 
megvalósítására, szakmai együttműködésekre és a múzeumok rendszeres láto-
gatóként tekintenek a középiskolák szervezésében érkező diákokra. A muzeális 
intézmények 7%-a nevezett meg középfokú oktatási intézményt legfontosabb 
partnereként, a második helyen 6,7%-uk, míg a harmadikon 6,8%-uk. Az IKSZ-
szel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat a középfokú oktatási intézmények-
kel való együttműködéssel összefüggésben is vizsgáltam.

A válaszok alapján a muzeális intézmények közel kétharmada IKSZ 
fogadószervezet, több mint háromnegyedük 2–4 éve fogad diákokat az IKSZ 
rendszerében, átlagosan pedig 3,7 éve. Azon múzeumoknak, amelyek együtt-
működnek középfokú oktatási intézményekkel, már több mint négyötöde foga-
dószervezet, és átlagosan 3,8 éve végzik ezt a feladatot. IKSZ koordinátor csak 
a válaszadók kétötödében van, a középiskolákkal partnerségben lévők esetében 
azonban már az intézmények felében van koordinátora a tevékenységnek. A 
muzeális intézményeknek átlagosan 6,9 iskolával volt együttműködése az adat-
felvétel idején, és a korábbi egy évben átlagosan összesen 28 fő IKSZ-es diákot 
fogadtak. A középfokú oktatási intézményekkel együttműködő múzeumok átla-
gosan 7 iskolával kötöttek szerződést az IKSZ kapcsán és átlagosan összesen 
31 diákot fogadtak az előző évben.

A 4. ábra mutatja, hogy melyek azok a leggyakoribb feladatok, ame-
lyekbe az IKSZ-es diákok bekapcsolódnak. Elsősorban technikai feladatokkal, 
rendezvényszervezésben, kézműves foglalkozásban való közreműködéssel, adat-
rögzítéssel bízzák meg őket a muzeális intézmények. Az egyéb kategóriában 

16 Bodó Márton (szerk.): Az Iskolai Közösségi Szolgálat bevezetésének tapasztalatai 2015. Amit 

az IKSZ-ről tudni érdemes. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015. 8. http://

mek-oszk.uz.ua/15600/15698/15698.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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felsoroltak pedig három csoportba bontva a következők:
■  frontszemélyzet feladatok: 

•  teremőri feladatok, 
•  ruhatár, 
•  múzeumpedagógiai foglalkozások segítése, 
•  látogatókísérés,
•  kiállításokon segítő mediátori feladatok, 
•  szakmai kiadványok értékesítése, 
•  szórólapozás és kérdőívezés

■  szakmai feladatok: 
•  szellemi kulturális örökség gyűjtés, 
•  ásatás, 
•  régészeti leletek tisztítása, 
•  dokumentumok feldolgozása

■  szakmai-kreatív feladatok:
•  fordítás idegen nyelvre, 
•  illusztráció

■  általánosságban segítik a felnőttek munkáját.
Az IKSZ-es diákokat a muzeális intézmények csupán alig egynyolcada 

készíti fel rendszeresen az ellátandó feladatokra. Akik mégis megteszik, azok 
is rendszerint 1–2 órát szánnak rá, áltagosan pedig 5,8 órát szánnak a diákok 
felkészítésére.

Az IKSZ-es diákokkal kapcsolatos elégedettségi pontozás 7-es skáláján 
a válaszadók közel négyötöde adott magas (5–7) pontszámot. Átlagosan 5,5 
pontra értékelték az IKSZ-es diákokkal kapcsolatos elégedettségüket.

4. sz. ábra.

Jellemző IKSZ-es diáktevékenységek a muzeális intézményekben. A szerző saját szerkesztése.
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ÖNKÉNTESSÉG
Ha intézményünkben önkénteseket fogadunk és foglalkoztatunk, akkor 

„az intézmények erősebben integrálódnak … a helyi közösségbe, az önkéntes-
ség révén minden érintett fél kapcsolati hálózata kiterjed, társadalmi tőkéje 
megnövekszik.”17 Az önkéntesek közössége pedig egy további nem formális 
csoportot alkot, akikből hosszú távon a múzeummal partnerségben működő 
civil szervezet válhat. Érdemes ezért megvizsgálni az önkéntességgel kapcso-
latos válaszokat, hogy van-e különbség a civil szervezetekkel és/vagy formális 
közösségekkel együttműködő muzeális intézmények önkéntes tevékenységének 
mértéke között.

Az alapfokú oktatási intézmények után civil szervezetekkel van a mu-
zeális intézmények legnagyobb arányban, 76,63%-ban együttműködése, még-
pedig átlagosan 6,8 szervezettel. Az együttműködés magában foglalja a hely-
színbiztosítást, a közös programok és pályázatok megvalósítását, oktatást, 
szakmai segítségnyújtást, műtárgykölcsönzést, múzeumi tevékenységet, azaz 
gyűjtőmunkát és restaurálást, információs együttműködést, települési értéktár 
kialakítását. A válaszadók 17,4%-a jelölt meg három legfontosabb együttműkö-
dő partnerének első helyén civil szervezetet, 20,2%-uk a második helyen, míg 
20,8%-uk a harmadikon.

Jogi személyiséggel nem rendelkező, nem formális közösséggel a kuta-
tásban résztvevő muzeális intézmények csupán 38,6%-a működik együtt, viszont 
ők átlagosan 4,9 darabbal. Az együttműködés tartalma a helyszínbiztosítás, a 
közös programok, kiállítások, pályázatok megvalósítása. Legfontosabb együtt-
működő partnereként csupán a válaszadók 0,8%-a említett meg nem formális 
civil szervezetet, a második és harmadik helyen is csak 1,8, illetve 2,26%-uk.

Reprezentatív felmérésünk számos kérdéssel érintette az intézményi 
önkéntesség témáját. A válaszadó muzeális intézmények kétharmadában tevé-
kenykednek önkéntesek, a legtöbb esetben kevesebb mint 8 éve. Olyan múze-
umokban, ahol civil szervezettel van együttműködésük, a háromnegyedükben, 
míg ahol nem formális közösséggel van együttműködésük, a négyötödükben 
foglalkoztatnak önkénteseket. A válaszadók alig 15%-a rendelkezik önkéntes 
stratégiával, viszont a civil szervezettel együttműködő intézmények 15,5%-a, a 
nem formális közösségekkel együttműködők 18%-a. Mindez aláhúzza a terve-
zettség, a stratégiai látásmód hiányát ebben a témakörben is.

A kutatásban résztvevő muzeális intézmények több mint kétötöde jelöl-
te meg, hogy szerződésen kívül hány fő önkéntest foglalkoztatnak. A legtöbben 

17 Csordás Izabella (szerk.) 2017. 46. Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok 

létrehozásához és működtetéséhez. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Mód-

szertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchényi 

Könyvtár, Budapest, https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/CSK_utmutato_

onkentesseg_online.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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1–5 főt fogadnak, de nagyobb számban fordul még elő 10 és 15 fő foglalkozta-
tása is. Az összesített adatok alapján a muzeális intézményekben átlagosan 11 
fő önkéntes dolgozik önkéntes szerződés keretén kívül, ez az átlag a civil szer-
vezetekkel együttműködők esetében 12 fő, míg a nem formális közösségekkel 
együttműködőknél 14 fő. A válaszadók egynyolcada bejegyzett KÖT (Közérdekű 
Önkéntes Tevékenység) intézmény, átlagosan már 4,3 éve. Akiknek civil szer-
vezet partnerük van, közel egynyolcaduk bejegyzett intézmény és csupán 4,1 
éve, a nem formális partnerséggel rendelkezők közel egynyolcada van bejegyez-
ve átlagosan 4 éve. Az önkéntes szerződés keretében foglalkoztatott önkéntesek 
számát csupán a válaszadók egyötöde adta meg, a legtöbbjüknek 1, 2, illetve 4 
fővel van önkéntes szerződése, a muzeális intézmények pedig átlagosan 16–17 
fővel dolgoznak önkéntes szerződés keretében, a civil szervezettel együttműkö-
dő múzeumok 13–14, míg a nem formális közösségekkel együttműködők 10–11 
fő önkéntessel dolgoznak szerződés keretében. A formalizáltsággal kapcsolatos 
kérdésekben tehát fordított trendet figyelhetünk meg a civil szervezetekkel és 
nem formális közösségekkel együttműködő szervezetek kapcsán.

Az önkéntes szerződés tartalmáról a válaszadók egyharmadától ren-
delkezünk információkkal. A tevékenység a válaszok közel négykilencedében 
technikai feladatokat és több mint kétötödében tájékoztatást érint, egyhar-
maduk pedig adatrögzítést. A legkevesebb alkalommal jelenti a pályázatírást 
és szakértői tevékenységet, valamint az olvasószolgálatot. Az egyéb kategó-
riában felsorolták a teremőri tevékenységet, a zsűrizést, a hagyományőrző 
tevékenységet, a szakmai program rendezését, a tudományos tevékenységet, 
az állagmegóvást, a látogatókísérést, a szórólapozást és kérdőívezést, valamint 
a táborszervezést.

