
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS 

KÖZPONT ÉS AZ AGORA TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONT 

TÜKRÉBEN

AGORA PROGRAM

Az Agora az Új Széchenyi terv által támogatott közművelődési program, amely

a megyei jogú városokban a közművelődési intézmények korszerűsítését és

multifunkcionális átalakítását tűzte ki.

Az Agorák három fő funkciója:

o közösségi-képzési;

o élmény;

o közművelődési tanácsadó-szolgáltató a környező kistérségek fejlesztése

érdekében.

Agora városok: Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét,

Nyíregyháza, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém.

Nyíregyházi Egyetem

Lőrincz Petra

A Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatói Programja támogatta

Hipotézisek és eredményei:

A kutatásom megkezdése előtt a következő hipotéziseket állította fel.

• Feltételezem, hogy az új intézményi formák újításai növelik a látogatok

számát, elégedettségét. Úgy gondolom, hogy ez be is igazolódott. Miután

a Váci Mihály Kulturális Központ Agórává vált számos újításon esett át,

köztük a hangverseny termük is, ami akkor a legkorszerűbb technikákkal

lett felszerelve. Kényelmesebbek lettek a székek, nagyobb lett a tér és a

férőhelyek száma is. Az Agóra Tudományos Élményközponttal elsőre is

elégedettek voltak a látogatók, viszont az intézmény minden évben

fejlődik és újításokat hajt végre amik szintén a vendégek elégedettségét

növelik. Így az Élményközpontra is igaz a hipotézisem

• Második feltételezésem, hogy az Agora Tudományos Élményközpontba

több gyermek, tinédzser és fiatal látogat el, mint a Váci Mihály Kulturális

Központba. Ez olyan szempontból igaz, hogy az Élményközpontba több

iskoláskorú gyermek látogat el, míg a Váci Mihály Kulturális Központba

inkább a 30 és 40 év közöttiek járnak el, de ide is ugyanúgy járnak iskolás

korúak, sőt kisebbek is csak alacsonyabb létszámba. Így ez a hipotézisem

nem feltétlen fedi a valóságot.

• Harmadik feltételezésem, hogy a fizetős szolgáltatásokat többen veszik

igénybe, mint az ingyeneseket. A kutatásomból látszik, hogy amelyik

programnak jobb a minősége arra többen mennek el és ez több helyen is

megfigyelhető. Mind a két helyen észrevehető, hogy a feltevésem igaz,

mivel az emberek jobban szeretik a minőségi programokat és ezek pedig

általában a fizetős rendezvények keretein belül valósulnak meg.

• Utolsó feltételezésem, hogy a két Agora szolgáltatásai különbözőek és,

hogy ezeket a szolgáltatásokat a nők gyakrabban veszik igénybe, mint a

férfiak. A Váci Mihály Kulturális Központ a közművelődés hét

alapszolgáltatását látja el, míg az Agóra Tudományos Élményközpont

nyolc közhasznú tevékenységet végez, bár mind a kettőnek a közösségi

művelődéssel kapcsolatosak a szolgáltatásaik. Az állításom második

része az Agóra Tudományos Élményközpontra nem igaz, ugyanis náluk a

gyermekek fordulnak meg a legtöbben körülbelül azonos fiú-lány

arányban. Viszont azt tapasztaltam, hogy a Váci Mihály Kulturális

Központban egy-egy rendezvényen a nők nagyobb arányban vesznek

részt, de a férfiak látogatottsági létszáma sem alacsony.

Interjúk főbb kérdései és válaszaik:

❑ Milyen rendezvényeket vár el a fenntartó és milyeneket a lakók:

A Váci Mihály Kulturális Központnál a fenntartó elvárása a bevételek

teljesítésének szintjén jelenik meg. Szakmai szempontból szabad kezet

kapnak. Az Agora Tudományos Élményközpontnál a rendezvényekkel

kapcsolatban visszajelzések alapján a tulajdonosok és a használók is

elégedettek a kínálatukkal.

❑ Ingyenes vagy fizetős rendezvényeket látogatnak jobban:

A Kulturális Központ szerint ez változó, de nem feltétlen az ingyenes a jobb,

mert lehet, hogy arra még kevesebben mennek el. Az Élményközpontnak

minimálisak az ingyenes rendezvényeik száma. Belépőjeggyel,

klubtagságival lépnek be a látogatók, így náluk egyértelmű, hogy a fizetős

rendezvények a látogatottabbak.

❑Idősebbek vagy fiatalabbak látogatják jobban ezeket az intézményeket:

A Váci Mihály Kulturális Központban nagyon vegyes, ez rendezvény függő,

de általában a középkorosztály és felfelé látogatják az intézmény

rendezvényeit. Az Agóra Tudományos Élményközpont látogatóinak

legnagyobb része az iskolás korosztályból érkezik.

❑Melyek a legsikeresebb területek:

A Kulturális Központ legsikeresebb rész a színházi, illetve a koncertes

rendezvények. Az Élményközpont nem egy hagyományos Agora, ezért náluk

a legsikeresebb területek a robotika, a csillagászat és a 3D technológia.

