
„Szakmai közösség? Ízlelgetem a szót. Eddig szerintem nagyon kicsi volt az a

réteg, akik valóban összetartottak, vagy ismerték egymást. Viszont most az

NMI-nek a képzése erre is nagyon jó volt, hogy összehozta az embereket, így

tudtak ötleteket cserélni, segítséget kérni a szomszédos településről. Az órák

közötti szüneteknek nagyon nagy szerepe van ebben a kapcsolatépítésben.

Itt élvezzük a érezzük, hogy valóban hasonló akadályokkal küzdöttünk,

hasonlóképpen éljük meg a mindennapokat, ha nem akkor tanácsot adunk,

hogyan lenne jobb, min kellene változtatni.” (DEBRB21)

„Most kezdtem érezni, hogy van szakmai közösség. Amióta a Közművelődési

Szakember I. képzést csinálom. És ez a csoporttársaknak köszönhető. Eddig

azt tapasztaltam – például, ha szakmai napon voltam –, hogy nem igazán

tudja egy közművelődési intézményben dolgozó ember, hogy ki is valójában

ő. Azt láttam, hogy a könyvtáros szakma sokkal összefogottabb,

összetartóbb. Ha nem jön hozzánk ki az NMI Pest Megyei irodája, akkor még

mindig a saját kis világunkban, saját kis szigetünkön élnénk. (BUDB1)

„Az NMI hatalmas háttérszél itt. A munkatársaktól rengeteg biztatást,

támogatást, segítséget kapunk. Egy tyúkanyóhoz tudnám hasonlítani az

intézetet, aki a szárnyaival körben vesz, óv minket. Szóval azt hiszem igen,

valóban egy szuper közösségben érzem magam.” (BALASA2)

„Szakmai közösségről egyenlőre csak a képzéssel kapcsolatban tudok

beszélni, sokat lehet egymástól tanulni, és mindenki szívesen megosztja

tapasztalatait. A szakmai közösséghez tartozás egy kistelepülésen nem

érezhető, mivel a legtöbb feladattal magunkra maradunk és elérhető

távolságon belül szakmai segítséget kapni szerintem szinte

lehetetlen.(DEBR19.)

Közművelődési szakemberek pályakép vizsgálata egy 

képzést kísérő kvalitatív kutatás keretében: 
Szakmakép, szakmai közösség, társadalmi szerep 

A kutatás alapvető célkitűzése
Diósi Pál meghatározó monográfiája óta (1998) a szakmai pályaképéről alkotott

kép megjelenése a szakirodalomban jellemzően nem egyöntetűen pozitív.

Az elmúlt két évtized során foglalkozott a témával számos jeles kutató és

szakember (Hidy, 2001. Beke, 2001. Kleisz, 2005. Furulyás, 2007.).

Ezek a kutatások természetszerűleg nem tudták integrálni azokat a jelentős

fejlesztéseket és változásokat, amelyek a szakmához kapcsolódóan az elmúlt

évtized során mentek végbe, és amelynek eredményei immár számos területen

látszanak. Ezért ismét aktuálissá vált a szakmai professzióval kapcsolatos kutatás

készítése.

A szakmai professzió területén (Schön, 1983.) a pályaképhez tartozó attitűdök

változásáról szeretne ez a képzést kísérő kutatás egy állapotfelmérést adni, egy

olyan időszakban, amikor már megjelentek az állami szabályozásban a

közművelődési alapszolgáltatások (20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet), valamint a

közművelődési professzió szakmásodásának folyományaként szigorodtak a

végzettséggel kapcsolatos elvárások is.
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Mozgatórúgó: „A település egyik

meghatározó mozgatórugójaként

befolyása van a történésekbe és

megfontolják a véleményét is”.

(BALASB9)

Kovász: „A jó közművelődési

szakember olyan ember legyen, akit

sokan ismernek, akitől tanácsot

kérnek, akiben megbíznak, aki

kovászként működik bármilyen

elképzelés megvalósításban. Hiteles

legyen, türelmes, bizalommal

forduljanak hozzá.”

Pszichológus és kurátor: „Egy

közművelődési szakembernek

egyszerre kell lenni

rendezvényszervezőnek, kurátornak,

„pszichológusnak”, dekoratőrnek,

grafikusnak, adminisztrátornak,

takarítónak, szülőnek (a közösségét

óvó tyúkanyónak), logisztikusnak,

statisztikusnak, szociális

munkásnak, pedagógusnak, jó

szónoknak.” (BALASB8)

Lelki vezető: „Annak, aki ezen a

szakterületen akar elhelyezkedni

nagyon nehéz dolga van.