Az önkéntesekkel való közös munka tekintetében kiemelkedik az önkén-
tesek elismerése, amely az intézmények kétötödében található meg. Több mint 
egyharmadukban végeznek önkéntesek motiválására irányuló tevékenységet és 
alig egyharmadukban történik meg az önkéntesek toborzása, kiválasztása. Ön-
kéntes koordinátor kijelölése a munkatársak közül már csak az intézmények 
egynegyedében fordul elő és több mint egyötödükben az önkéntesek felkészíté-
se, illetve ezzel a céllal képzések szervezése.

Az 5. ábra szemléleti, hogy mind a civil szervezetekkel, mind a nem 
formális közösségekkel együttműködő muzeális intézményeknél hasonló válasz-
sorrend figyelhető meg, azzal a különbséggel, hogy magasabb arányban jelölték 
meg mindegyik önkéntesekkel kapcsolatos feladatot.

Egy 7-es skálán adott válaszok alapján a muzeális intézmények kimon-
dottan elégedettek önkénteseik tevékenységével. A múzeumok csaknem fele tel-
jes mértékben, és közel egynegyedük értékelte 6-os pontszámmal elégettségét. 
Az 1–3 értékelés nem éri el a válaszok 5%-át sem. Az értékelések átlagpont-
száma 6,05, a civil szervezetekkel kapcsolatban állók esetében 6,07, míg a nem 
formális közösségekkel együttműködők esetében 6,28. 
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5.sz. ábra.

Az önkéntesmenedzsment feladatok gyakorisága a muzeális intézményekben. 
A szerző saját szerkesztése. 

KÖZÖSSÉGEK, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGI ALAPÚ MŰKÖDÉS
„A kulturális közösségfejlesztés olyan módszer, amely során a közössé-

geket kulturális aktivitás révén hozzuk össze, vagy ezeken keresztül erősítjük a 
közművelődési, a múzeumi és a könyvtári intézményrendszer bázisára építve. 
A kulturális közösségi színterek, a kulturális identitáserősítő és értékteremtő 
tevékenységek sokszínű, kreatív közösségfejlesztő lehetőségeket, eszköztárat 
és megújuló módszereket nyújtanak a közösségek számára. A kulturális kö-
zösségfejlesztés céljai és módszereinek fókuszában a közösség és annak létező 
és lehetséges kulturális értékei állnak.”18 A meghatározás feltételezi a kultu-
rális intézmények erős kapcsolatát a közösségekkel. Mind jelen kutatás, mind 
pedig a korábbi múzeumok és közösségek kapcsolatát feltérképező kutatás19

alátámasztja, hogy a muzeális intézmények körül jelentős közösségi bázis ala-
kult ki, az együttműködés gyakran a napi szintű tevékenységek elvégzésébe is 
elmélyül. Azonban ezt az együttműködést nem építik tudatosan a múzeumok, 
hiányzik a stratégiai, koncepcionális látásmód mind a közösségi kapcsolatok, 
mind pedig a közösségfejlesztés területén. A válaszok során azt is vizsgáltuk, 
hogy van-e különbség a civil szervezettel, illetve nem formális közösségekkel 
együttműködő múzeumok válaszaiban. Összeségében elmondható, hogy azon 
muzeális intézmények, amelyek partneri körében megtalálhatók a civil szerve-

18 Arapovics Mária 2016.  A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés 

paradigmája. In: Kulturális Szemle, 2. sz. 48–49.  http://www.kulturalisszemle.hu/storage/

upload/Kulturalis%20Szemle%206/KSZ_2016_2.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

19 Nagy Magdolna – Módli Éva 2015. Múzeumok és közösségeik – kutatási eredmények. Sza-

badtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. Szentendre. http://

mokk.skanzen.hu/admin/data/fi le/20160118/muzeumok-es-kozossegeik-kutatas.pdf (utoljára 

megtekintve: 2019. 07. 24.)

http://www.kulturalisszemle.hu/storage/upload/Kulturalis%20Szemle%206/KSZ_2016_2.pdf
http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20160118/muzeumok-es-kozossegeik-kutatas.pdf
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zetek vagy a nem formális közösségek, sokkal aktívabb közösségi tevékenysé-
gekkel és helyi beágyazódással rendelkeznek.

A muzeális intézmények és a közösségek kapcsolatát vizsgáló témablokk-
ban a válaszadók 1–7-es skálán helyezték el településük közösségének közéleti, 
kulturális aktivitását. Azonos arányban, kb. 20%-ban adtak 4–6 pontot a vá-
laszadók, átlagosan 4,8 ponttal értékeltek. Ha azt a 200 muzeális intézményt 
vizsgáljuk, amelyek a korábbi kérdés alapján együttműködnek civil szerveze-
tekkel, magasabb 4,9-es átlagot kapunk. Még magasabb azon 100 intézmény 
értékelésének átlaga, amelyeknek nem formális közösséggel van kapcsolatuk.

A válaszadó intézmények közel kétharmada biztosít helyiséget a tele-
pülésen működő informális és/vagy formális kisközösségeknek, csoportoknak, 
mindösszesen 950 darabnak. A civil szervezettel partneri kapcsolatban álló 
múzeumok 70,5%-a, míg a nem formális közösségekkel kapcsolatban állók 81%-
a biztosít helyiséget közösségnek. Egy muzeális intézmény így átlagosan 5–6 
közösségnek biztosít helyszínt, a civil szervezettel együttműködők 6–7-nek, míg 
a nem formális közösségekkel együttműködők 8–9-nek.

A kutatás érintette az együttműködés tartalmát, módjait is a formális és 
informális közösségekkel és csoportokkal. A 6. és 7. számú ábra a témánként 
igennel válaszolók arányát mutatja az összes válaszadó tekintetében, továbbá 
azon intézmények esetében, amelyek partnerségben vannak civil szervezettel, 
illetve nem formális közösséggel. 

6. sz. ábra. 

Formális (bejegyzett) civil szervezetekkel való együttműködés tartalmának megléte 
a muzeális intézményekben. A szerző saját szerkesztése. 

A formális (bejegyzett) civil szervezetekkel az együttműködés megléte 
és tartalma minden téma esetében nagyobb arányú, mint az egyéb, informális 
helyi közösségekkel/csoportokkal lévő együttműködés esetében. Ezzel összefüg-
gésbe hozható kutatásunk azon eredménye is,20 hogy az előző kérdéskörben a 
muzeális intézmények 76,6%-a áll kapcsolatban civil szervezetekkel, míg nem 
formális közösségekkel csupán 38,3%-uk. Ezzel szemben azon intézmények-
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nek van magasabb arányban együttműködésük bármelyik forma tekintetében, 
amelyekről az előző kérdéskörben kiderült, hogy van kapcsolatuk jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező, nem formális közösséggel. A témákra adott válasz-
arányok rangsora mind a formális (bejegyzett) civil szervezeteknél, mind pedig 
az egyéb, informális helyi közösségeknél/csoportoknál azonos. A helyiség biz-
tosítása mellett kiemelkedik még a közös rendezvények szervezése, a szakmai 
támogatás biztosítása, valamint a közös pályázati programok tervezése.

7. sz. ábra. 

Egyéb, informális helyi közösségekkel vagy csoportokkal való együttműködés 
tartalmának megléte a muzeális intézményekben. A szerző saját szerkesztése.

Sokkal kisebb azonban azon múzeumok aránya, amelyek bevonják a 
civil szervezeteket és a közösségeket az éves program véleményezésébe, az 
intézményi stratégia tervezésébe vagy az éves munkaterv véleményezésébe.

Projektünkben megfogalmazott defi níció szerint a közösségi részvételi 
alapú működés, vagy társadalmiasítás: „Olyan működési mód, amely a helyi 
lakosokat és közösségeiket, azok igényeit, érdeklődését, szándékait helyezi a 
középpontba, egyúttal megkérdezi és aktív cselekvőként, a tevékenységek for-
málójaként és megvalósítójaként be is vonja őket, továbbá e folyamatok mód-
szerei, eszközei rögzítettek, mindenki számára megismerhetők és adott esetben 
formálhatók, alakíthatók is.”21

A meghatározást fi gyelembe véve épp a muzeális intézmények által leg-
kisebb arányban alkalmazott három együttműködési forma megléte mutatná 

21 Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) 2019. 7. A kulturális 

intézmények társadalmiasított működési módja. Módszertani útmutató a közösségi részvé-

telen alapuló működtetéshez. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Mód-

szertani Központ, NMI Művelődési Intézet Nkft., Országos Széchényi Könyvtár https://

cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/A-kultur%C3%A1lis-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-

t%C3%A1rsadalmias%C3%ADtott-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-m%C3%B3dja-

m%C3%B3dszertani-%C3%BAtmutat%C3%B3-2019.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)
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egy intézmény közösségi alapú működésének meglétét. Amennyiben múzeumok 
azon korábbi kérdésre adott szöveges válaszait is vizsgáljuk, miszerint adjanak 
példát a civil szervezetekkel és nem formális közösségekkel való együttmű-
ködés tartalmára, és ezeket a válaszokat a jelen kérdés meghatározott témái 
szerint csoportosítjuk, szintén hasonló eredményt kapunk. Mindkét szervezeti 
kategóriában a közös rendezvények, kiadvány, kiállítás, kutatás megvalósítása 
a legjellemzőbb, míg az intézmény stratégiai döntésébe, illetve véleményezésé-
be való bevonás egyáltalán nem jutott a válaszadók eszébe, egyetlen említésük 
sem fordult elő.