❑Minőségbiztosítás:

A Váci Mihály Kulturális Központnál az Agóra program újításainak

köszönhetően az infrastrukturális feltételeknek eleget tud tenni. Az Agóra

Tudományos Élményközpontnál a minőségbiztosítási feltételeknél

tulajdonosi feltételrendszer van, illetve betartják a belső minőségbiztosítási

szabályokat is

❑Munkahelyi légkör:

A Kulturális Központ a szakmai változással és légkörrel kapcsolatban azt

válaszolta, hogy az adminisztráció folyamatosan nő, sok a felesleges

életszerűtlen dolog. Ami azonban leginkább frusztrálja ezen a területen az

embereket, az nem más, mint az alacsony anyagi és erkölcsi elismerés. Az

Élményközpontban egy fiatalos, lendületes csapat dolgozik. Náluk minimális

a fluktuáció. Kreatív feladatok végeznek és folyamatos a fejlődés.

❑Jövőbeli célok és tervek:

A Váci Mihály Kulturális Központ szervezi a jövőév terveit, illetve az újabb

színes programokat, mint pl. a Slam Poetry-t. Az Agóra Tudományos

Élményközpont digitális technológiákkal és kompetenciákkal fejlesztené az

intézményt, amelyek a DigITér program keretében a következő 2 évben a

KIFÜ-vel kötött szerződés szerint meg is fog valósulni. Céljaik a folyamatos

megújulás és a természettudományos tehetséggondozás országos bázisává

válása.

AGORA PÓLUS PROGRAM

Az Agora Pólus program a pólusvárosok versenyképességét olyan

kulturális fejlesztésekkel kívánta növelni, amely szorosan kapcsolódik a

pólusváros tematikájához. Az Agóra PóLUS lehetőséget biztosít a

felsőoktatási intézmények tudományos eredményeinek és céljainak

szélesebb körű megismertetésére, társadalmi- és

közönségkapcsolatainak bővítésére, illetve a program hozzájárul a pólus

tematika társadalmi beágyazódásához, ezzel az ország gazdasági

innovációs fejlődéséhez.

Debrecenben, Győrben és Szegeden már működnek az ilyen típusú

intézmények, Miskolc is elnyerte a pályázatott viszont elállt a

beruházástól.

A KAB biztosítsa a közművelődési

intézményben dolgozók számára a folyamatos

szakmai megújulást változatos témákban. A

szakmai képzés és átképzés terén szervezett

tennivalók célja az, hogy a teljes intézményi

szervezetben, annak minden fokozatában és

intézményében, valamennyi álláshelyén

korszerű szakmai ismeretekkel és gyakorlatias

szemlélettel rendelkező kollegákat

foglalkoztathassanak.

Képzési és továbbképzési lehetőségek a közösségi művelődésben: Közösségszervezés

Az első és legfontosabb az 1997-es törvény, majd ennek a 2017-es változásai, meghatározzák az egyes intézmény típusoknak a kötelező minimum végzettségét. -> A

közösségi színtér működtetőjének minimum szakirányú középfokú végzettséggel kell rendelkeznie, míg a művelődési házak vagy művelődési központok vezetőinek

szakirányú felsőfokú végzettség kell. A kulturális központok vezetőinek viszont már mesterfokú szakképzettséggel kell rendelkezniük és ezekben az

intézményekben a közművelődési munkakörökben foglalkoztatottak 30%-ának is mesterfokú szakképzettséggel kell rendelkeznie. 2018-ban ki adtak egy újabb

rendelet, amelyben leírja a közösségi színterekhez, közművelődési intézményekhez, valamint a közművelődési alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó

követelményrendszert, illetve az elvárt alapszolgáltatásokat. Céljuk, hogy javítsák a szakmai minőséget. 2017-ben az NMI Művelődési Intézet országos felmérést

készített arról, hogy az ország területein mekkora a szakképzettséggel rendelkező emberek száma és az eredmények nem jók. Megjelent az is, hogy a

felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szakmai gyakorlatot kell végezniük közművelődési intézményekben vagy közösségi színtereken. A szakmai gyakorlat

vezetőknek olyan végzettségi szint el kell rendelkezniük, mint amilyet a gyakorlatot végző hallgató fog szerezni. 1956 és 2005 között folyamatosan indultak

felsőoktatási alapszak képzések, ilyen volt például a művelődésszervező, de ez 2005-ben megszűnt és az andragógia alapszak váltotta fel 2006-tól, továbbá

megjelent a kulturális mediáció mesterszak. 2016-ban indult utoljára az andragógia alapszak. 2017-től elindult a közösségszervezés alapszak, melynek

mesterszakjai az andragógia és a kulturális mediáció. Doktori fokozata pedig nevelés tudományi, művelődéstörténeti és mezőgazdasági témában lehet szerezni. A

közművelődés terén szakképzések is folynak, ezek a szakképzések elkülönítik az érettségire és a felsőfokú végzettségre épülő OKJ-s képzéseket. A sima érettségire

épülő képzés kétéves.