Véleményem szerint egyszerre kell

szociális, munkásnak, tanárnak,

mentornak, rendezvényszervezőnek,

„lelki vezetőnek”, és még sok

egyébnek lennie, mert sosem

tudhatja előre, hogy mikor milyen

típusú problémával találkozik a

munkája során.” (BÉKÉSB14)

Mindenes: A közművelődési

szakember szerintem egy minden

tudással felvértezett, aki egyszerre

tud szakács, információs ember,

panaszláda, rendezvényszervező,

anya, orvos és minden más, ami az

embereket éppen érdekli. Szerintem

a plébános után minket keresnek a

legtöbbet. (BALASB6)

A közművelődés szeretete

„ragályos”: „Munkatevékenységem

csak 6 évvel ezelőtt kapcsolódott a

közművelődési területhez. Azonnal

megfertőzött.” (BÉKÉSB10)

A szakmakép differenciált megjelenése:

A képzésben való részvétel árnyalta és teljessé tette a résztvevők szerep-repertoráját a közösségszervezési feladatokkal kapcsolatban. Azonban szakma

meghatározása kapcsán a résztvevők képe ma sem tekinthető egységesnek. A válaszadók túlnyomó része alkalommal a feladatokon keresztül azonosítják,

felsorolás jelleggel a közösségszervező szakmai munkavégzést, nehezebben elrugaszkodva a konkrét tevékenységektől.

A szakma ilyen típusú meghatározásánál jelentős aranyban jelenik meg pozitív érzelmi többlet, ami változatos formákban gyökerezik, a közösségépítés mellett

megjelenik az értékmegőrzés, a lokálpatriotizmus, vagy a következő generációk nevelése iránti elkötelezettség, illetve a társadalom tagjai számára egy magasabb

életminőség biztosítása.

A kutatás és az adatelemzés módszere
A vizsgálat, mint általában a személyes narratívákat fókuszba állító kutatások a

kvalitatív eszköztárból merít (Babbie, 2017)

A résztvevők válaszolnak 15 nyitott kérdésre egy esszé típusú szövegben, az

adatfelvétel az interjú technikához hasonlóan történik, de írott formában.

A gyűjtött mintában nyert adatokat két fázisban, első körben deskriptív jellegű

tematikus elemzéssel, majd Atlas.ti program segítségével elkészített

tartalomelemzéssel elemeztük.

A vizsgálat időpontja, a bevont résztvevők szakmai tapasztalata:

A kutatási adatgyűjtésre2020 február-márciusa során történt, on-line adatfelvétellel

A mintában alapvetően pályakezdő vagy szakmai végzettség nélküli, ugyanakkor helyi
szinten akár 3-5 éves szakmai feladatellátási tapasztalattal rendelkező tanulók
kerültek, akik vagy párhuzamos területekről (könyvtári ellátás, oktatás, esetleg
önkormányzati adminisztratív munka) vagy jellemzőn közmunkaprogramok révén
kerültek kapcsolatbaa közművelődéssel (megközelítőleg15 %).

1. ábra: A vizsgálati minta (n=264) területi megoszlása
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2. ábra: A vizsgálat tematikája

3. ábra: Metaforák a szakma komplexitásának leírására 

„Elsősorban a helyi szokások, a helyi kultúra, a helyi
értékek összegyűjtése, átörökítése, megismertetése, majd
megőrzése a legfontosabb. A felismerést tudatosítani a
következező generációban a megőrzés és a továbbítás
fontosságáról. Természetesen a tágabb értelemben vett –
országos – értékeket is meg kell ismertetnünk.” (BALASA04)

„A közösségek létrejöttéért, együttműködéséért
azok összetartásáért és aktív maradásáért
dolgozik. Megpróbál minél több lakót bevonzani a
helyi kultúrába. Felelős, a kulturális életért a
településen, ami magába foglalja a nemzeti
ünnepeket, és a naptári ünnepeket valamint a
különböző rendezvényeket is.” (BÉKÉSB12)2

„A közművelődés számos emberi öröm forrása. A
közművelődési intézményekben való lét, a szabadság léte,
mert oda önkéntmennek az emberek és addig maradnak,
amíg jól érzik magukat. A közművelődési szakember
feltételeket teremt ahhoz, hogy az egyének saját életük
gazdáiként otthon érezhessék magukat a világban.”
(BALASB13)

G. Furulyás Katalin „Egyedül a kisvilágban” című kutatásának
a címe is sugallja, hogy a népművelői / közösségszervezői lét
egyik sajátossága volt korábban a korlátozott számú helyi
szakmabeli munkatárs kistelepülési jelenléte miatt a
népművelő elmagányosodása, időnként küszködésé a
fenntartói igényeknek való megfelelés kapcsán (Furulyás,
2007, 34-39.)
Különösen a szakmába új belépőknél az NMI által biztosított
kapcsolattartási platformok segítettek kialakítani azt a
szükséges kapcsolati tőkét a leendő munkatársaknak, amivel
helyi-regionális szinten hatékonyak lehetnek a gyakorlatban.
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