A kutatásban feltettük azt a kérdést is, hogy az intézmény bejegyzett 
székhelye/telephelye/központja helyi civil szervezeteknek? Összeségében a mú-
zeumok 35,3%-a válaszolt pozitívan, a civil szervezettel partnerségben lévők 
42,5%-a, míg a nem formális közösségi partnerséggel rendelkezőknek a 49%-a. 
Az intézménybe bejegyzett szervezetek átlagszáma azonban már nem ezt a ten-
denciát mutatja: összességében átlagosan 1,71 db, civil szervezeti kapcsolatnál 
1,67 db, és nem formális közösségi kapcsolatnál 1,86 db múzeumba bejegyzett 
civil szervezet van. E szervezetek tevékenységi területei közül magasan ki-
emelkedik a kulturális civil szervezetek száma (87 db), ezt követi jóval kisebb 
számosságban a szabadidővel (33), kutatással (25) és környezetvédelemmel 
(14) foglalkozó szervezeteké.

A következő kérdés arról szólt, van-e az intézményt anyagilag támogató 
civil szervezet? Összességében a muzeális intézmények 24,1%-ának környezeté-
ben található ilyen szervezet, a civil szervezeti kapcsolatúak 28,5%-ának, és a 
nem formális közösségi kapcsolatúak 28%-ának. Ezen civil szervezetek átlagos 
száma is változik: 1,32 db összes átlagban, 1,35 a civil szervezeti kapcsolatúak-
nál és 1,39 a nem formális közösségi kapcsolatúaknál.

Szintén az intézmény közösségi alapú működését kívánja feltárni az 
a kérdés, hogy az elmúlt három évben megkérdezték-e a helyi közösségeket, 
intézményük látogatóit az intézményük tevékenységével kapcsolatban? A kér-
désben a közösségi alapú működés „tájékoztatás” részvételi szintjének meg-
létére kapunk választ.22 Eszerint a részvételi szint célja, hogy a közösségtől 
a tájékoztatást követően visszajelzést kérünk. A válaszok alapján a muzeális 
intézmények több mint egyharmada írásban (papíralapon vagy online) kér 
visszajelzést a lakosoktól, egyötödük interjúban vagy csoportos interjúban, 
több mint egynyolcaduk pedig falugyűlés, lakossági fórum keretében. A leg-

22 Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) 2019. 20.: A kulturális 

intézmények társadalmiasított működési módja. Módszertani útmutató a közösségi részvételen 

alapuló működtetéshez. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet – Országos 

Széchényi Könyvtár https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/A-kultur%C3%A1lis-

int%C3%A9zm%C3%A9nyek-t%C3%A1rsadalmias%C3%ADtott-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-

m%C3%B3dja-m%C3%B3dszertani-%C3%BAtmutat%C3%B3-2019.pdf (utoljára megtekintve: 

2019. 07. 24.)
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ritkábban alkalmazott mód a rendszeresen működtetett formális tanácsadó 
testület működtetése. A civil szervezettel, illetve nem formális közösségekkel 
együttműködő múzeumok válaszarányainak sorrendje ugyanez, a pozitív vála-
szok aránya azonban a korábban megállapított trendet követi: a nem formális 
közösségekkel együttműködő muzeális intézményeknél a legmagasabb.

Hasonló figyelhető meg a megkérdezések dokumentáltságával kapcsola-
tosan. Az írásban (papíralapon vagy online) konzultáló múzeumok több mint 
négyötöde dokumentálja is a megkérdezést. A falugyűlést, lakossági fórumot 
tartó múzeumok több mint fele. Érdekes adat, hogy az igen alacsony számú 
formális tanácsadó testületet rendszeresen működtető múzeumoknak viszont 
közel egyharmada dokumentálja az üléseket.

Szintén a közösségi alapú működés módszertanát, és ezen belül a rész-
vétel formalizáltságát érinti az a kérdés, hogy „Amennyiben az előző két kérdés 
alapján az intézmény valamiképp bevonja tevékenységének tervezésébe, megva-
lósításába, értékelésébe a lakosság bármely körét, akkor ennek módja rögzítve 
van-e az intézmény bármely, működést szabályzó dokumentumában?” Csupán 
a válaszadók 7,3%-a, azaz 19 intézmény jeleníti meg a közösségi alapú műkö-
dést intézményi dokumentumában, amelyek a válaszok alapján a következők:

 ■  Alapító okirat,
 ■  Küldetésnyilatkozat,
 ■  Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve annak melléklete,
 ■  Intézményfejlesztési Stratégia, 
 ■  Munkaterv,
 ■  Múzeumpedagógiai és Közművelődési Hasznosítási Terv, Stratégia,
 ■  Panaszkezelési szabályzat,
 ■  Vendégkönyv,
 ■  Látogatói elégedettségi kérdőív, 
 ■  A Baráti Kör szabályzatban beszámoló formájában,
 ■  Etikai kódex,
 ■  Az intézmény Kulturális Koncepciója.

A válaszadók több mint fele tud a településen elkezdődött/végbement 
közösségfejlesztési folyamatról. Közülük csak alig egyötödük intézménye vállalt 
is szerepet a közösségfejlesztésben, ebben is inkább szakmai támogatóként 
vagy a helyszín biztosításával, és igen elenyésző azok száma, akik kezdeménye-
ző, generáló szerepet vállaltak.

A kutatásban arra is választ keresünk, vajon a muzeális intézmények, il-
letve a munkatársaik tagjai-e különböző települési együttműködési formáknak. 
A kilenc felsorolt együttműködési forma közül a legnagyobb arányban a Helyi 
Értéktár Bizottságoknak a tagjai a muzeális intézmények munkatársai (42,2%). 
Közel egyhatoduk tagja a képviselőtestület vagy a közgyűlés kulturális ügyek-
kel foglalkozó bizottságának, egyformán egyhetedük pedig Közművelődési, il-
letve Civil Kerekasztalnak/Tanácsnak. Ezzel szemben a válaszadók alig 4%-a 
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tagja Ifjúsági fórumnak/diák- vagy gyermekönkormányzatnak. Erre a kérdésre 
adott válaszok esetében is megfigyelhető az a trend, hogy a civil szervezetekkel 
és nem formális közösségekkel együttműködő muzeális intézmények nagyobb 
arányban vesznek részt bármelyik felsorolt együttműködési formában.

ÖSSZEFOGLALÓ
Reprezentatív felmérésünk céljait tekintve az eredmények alapján el-

mondható, hogy a muzeális intézmények nagymértékben figyelembe veszik a 
helyi lakossági és közösségi igényeket, azonban ez ritkábban tükröz tudatossá-
got vagy stratégiai látásmódot. Alaptevékenységeikkel és kiegészítő tevékeny-
ségeikkel lehetőségeikhez mérten megpróbálják elősegíteni a lokális közösségek 
megerősödését, és a helyi közösségek is számos módon részt tudnak venni a 
múzeumok életében. 

A válaszok alapján az is kiderült, hogy a muzeális intézmények együtt-
működései a megfelelő intézménnyel, szervezettel vagy csoporttal jelentősen 
befolyásolják a tevékenységüket, annak sikerességét.
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BÓDOG ANDRÁS

Kulturális intézmények  
reprezentatív felmérése – 

könyvtári terület1

1 Forrás: Tóth Máté, Bódog András 2018. Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelő-

dési intézmények reprezentatív felmérése – könyvtári szakterületi elemzés. Munkaanyag.

A 2017–ben zajló kutatás célja az volt, hogy az érdeklődők átfogó ké-
pet kaphassanak a hazai könyvtári, múzeumi és közművelődési intézmények 
lokális – tehát településrészi, települési – szintű közösségi beágyazottságáról. 
A felmérés több szempont mentén zajlott, egyrészt a lakosok és közösségek ha-
tásait, másrészt a közösségi igényeket figyelembe véve. Gyakorlatilag arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy miképpen tudnak a helyi lakosok és közösségeik a fenti 
kulturális intézmények tevékenységére hatást gyakorolni, illetve, hogy maguk 
az intézmények milyen mértékben és hogyan veszik figyelembe a helyi közös-
ségek és a lakosság támasztotta igényeket és tulajdonképpen azt, hogy ezek az 
intézmények milyen hatásokat gyakorolnak a helyi társadalomra. Könyvtári te-
rületen korábban ilyen kutatást még nem végeztek ezelőtt. A fenti célok elérése 
érdekében kérdőíves felmérést végeztünk a közgyűjteményekből és közműve-
lődési intézményekből vett reprezentatív mintán. Egy helyi társadalomban a 
könyvtáraknak hangsúlyosan megjelenő funkciói az információszolgáltatás, a 
kultúraközvetítés, az oktatás-tanulás támogatása, illetve a szabadidő tartalmas 
eltöltését támogató szolgáltatások a használói igények maximális figyelembe 
vételével. Utóbbiak megismeréséhez azonban létfontosságú a könyvtárak helyi 
társadalomba való magas szintű beágyazottsága és ennek mértékét mutatják 
meg a kutatás eredményei.
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A reprezentatív kutatási minta összeállítása szakterületi önállósággal 
történt, a magyar közkönyvtárak valamennyi szintje és a nemzeti könyvtár 
képviseltette magát többszörösen rétegzett mintavétellel, amely során megyei 
szinten a területi szempont is érvényesült. Mivel a kutatás középpontjában a 
közvetlen lakossági igények kielégítése szerepelt, nem kerültek a kutatás fó-
kuszába a felsőoktatási könyvtárak, az országos és kisebb szakkönyvtárak, az 
egyházi könyvtárak és az iskolai könyvtárak. A nemzeti könyvtár és a megyei 
hatókörű városi könyvtárak 100%-os arányban szerepeltek a mintában. A min-
taválasztás alapgondolata az volt, hogy minél nagyobb elemszámban szerepel 
egy adott típusú intézmény vagy szolgáltatóhely, annál kisebb arányban kerül 
bevonásra a vizsgálatba, így alakultak ki az alábbi arányok.

Intézménytípus

Összes 

elem-

szám

Mintában  

szereplő elemek

Tényleges  

válaszadók
A minta 

százaléká-

ban
% Db % Db

Nemzeti könyvtár 1 100 1 100% 1 0,2%

Megyei hatókörű 

városi könyvtár
19 100 19 95% 18 4,0%

Fővárosi könyvtár 1 100 1 100% 1 0,2%

Városi könyvtár 318 20 64 105% 67 14,9%

Községi könyvtár 347 20 69 106% 73 16,2%

KSZR szolgáltatóhely 2456 10 246 104% 256 56,8%

Tagkönyvtár,  

fiókkönyvtár
229 20 46 76% 35 7,8%

Összesen 3371 13 446 101% 451 100,0%

1. sz. tábla.

A szerző saját szerkesztése.

A minta összesen 451 intézményt tartalmaz, azok tényleges reprezenta-
tivitását az adatok kvantitatív elemzése során súlyozással biztosítottuk a valós 
válaszadók és a teljes populáció elemszámának arányának figyelembe vételével.

A válaszadók több mint fele (51%) intézményvezető volt. Törekedtünk 
arra, hogy a kérdőív kitöltője intézményvezető vagy vezető beosztású munka-
társ legyen, mivel nem minden esetben állt rendelkezésre a vezető, továbbá 
több olyan könyvtártípus is szerepel a mintában, amelyek nem rendelkeznek 
önálló intézményi státusszal. Ilyenek a KSZR szolgáltatóhelyek, tag- és fiók-
könyvtárak, ahol sokszor csak egy-két munkatárs teljesít szolgálatot. A nők 
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aránya 79%-os, reprezentálva a könyvtári szektor elnőiesedését, azonban érde-
kesség, hogy vezető beosztásban továbbra is felülprezentáltak a férfiak, mivel a 
vezető beosztású kollégákat megcélzó kérdőívet átlag feletti arányban töltötték 
ki. 

A mintában szereplő könyvtárak regionális – megyei eloszlása nagyjá-
ból azonos a 2015. évi KSH kulturális statisztika (OSAP) adataival. A néhány 
százalékos eltérés a rétegzett mintavétel következménye.

KIRF
Megye

OSAP

% db db %

4,04% 18 Bács-Kiskun 131 3,91%

7,62% 34 Baranya 305 9,09%

2,69% 12 Békés 80 2,39%

9,64% 43 Borsod-Abaúj-Zemplén 364 10,85%

2,91% 13 Csongrád 74 2,21%

3,81% 17 Fejér 110 3,28%

5,38% 24 Győr-Moson-Sopron 193 5,75%

3,81% 17 Hajdú-Bihar 99 2,95%

4,26% 19 Heves 126 3,76%

3,36% 15 Jász-Nagykun-Szolnok 89 2,65%

2,24% 10 Komárom-Esztergom 76 2,27%

3,59% 16 Nógrád 137 4,08%

10,09% 45 Pest (és Budapest) 240 7,16%

6,73% 30 Somogy 253 7,54%

7,40% 33 Szabolcs-Szatmár-Bereg 234 6,98%

3,14% 14 Tolna 111 3,31%

6,05% 27 Vas 235 7,01%

6,05% 27 Veszprém 227 6,77%

7,17% 32 Zala 270 8,05%

446   3354

2. sz. tábla. 

A szerző saját szerkesztése.

A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása az önkormányzatok kötelező 
feladata, így az intézményrendszer a településszerkezethez igazodva az apró-
falvas régiókban nagyobb, míg az általában nagyobb településekkel bírókban 
kisebb. Az ehhez igazodó mintavételi eljárás garantálta a reprezentativitást. 
A vizsgált könyvtártípusok és munkavállalóinak eloszlását az alábbi táblázat 
mutatja be.
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Intézménytípus
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Db % Db %

Megyei hatókörű  

városi könyvtár
50,5 46,0 91% 5,1 2,7 53%

Városi könyvtár 7,6 4,8 63% 2,1 1,3 58%

Községi könyvtár 2,4 1,5 63% 1,3 1,1 80%

KSZR szolgáltatóhely 1,6 1,2 75% 1,0 1,0 96%

Tagkönyvtár,  

fiókkönyvtár
2,7 2,3 84% 2,1 1,6 77%

Súlyozott átlag 2,83 2,08 73% 1,28 1,09 85%

3. sz. tábla. 

A szerző saját szerkesztése.

Érdekesség, hogy a szakmai végzettséggel bírók aránya magasabb 
a részmunkaidős kollégáknál, akik elsősorban a kisebb könyvtárakban és 
szolgáltatóhelyeken dolgoznak kevesebb óraszámban, mivel a főállású szak-
mai végzettséggel rendelkezők többnyire megyei hatókörű városi és városi 
könyvtárakban dolgoznak. Közművelődési megállapodást leginkább a KSZR 
szolgáltatóhelyek (40%) és a tagkönyvtárak (46%) kötöttek az önkormányzatok-
kal, amely nem meglepő eredmény, mivel a könyvtáraknak a kistelepülésekben 
vannak a hagyományos könyvtári funkcióktól eltérő szerepei is. 

Partnerkapcsolatok tekintetében a könyvtárak saját szakmai háló-
zatainak jelentősége a legnagyobb, különösen a megyei hatókörű városi 
(100%) és a városi könyvtárak (67%) esetében. A kisebb könyvtáraknál és 
szolgáltatóhelyeknél ez az arány már kevésbé jellemző (községi- 27%, fiókkönyv-
tárak 26%, KSZR-szolgáltatóhelyek esetében 36%). Jól látszik, hogy a szakmai 
szervezeti tagság a nagyobb intézményekben mérvadóbb. A könyvtárak ter-
mészetes együttműködő partnerei a fenntartók, a vizsgált közkönyvtári minta 
tekintetében az önkormányzatok. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a szolgá-
landó közösség, annál több potenciális partnerrel rendelkezik egy könyvtár. A 
partnerkapcsolatokat illetően a formális módon szervezett szervezetekkel – ci-
vil szervezetek, vállalkozások, alap- és középfokú oktatási intézmények – való 
együttműködés a meghatározó.
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Partnerkapcsolatok 
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önkormányzat/önkor-
mányzati társulás

134,6 3,5 1,5 1,2 1,3 2,3

önkormányzat polgár-
mesteri hivatala

102,8 3,8 1,2 1,2 1,3 2,1

kisebbségi  
önkormányzat

10,2 1,5 1,1 1,2 1,2 1,3

civil szervezet 10,6 6,7 4,8 2,2 2,6 3,3

nem formális  
közösség

9,2 4,1 4,5 1,5 2,1 2,6

vállalkozó, vállalkozás 32,5 7,2 5,1 7,0 2,5 3,7

művelődési ház,  
közösségi sz.

30,8 4,2 3,0 1,3 1,5 2,1

kisebbségi közösségi 
színtér

6,4 1,5 1,3 1,0 1,1 1,2

nyilvános 
internetszolg.

65,5 1,9 1,1 1,0 1,1 1,5

nyilvános könyvtár 149,6 6,1 2,6 2,4 1,5 3,0

levéltár 1,3 1,0 1,0 2,0 1,0 1,1

galéria, kiállító terem 2,8 1,3 1,8 1,0 2,6 2,3

muzeális intézmény 2,3 1,8 1,5 1,4 1,4 1,5

mozi 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 1,4

színház 1,9 4,8 3,0 1,6 1,8 2,2

táborhely 1,6 1,5 1,7 1,5 1,2 1,3

közösségi használatra 
alkalmas vendéglátó 
egységek

3,0 2,4 1,5 1,0 1,4 1,5

sportlétesítmény 1,4 2,3 1,1 1,0 1,1 1,2

szociális intézmény 3,2 2,7 1,1 1,5 1,1 1,3

egészségügyi  
intézmény

2,2 2,2 1,5 1,3 1,3 1,4

bölcsőde 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1

A táblázat folytatódik
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Partnerkapcsolatok 

könyvtártípusonként
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óvoda 15,8 2,7 1,2 2,6 1,2 1,5

alapfokú oktatási 

intézmény
21,8 3,1 1,4 2,9 1,1 1,6

középfokú oktatási 

intézmény
10,9 4,4 3,8 2,2 2,5 2,8

felsőoktatási intéz-

mény
2,4 1,1 1,8 1,0 1,7 1,6

művészeti iskola 1,7 1,8 1,2 1,0 1,3 1,3

egyéb képzőhely 1,9 2,2 1,8 1,0 1,5 1,6

turisztikai szervezet, 
-pont

1,3 1,3 1,1 1,0 1,8 1,6

helyi nyomtatott sajtó-
termék

6,9 1,8 1,0 1,8 1,1 1,2

helyi TVR 2,7 1,9 1,0 1,5 1,2 1,3

elektronikus STHKP 38,0 2,7 1,7 2,5 1,3 1,7

egyházi szervezet 2,6 2,6 1,7 1,5 1,6 1,7

egyéb 2,9 3,4 1,5 4,0 2,5 2,6

4. sz. tábla. 

A szerző saját szerkesztése.

A kulturális szféra szereplői közül a nyilvános könyvtárakkal való part-
nerségnek van a legnagyobb szerepe a könyvtárak életében, de a közösségi 
művelődés színterei, a muzeális intézmények és a levéltárak szintén jellem-
ző együttműködő partnerek. A könyvtárhasználatra nevelés szempontjából 
az óvodásokat tekintik először célcsoportnak a könyvtárak, majd az életkor 
előbbrehaladásával nő a könyvtárak jelentősége az oktatási intézmények éle-
tében.  A bölcsődék, óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények mellett 
a könyvtárak jellemzően egy-egy regionálisan elérhető felsőoktatási intézmény-
nyel, művészeti iskolával és egyéb jelenlévő képzőhellyel tartanak kapcsolatot. 
Lokális média esetében a legkisebb könyvtárak is kapcsolatban állnak az adott 
településen elérhető sajtótermékekkel.

Válaszadóinktól megkérdeztük, hogy melyek a három legfontosabb part-
nerintézményei. A könyvtárak saját véleményei szerint a legfőbb partnereik az 
önkormányzatok, a fenntartók. Súlyozott átlag szerint a könyvtárak közel fele 
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gondolta így. Második legfontosabb partnerek a civil szervezetek, egyesületek 
(22%) és az oktatási intézmények (21%). A harmadik körben újfent két utóbbi 
szervezettípus mutatkozik meg, így megállapítható, hogy a különféle civil szer-
vezetek, egyesületek és oktatási intézmények a legfontosabb nem fenntartói 
értelemben vett partnerei a hazai könyvtáraknak.

A települések közösségeinek kulturális aktivitása az alábbi táblázaton 
tekinthető meg:

Átlag Módusz Medián

Fővárosi és nemzeti 4

Megyei hatókörű városi könyvtár 5,3 7 5,5

Városi könyvtár 4,6 4 5

Községi könyvtár 4,5 4 4

KSZR szolgáltatóhely 4,3 5 4

Tagkönyvtár, fi ókkönyvtár 4,4 5 5

5. sz. tábla. 

A szerző saját szerkesztése.

Az aktivitást egy hetes skálán értékelhették a kérdőívet kitöltők. A 
megyei hatókörű városi könyvtárak által ellátott közösségek kulturális akti-
vitásának szubjektív megítélése a legkedvezőbb, ám kisebb településeken is a 
közösségi elköteleződés aránylag magas szintet mutat.  

6. sz. tábla.

A szerző saját szerkesztése.
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A könyvtárak társadalmi szerepvállalását vizsgálva megállapításra ke-
rült – nem túl meglepő módon – hogy a legjellemzőbb terület a kultúra. A vizs-
gálat alátámasztotta adatokkal az ismert megállapítást, miszerint minél kisebb 
egy könyvtár, annál jellemzőbb, hogy annak munkatársai a kultúrától eltérő 
területeken is aktív szerepet vállalnak, így nem meglepő, hogy településfejlesz-
tés terén a községi könyvtárosok és a KSZR szolgáltatóhelyek munkatársai a 
legaktívabbak. 

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésével az intézmények nyitottab-
bak lettek az amatőrök könyvtári munkába történő bevonásába, bár megjegy-
zendő, hogy ezt sokan úgy értelmezték, hogy a társadalom tagjainak bevonásá-
ra ennél nagyobb erőfeszítéseket már nem kell tenniük. 

A következő táblázaton a könyvtárak és a civil szervezetek kapcsolat-
rendszere tekinthető meg:

Könyvtárak és civil szervezetek
Székhely  

a könyvtár

Civilek támogatják  

a könyvtárat

Megyei hatókörű városi könyvtár 67% 61%

Városi könyvtár 51% 69%

Községi könyvtár 38% 53%

KSZR szolgáltatóhely 23% 42%

Tagkönyvtár, fiókkönyvtár 9% 23%

Súlyozott átlag 26% 45%

7. sz. tábla.

A szerző saját szerkesztése.

Civil szervezetek esetében a könyvtárak társadalmi szerepvállalására 
jó példa, ha a helyi civil szervezetek náluk rendezik be székhelyüket, amely 
súlyozott átlag szerint a hazai könyvtárak több mint negyedében (26%) meg is 
történik. Ez az arány jelentősen az átlag fölé emelkedik önálló működésű intéz-
mények esetében. A könyvtárak anyagi helyzete nem éppen a legjobb, azonban 
kiderült, hogy súlyozott átlag szerint a magyar könyvtárak 45%-a, elsősorban 
természetesen az önálló intézmények, részesülnek valamilyen támogatásban 
civil szervezetek által.
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8. sz. tábla.

A szerző saját szerkesztése.

Súlyozott átlag szerint a könyvtárak 36%-ában dolgoznak önkéntesek. 
Ennél az adatnál fontos megjegyezni, hogy bár egyértelműen külön kérdezett 
rá a kérdőív a diákok és az önkéntesek fogadására, sok könyvtáros számára 
az iskolai közösségi szolgálat keretében hozzáirányított tanuló is önkéntesnek 
számít, mivel sajnos – különböző társadalmi, gazdasági okokból kifolyólag – 
nem jellemző az önkéntesség Magyarországon, így nem rendelkeznek ezirányú 
tapasztalattal. Nagyobb intézmények esetében jellemzőbb inkább az önkénte-
sek alkalmazása, azonban önkéntes stratégia csak a könyvtárak egy nagyon kis 
hányadában (2%) jelenik meg. Az önkéntesség arányát boncolgató adatokat egy 
további jelenség is torzítja: a legkisebb intézményekben – községi könyvtárak 
és KSZR szolgáltatóhelyek – sok esetben nincs önálló státusz könyvtárosok 
számára, így a kollégák kénytelenek önkéntes alapon, bérezés nélkül dolgozni. 
Ahol valóban önkénteseket alkalmaznak, ott az iskolai közösségi szolgálatos 
diákokhoz hasonlóan olyan feladatokba igyekeznek őket bevonni, amelyek nem 
kifejezetten igényelnek könyvtáros szakképzettséget. Ilyen például a segédke-
zés rendezvényeknél, teremrendezés, állományrendezés, adatrögzítés és admi-
nisztráció többek között.

A könyvtári esélyegyenlőség tematikáján belül a fi zikai akadálymente-
sítést megvizsgálva sajnos megállapítható, hogy az épületek állapota ebből a 
szempontból rendkívül rossz. 
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9. sz. tábla.

A szerző saját szerkesztése.

Legnagyobb arányban a tag- és fiókkönyvtárak (20–20%-os arányban) 
akadálymentesítettek, a legkevésbé a városi könyvtárak (1%). Azonban némileg 
biztató, hogy az egyes akadálymentesítő eszközök meglétét vizsgálva sokkal 
jobb arányokat kapunk (lásd: 10. sz. tábla) 
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Olyan létfontosságú eszközök, mint az akadálymentesített mosdók 
(48%), rámpák (52%), korlátliftek (31%) jóval nagyobb számban vannak jelen a 
hazai könyvtárakban. Minden bizonnyal a kérdőívet kitöltők kevésnek gondol-
ták csupán ezek meglétét az akadálymentesítés önértékelésében. 
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Összesen 18 100% 67 100% 73 100% 256 100% 35 100%

11. sz. tábla.

A szerző saját szerkesztése.

Az infokommunikációs akadálymentesítést vizsgálva elmondhatjuk, 
hogy a saját webes felülettel inkább rendelkező városi intézmények honlapja-
inak már több mint fele legalább részben akadálymentesített. Fontos tudni, 
hogy a tag- illetve fiókkönyvtárak egy részének nincs önálló honlapja, hanem a 
fenntartó anyaintézmény közöl róla tudnivalókat.

A hátrányos helyzetű használók esélyegyenlőségének támogatását ille-
tően sajnos azt az eredményt kaptuk, hogy a hazai könyvtáraknak alig ke-
vesebb, mint fele (42%) nyújtott releváns foglalkozást, szolgáltatást, azok is 
leginkább a megyei hatókörű városi könyvtárak repertoárjában mutatkoznak 
meg. A leginkább szolgáltatásokkal, rendezvényekkel támogatott célcsoportok 
az idősek, a családosok és a romák. Ezen szolgáltatásokat többnyire pályázati 
pénzekből tudják finanszírozni a nagyobb intézmények. A fogyatékkal élőknek 
is a megyei hatókörű városi könyvtárak tudják a legtöbb támogatást, szolgál-
tatást nyújtani. Az intézmények fele tud pályázni nekik szóló ismeretterjesz-
tő, szórakoztató programokra. A munkanélkülieket a könyvtárak (legnagyobb 
arányban a megyei intézmények, 28%) általában ismeretterjesztő-tájékoztató 
programokkal várják. A KSZR szolgáltatóhelyek 43%-ának visszajelzése szerint 
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nem áll módjukban könyvtári szolgáltatások útján támogatni az álláskeresőket, 
holott a munkaerőhiány súlyos problémát jelent a kistelepüléseknek is. A haj-
léktalanprobléma egyértelműen a megyei hatókörű városi könyvtárak esetében 
hangsúlyos, 72%-uk jelezte ilyen irányú program, szolgáltatás hiányát. A felmé-
résből egyértelműen kiderül, hogy bevándorlók és LMBTQ (transzneműség, he-
teroszexuálistól eltérő szexuális orientáció), mint hátrányos helyzetű csoportok 
lényegében semmilyen szerepet nem játszanak a hazai könyvtárak életében.

12. sz. tábla.

A szerző saját szerkesztése.

A felmérés könyvtári területét összegezve elmondhatjuk, hogy a hazai 
könyvtárak egy rendkívül gyorsan változó környezetben is képesek refl ektálni 
a használók igényeire. Az önkéntesség és a fi zikai akadálymentesítés, illetve a 
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása területén akad 
lehetőség olyan jelentős előrelépésre, amely a könyvtárak társadalmi beágyazó-
dása mértékének radikális javítását eredményezheti. A kutatás legfőbb eredmé-
nye, hogy sikerült számszerűsíteni olyan jellemzőket, amelyek eddig kiestek a 
korábbi vizsgálatok spektrumából és amelyek a későbbiekben felhasználhatók a 
könyvtári szakterület stratégiai szintű fejlesztésének támogatására.
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A KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLET KUTATÁSMÓDSZERTANA
A közművelődési intézmények, közösségi színterek tevékenységét, alap-

vető szolgáltatásait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény közművelődésről szóló 
fejezete szabályozza (továbbiakban Kulturális törvény).1 A jogszabályban leírt 
tevékenységhez, illetve alapszolgáltatásokhoz igazodik az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (OSAP) is, amelynek adataiból tudtunk következtetése-
ket levonni a közművelődési közösségi színterek működésére és szervezetére 
vonatkozóan.2

A lekérdezés időszakában (2017. június–szeptember) hatályos Kulturális 
törvény közművelődési fejezete számos lehetőséget adott arra nézve, hogy mi-
lyen intézményi formák tölthetik be a közművelődési intézmény szerepét (műve-
lődési ház, közösségi ház, ifjúsági, gyermekház, Általános Művelődési Központ, 
többfunkciós kulturális létesítmény). A szervezeti formák kutatásmódszertani 

1 A Kulturális törvény közművelődési fejezete 2018. január 1-től nagymértékben módosult.  

A jogszabályi hivatkozásoknál esetenként jelezzük azt, hogy a vizsgálat időszakában hatályos, 

vagy a 2018. január 1-től megváltozott jogszabályra hivatkozunk egyes vizsgálati eredmények 

vonatkozásában.

PONYI LÁSZLÓ

A kutatás specifikus  
tapasztalatai közművelődési  

területen
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szempontból sokszor nehezen értelmezhető sokszínűsége ellenére, a vonatkozó jogszabá-
lyokban és a szakmában is elfogadott tipológia alapján, két nagy csoportra tudtuk azon-
ban szűkíteni őket: közművelődési intézményekre3 és közösségi színterekre.4  

A statisztikai adatlapot beküldő szervezetek információi alapján 2015-ben az or-
szágban legnagyobb arányban a közösségi színterek voltak jelen (82%), a közművelődési 
intézmények aránya csupán 17% volt. Ez a tény ma is azt mutatja, hogy leképezve az 
ország meghatározóan aprófalvas településszerkezetét, a közművelődési tevékenység is a 
lényegesen olcsóbb, egyszerűbb szervezetet és működést, kevesebb humánerőforrást felté-
telező közösségi színterekben valósul meg. Ez a típusú feladatellátás így értelemszerűen 
és elsősorban a kistelepülésekre jellemző. A közművelődési intézmények aránya nagy-
ságrendekkel kisebb, ez a szervezeti forma többnyire a nagyobb lélekszámú települések 
közművelődési feladatellátását jellemzi. Az adatközlők elenyésző százaléka (1%) jelezte 
csupán, hogy a településükön nincs sem közösségi színtér, sem intézmény.

Az empirikus vizsgálat lefolytatásához tehát – a két nagy szervezeti típus vonatko-
zásában – a 2015. évi közművelődési statisztikában álltak rendelkezésre megfelelő adatso-
rok.5 A statisztika alapján, az adott évben 3431 közművelődési intézmény és közművelődé-
si közösségi színtér működött. Ebből összesen 680 volt közművelődési intézmény. Ebből 
az alapsokaságból összesen 221 db-ot, vagyis az intézmények 32,5%-át vontuk be. Belőlük 
a legtöbb intézmény községekben volt található (44%). Városokban működött a vizsgált 
intézmények 34%-a, míg a megyei jogú városok közművelődési intézményei 11,3%-kal 
képviselték magukat. A fővárosban az intézmények 11%-a működött. 2015-ben 2751 köz-
művelődési közösségi színtér volt található az országban a statisztika alapján. Ebből 383 
darabot, a színterek 14%-át vontuk be a vizsgálatba. A közösségi színterek túlnyomó 
többsége, a közművelődési feladatellátás gyakorlatának is megfelelően, a kistelepüléseken 
volt található (71%). Városokban 15,4%, megyei jogú városokban pedig 9,1%-uk működött. 
A legkevesebb közösségi színtér a fővárosból került bevonásra (4,4%). 

A kutatásban összesen 604 közművelődési intézmény és közösségi színtér sze-
repelt. A vizsgált intézmények száma így országos viszonylatban az intézmények és 

3 A Kulturális törvény alapján közművelődési intézményeken a lakosság közösségi közművelődési tevékeny-

ségéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális 

feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerveket vagy egyéb fenntartású intézményeket 

értettük.

4 A közösségi színterek pedig a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének,  

a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkor-

mányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá 

tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény 

(helyiségegyüttes, épület). 

Tanulmányunkban a közművelődési intézményeket és közművelődési közösségi színtereket alkalmanként 

összefoglaló néven közművelődési szervezeteknek, közművelődési közösségi tereknek, közművelődési 

intézményrendszernek is hívjuk.

5 A vizsgálat időpontjában a 2016. évi feldolgozott és a vizsgálat szempontjából értékelhető statisztikai 

adatsorok nem álltak még rendelkezésre.
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színterek 17,6%-át jelentette. Az országban található 680 közművelődési in-
tézményből valamennyi, OSAP-adatszolgáltatást nyújtó nem önkormányzati 
fenntartású szervezetet is elértünk (94 db). Hasonlóan a közművelődési intéz-
ményekhez, a közösségi színterek esetében is, a 2751 közművelődési közösségi 
színtér valamennyi, OSAP-adatszolgáltatást nyújtó nem önkormányzati fenn-
tartású szervezetét vizsgáltuk (105 db). Így összesen 199 nem önkormányzati 
fenntartású közművelődési intézményt és színteret vontunk be. A kutatásban 
152 db integrált közösségi és szolgáltató teret (IKSZT) vizsgáltunk, ebből 11 
közművelődési intézményként, 141 pedig közösségi színtérként működött. A 
vizsgálatban 11 db Agora típusú intézmény is szerepelt.  

A kutatási célok elérésének biztosításához többszörösen rétegzett, sú-
lyozott mintavételi eljárást használtunk. A vizsgálatban a kérdőív változóinak 
értékelésénél a komparativitás, a több szempontú megközelítés és elemzés 
érdekében a közösségi színterek és közművelődési intézmények vizsgálatát 
település-típusonkénti, valamint megyei összehasonlításban is elvégeztük. A 
mintavételnél a fentieket figyelembe véve alakítottuk ki a különböző alapsoka-
ságra vonatkozó százalékos arányokat és számokat. A kutatás folyamatának 
megtervezésénél az egyik legfontosabb szempontként a reprezentativitás jelent-
kezett. Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a mintában szereplő közművelődési 
intézmények és színterek összességében, főbb tulajdonságaikban tükrözik a 
magyarországi közművelődési intézményrendszer vizsgálat időszakában mutat-
kozó lényegi sajátosságait.  

EREDMÉNYEK 

Demográfiai adatok, a közművelődési színterek jellemzői

A kérdőíveket többnyire igazgatók és más vezető beosztású munkatár-
sak töltötték ki (78%). Nem vezető beosztású válaszadó közel 22%-a volt a 
megkérdezettnek. A válaszadók között a főiskolai (45%) és az egyetemi végzett-
ségűek (25,7%) voltak jelen a legnagyobb arányban. A kérdőívet kitöltők 67%-a 
nő és 33%-a férfi. 

2014-ben a közművelődési feladatellátók (3190 db) több mint fele telepü-
lési önkormányzat (51%). Meghatározó szerepük továbbra is a törvényi kötele-
zésnek,6 illetve annak köszönhető, hogy az esetek többségében ők rendelkeznek 

6 Kulturális törvény 78/I. § (1) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben a tele-

pülési önkormányzat a 77. § (1) bekezdésében foglalt feladat ellátása során közművelődési 

intézményt biztosít. Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési 

intézményt biztosít. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. 

§ (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok: 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
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a fenntartáshoz és finanszírozáshoz szükséges erőforrásokkal. A következő, a 
feladatot közművelődési alaptevékenységként ellátó típus, a társadalmi szerve-
zet, mely 29%-os aránnyal követi a települési önkormányzatokat. A fenti ada-
tokkal összefüggésben a megkérdezett intézmények túlnyomó többsége (76%) 
vizsgálatunkban is települési önkormányzatok fenntartásában működött. Az 
országos tendenciáknak is megfelelően, a megkérdezett intézmények legna-
gyobb csoportja a fenntartójától nem önálló, jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezeteké (75,6%). 

Társadalmi beágyazottság
A közművelődési intézmények és színterek társadalmi beágyazottsága, 

társadalmi és kulturális tőkéje erős. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel, gazdag 
együttműködési formákkal bírnak a településük lakóival, civil közösségeivel, 
egyéb intézményeivel és szervezeteivel. 

Az adatok alapján itt is bebizonyosodott, hogy az intézmények és szín-
terek elsősorban a közművelődés stratégiai partnereivel, a civil szervezetekkel 
állnak a legszorosabb kapcsolatban. A civilek mellett főként települési önkor-
mányzatokkal/társulásokkal, alapfokú oktatási intézményekkel, óvodákkal, 
nyilvános könyvtárakkal, könyvtári szolgáltatóhelyekkel dolgoznak folyamatos 
és szoros együttműködésben. A közművelődési terület hagyományosan egyik 
legfontosabb és legjellemzőbb feladata a főként kulturális célú civil szerveze-
tek, művelődő közösségek szakmai és egyéb formában való támogatása. Ennek 
egyik meghatározó eleme, hogy a közművelődési közösségi terek helyiséget 
biztosítanak a településen működő, elsősorban művelődni szándékozó közös-
ségeknek. A megkérdezett intézmények döntő többsége (87%) segíti ilyen mó-
don a civil szervezeteket. A közművelődési intézmények és közösségi színte-
rek valamint a helyi civil közösségek tevékenysége sokféle módon kapcsolódik 
egymáshoz. A helyszín biztosítása mellett a leggyakoribb együttműködés a 
közös rendezvények (75%) szervezése. A civilek számára nyújtott szakmai tá-
mogatás szintén jellemző forma (61%). A közös programok megvalósításában 
jellemző a pályázati programokban történő együttműködés (52%) is. A vizsgált 
közművelődési szervezetekben meghatározó azoknak a kluboknak, köröknek, 
szakköröknek a száma, akik érdeklődési körük alapján – az alapintézmény 
kulturális, közművelődési profiljának megfelelően – találják meg a helyüket a 
közösségi terekben. A munkaterv civilek általi véleményeztetése ugyan nem 
kötelező feladat, mégis a vizsgált szervezetek több mint 30%-a megteszi ezt. 
Az intézményi stratégia véleményezésébe a szervezetek közel 26%-a vonja be a 
civil szervezeteket. 

Társadalmiasítási folyamatok
Örvendetes tény, hogy a vizsgálatba bevont közművelődési szervezetek 

70%-a kérdezte meg már valamilyen formában a látogatóit a tevékenységével 
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kapcsolatban. A társadalmiasítási folyamatok magasabb szintjének tekinthető 
rendszeresen működtetett formális (4,6%), vagy nem formális tanácsadó testü-
letek (3%) azonban még kis számban fordulnak elő a közművelődési intézmény-
rendszerben. Az intézmények döntő hányadának egyáltalán nincs a működést 
szabályozó dokumentumaiban rögzítve a helyi lakosság bevonásának módja az 
intézmény tevékenységének tervezésébe, megvalósításába és értékelésébe. A 
társadalmiasítással kapcsolatos folyamatok generálásának és további fejlesz-
tésének fontos lépcsőfoka és indikátora a civil szervezetek a korábbiaknál is 
nagyobb mértékű bevonása az intézményi stratégiai tervezési folyamatokba is. 
Ez azonban gyökeres szemléletváltást igényel a közművelődési intézményrend-
szer munkatársai részéről. Feltételezzük, hogy nem egy esetben akadályozza 
ezt a folyamatot az intézményekben dolgozó szakemberek szakmai arisztokra-
tizmusa, több évtizedes beidegződött szakmai rutinja, a jogszabályi előírások 
és elvárások korábbi hiánya, a minőségbiztosítási folyamatok kezdeti szakasza. 
A szakterület a tudatos társadalmiasítási folyamatoknak és azok dokumentá-
lásának egyelőre a kezdeti időszakában jár. Mindezek ösztönzésében segíthet 
a Cselekvő közösségek projekt közművelődést érintő feladatköre, a Kulturális 
törvény hatályos közművelődési fejezete, az azt részletező végrehajtó rendelet.7 
A társadalmiasítás elméleti és gyakorlati ismereteinek széleskörű elterjesztésé-
ben fontos a már megjelent és elérhető módszertani kiadványok használata és 
az NMI Művelődési Intézet társadalmiasítást ösztönző, fejlesztő és népszerűsítő 
szakmai-módszertani tevékenysége is8. Feltételezhetően a társadalmiasítással 
kapcsolatos, elméleti ismereteken alapuló, gyakorlati tevékenységek a közműve-
lődés paradigmaváltásának egyik fontos és meghatározó elemévé válnak majd. 

A közművelődési intézmények társadalmi szerepvállalását jól érzékelte-
ti, hogy a vizsgált intézmények munkatársai főként a helyi Értéktár Bizottsá-
gokban (27,5%) és a képviselő-testületek kulturális ügyekkel foglalkozó szakbi-
zottságaiban vállaltak szerepet (23,5%).

Intézményi önkéntesség
Az önkéntesek jelenléte és aktív szerepvállalása a közművelődési fel-

adatellátás egyik – a társadalmi tőke jelenlétét is igazoló – lényegi sajátos-
sága volt már a vonatkozó jogszabály megszületése előtt is.9 A megkérdezett 

7 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelő-

dési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről.

8 Beke Márton (szerk.) 2017. Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése Mód-

szertani útmutató. https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_

tarsadalmiasitas_20170331.pdf (utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.); Csordás Izabella (szerk.) 

2017. Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez. 

https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/CSK_utmutato_onkentesseg_online.pdf 

(utoljára megtekintve: 2019. 07. 24.)

9 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről.
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intézmények többségében tevékenykednek önkéntesek. A vizsgált intézmények 
93%-ának azonban nem volt dokumentált önkéntes stratégiája. 

A válaszadó intézményekben az önkéntesekkel kapcsolatos rendszeres 
feladatként az önkéntesek elismerése és az önkéntesek motiválása jelentkezik.  
A közművelődési intézmények többségében olyan önkéntes segítők vannak je-
len, akik nem rendelkeznek szerződéses jogviszonnyal. Az önkéntesekkel való 
együttműködésnek és a társadalmiasításnak a módszertana ugyan a Cselekvő 
közösségek projekt keretén belül kidolgozásra került, azonban ez a módszertan 
még nem terjedt el széles körben a közművelődési intézményrendszerben. Az 
önkénteseket fogadó válaszadó intézmények csupán 24%-a bejegyzett közérdekű 
önkéntes tevékenységet (KÖT) végző szervezet. Az önkénteseket fogadó, azon-
ban nem bejegyzett közművelődési szervezetek számaránya 76%. Az önkéntes-
ség jelentőségét, az önkéntesek elismerését, tevékenységét, eredményességét 
azonban jól mutatja, hogy a válaszadók közel 90%-a volt elégedett szervezete 
önkénteseinek tevékenységével. Az adatok alapján a szerződéses önkéntesek 
sokoldalú, összetett tevékenységgel segítik a közművelődési közösségi tereket. 
A megkérdezett intézmények 60%-a Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) fogadó-
szervezet.  Az intézmények olyan feladatokba tudják bevonni a diákokat, ame-
lyek lényegében nem igényelnek hosszabb időt és szakértelmet. A válaszadók 
legnagyobb hányada elégedett volt az IKSZ-es diákok tevékenységével. 

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos adatok alapján az intézmények döntő 
többsége (92,5%) fizikailag nem, illetve csak részben volt akadálymentesített 
(6%). Az ilyen típusú fejlesztésekre az esetek többségében sem az intézmények, 
sem a fenntartó szervezetek költségvetésében nem állt rendelkezésre forrás. 
Az intézmények 44%-a részben vagy teljesen akadálymentes infokommunikáci-
ós szempontból. 

A forráshiány ellenére az intézmények igyekeznek megtenni azokat a 
lépéseket, amelyek a teljes akadálymentesítés irányába mutatnak. A jogszabá-
lyi előírásoknak pályázati és egyéb források felhasználásával igyekeznek meg-
felelni. A leggyakoribb beruházásnak az akadálymentes WC, a rámpa és az 
akadálymentes látogatóirányító-rendszer kialakítása számít. A közművelődési 
intézmények és közösségi színterek életében ma már markánsan jelentkeznek 
az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények. Az ilyen típusú programokat 
és szolgáltatásokat a közművelődési szervezetek a legnagyobb arányban első-
sorban az idősek, a kisgyermekes anyák, a fogyatékossággal élő személyek, a 
nagycsaládosok és a romák számára nyújtanak. A közművelődési szervezetek 
hiánypótló, segítő tevékenysége elsősorban azt a felmerülő szükségletet elégíti 
ki, amit az adott település szociális, egészségügyi és oktatási hiátusai okoznak. 
Ebből a szempontból igen fontos szerepet látnak el a társadalmi integráció elő-
mozdításában is. Az adatok alapján az is tény azonban, hogy a közművelődési 
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intézményrendszerben tovább lehet és tovább is kell fejleszteni ezt a szakmai 
orientációt. A társadalmi felelősség megélése, a hátrányos helyzetű csoportok 
esélyegyenlőségének segítése, a segítségnyújtás szándéka tovább kell, hogy 
erősödjön a közművelődés területén is. Azonban az ezekkel kapcsolatos fokozot-
tabb szerepvállalás nem csak jogszabályi kötelezettségen kell, hogy alapuljon, 
hanem alapvető szakmai szemléletváltást is igényel. 



Képek 237

Képek

Bognárné dr. Lovász Katalin adjunktus  
(Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Savaria Egyetemi Központ),  

a konferencia levezető elnöke



238  Képek

Dr. Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár,  

(Emberi Erőforrások Minisztériuma) köszönti a konferencia résztvevőit

Nagy Magdolna megbízott igazgató (Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ) köszöntője.



Képek 239

Dr. Tüske László főigazgató (Országos Széchényi Könyvtár) köszöntője 

Kárpáti Árpád igazgató, Kiemelt Programok Igazgatósága  

(NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.) köszöntője



240  Képek

Nagy érdeklődés kísért minden előadást 

Dr. habil Arapovics Mária PhD (Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, szakmai vezető) – Közösségfejlesztő szakmai módszertani 

fejlesztések és kutatások kulturális területen című plenáris előadása



Képek 241

Pier Luigi Sacco (a közgazdaságtudomány professzora, a nemzetközi kutatási  
hálózatokért és az európai programokért felelős rektorhelyettes, valamint  
a Gazdaságtan, Marketing és Kreativitás Doktori Program igazgatója  

a milánói IULM egyetemen) – A könyvtárak, mint társadalmi hatású színterek:  
a Kultúra 3.0 perspektívája című plenáris előadása
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Neil Fitzgerald, a British Library-ban folyó digitális kutatások vezetője.  

A közösség elkötelezettségének növelése digitális tartalmakkal címmel mutatta be  

a brit nemzeti könyvtár vertikálisan és horizontálisan széleskörű kapcsolatrendszerét és 

tevékenységét plenáris előadás keretében

A konferencia résztvevői



Képek 243

Dr. Benedek András (Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék,  
egyetemi tanár, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoportot vezetője)  

előadása az Online közösségek szekcióban

Vesna Kurilić (Rijeka Városi Könyvtár) Az önkéntesek, mint erősségünk:  
a Rijekai Városi Könyvtár példája című szekcióelőadása



244  Képek

Az Élő Forrás (Kiscsősz) mintaprojekt bemutatkozása 

Dr. habil. Molnár György (Budapesti Műszaki Egyetem) Online, közösségi médiával  
támogatott, IKT és saját eszköz alapú kooperatív módszertani megoldások  

a nonformális és informális tanulási térben című szekcióelőadása



Képek 245

Iain Watson (Newcastle upon Tyne, Nagy-Britannia – Tyne & Wear Archives & Museums, 
igazgató) – Múzeumok és levéltárak – új „közszolgálat” címmel tartott előadást

Kelemen László (UMIZ Infozentrum – Magyar Média- és Információs Központ)  
Közösségfejlesztési gyakorlatok az UMIZ – Magyar Média és Információs Központnál 

című szekcióelőadása



246  Képek

A Teleki Téka közösségszervező tevékenységét  
Lázok Klára főkönyvtáros mutatta be

Bedő Melinda (Kájoni János Megyei Könyvtár) A helyismereti tevékenység  
közösségépítő szerepe – A honismeret éve a Kájoni János Megyei könyvtárban  

című szekcióelőadása



Képek 247

Pató Mária (Damjanich János Múzeum)  

Damjanich János Múzeum: Közös(térben)ségben című szekcióelőadása

Dr. Bartos Éva, az OSZK Könyvtári Intézet korábbi igazgatója  

a biblioterápiáról tart előadást



248  Képek

Elina Lehtonen (Tampere Városi Könyvtár) mutatja be könyvtára együttműködését  

és közös programjait a kerületi jóléti központtal

Dr. Gombos Péter PhD (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)  

Olvasás és közösségfejlesztés Magyarországon című szekcióelőadása



Képek 249

Lázár Tünde mutatja be a Cselekvő „Értékek” – Szorgalmasan mint a méhek  

mintaprojektet

Kardos Ferenc (Halis István Városi Könyvtár, igazgatóhelyettes) mutatja be  

a roma közösségeket célzó könyvtári esélyteremtő kezdeményezéseket



250  Képek

Dömsödy Andrea (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – OPKM)  

interaktív játékot is hozott a konferencia résztvevőinek

Rafał Rukat (Varsói Nemzeti Könyvtár) beszél  

a könyvtár szerepéről a kistelepülési közösségek életében



Képek 251

Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős  

főigazgató-helyettese vezeti a TOP-nyertesek kerekasztal beszélgetését

 

Dr. Ponyi László (NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.) előadása –  

a kulturális intézmények reprezentatív felmérése kutatás összefoglalója  

és eredményeinek bemutatása a közművelődési területről



252  Képek

Szu Annamária (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) mutatja be a kulturális intézmények  
reprezentatív felmérése eredményeit a múzeumi területen

Bódog András (Országos Széchényi Künyvtár) mutatja be  
a kulturális intézmények reprezentatív felmérése   

eredményeit a könyvtári területen



Képek 253

A Kerülj képbe! – Utcai művészet a kultúráért (Salgótarján)  
mintaprojekt bemutatkozása

Dr. Horváth Gizella (MAGMA) beszél  
a sepsiszentgyörgyi kortárs közegről 



254  Képek

Karácsony Gyöngyi (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)  

a felsőoktatási könyvtárak innovatív tereiről tart előadást

Simon Andrea (HÍD Egyesület) tart előadást  

a nagyszebeni közművelődésről



Képek 255

A Kiskőrös 300 mintaprojektet Kispálné Dr. Lucza Ilona mutatja be 

Dr. Horváth Sándor Domonkos (Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér,  

igazgató) előadása a barátságos könyvtári terekről


