
Kulturális állapotfelmérés a közművelődési 

intézményrendszerben

Bevezetés

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” címmel, EFOP-1.3.1-

2016-00001 kódszámmal 2016 szeptemberében indult útjára a kulturális terület

kiemelt projektje az Európai Unió támogatásával. A Szabadtéri Néprajzi

Múzeum Oktatási és Módszertani Központ, az Országos Széchényi Könyvtár

és a Nemzeti Művelődési Intézet konzorciumi együttműködésben valósítot-

ta meg a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás

növelésére, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai

közötti kapcsolatok erősítésére irányuló projekttevékenységeket.

A közösségfejlesztési folyamatokat elindítani kívánó civil szervezetek, kulturá-

lis intézmények és munkatársaik, valamint az önkormányzatok jelentették

a projekt közvetlen célcsoportját. Közvetett célcsoportként megjelentek

a közösségfejlesztési folyamatokat elindítani kívánó települések lakosai,

közösségeik.
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Eredmények

A jogszabályban előírt kötelező alapszolgáltatás, a művelődő közösségek

támogatása a megkérdezettek szerint a települések 81%-ában elérhető,

szorosan mögötte 80%-kal a közösségi és társadalmi részvétel támogatása

érhető el a helyiek részére, majd a hagyományos közösségi kulturális értékek

átörökítése következik 77%-kal.

Baranya és Csongrád megyében a közösségi és társadalmi részvételre

helyeződik a hangsúly, addig Nógrád és Fejér megyében inkább a

hagyományos kulturális értékek átörökítését tartják fontosnak.

A kulturális intézmények dolgozói a hagyományos közösségi kulturális értékek

átörökítését érzékelik a legkiemelkedőbb szolgáltatásnak a településen. Az

általános iskolát végzettek a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek

biztosítására tették a hangsúlyt. Általában megfigyelhető, hogy a legala-

csonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők a szolgáltatások működését

rosszabbnak vélték, mint a magasabban iskolázottak.

A közművelődési intézmények és közösségi színterek tevékenységeinek

összehasonlítása érdekében pontdiagram készült, hogy megvizsgálhassuk

korrelálnak-e egymással a közművelődési intézmények és a közösségi

színterek feladatellátása. A kapott értékek tendenciái lineárisan leírhatóak.

Ahol a közművelődési intézményeknél magas egy bizonyos feladat ellátása,

úgy a közösségi színtereknél is magas ugyanez a mutató. Egy átlagvonal

került felvételre, ez négy részre osztja a diagramot. A jobb felső részben

azokat a tevékenységeket láthatjuk, amiket a leginkább végeznek a közmű-

velődési intézmények, illetve a közösségi színterek is. A diagram bal alsó

részében pedig azok a tevékenységek kaptak helyet, melyekre kevésbé van

igény vagy lehetőség. Amennyiben nagy eltérést tapasztalnánk a két

intézmény típus feladatellátása között úgy a bal felső vagy a jobb alsó

sarokban is lennének értékeink, jelenleg ilyen adattal nem találkozunk.

Az adatközlők szerint a helyi lakosok igényeivel tisztában vannak a kulturális

intézmények, ebből a teljes mértékben elégedettek aránya 25%.

Megfigyelhető, hogy azokon a településeken, ahol az adatközlők tudomása

szerint nem működik közművelődési intézmény, a közösséget kevésbé össze-

tartónak tartották. Az összetartó közösség a helyi lakosok igényeit figyelembe

vevő és hatékonyan működő kulturális intézményből áll.

Metódus

Az érintett településeken megvalósuló közösségfejlesztési folyamat eredményei véleményformálók (polgármesterek, kulturális intézmények vezetői, képviselő-

testület tagjai, és polgármesteri hivatal tisztviselői) segítségével került lekérdezésre, önkitöltős kérdőívek formájában.

Összesen 360 településen zajlott a kutatás, átlagosan településenként 7 fő került bele az adatbázisba. A kutatás 3 alkalma során (2018 és 2019-ben) 6.856 fő került

bevonásra.

Jelen dolgozatban ezen kutatás adatait elemezzük egy szűkebb elemzési egységben, a közművelődési intézményrendszert vizsgálva.

Cél

Dolgozatunk célja a magyarországi települések kulturális állapotának

felmérésére, a közösségek létrejöttének és működésének vizsgálatára irányult.

Témánk meghatározása során megkerülhetetlennek éreztük a közművelődési

intézmények működését alapjaiban meghatározó 1997. évi CXL törvényt, mely

törvény módosítását 2017-ben fogadta el az országgyűlés, és ami a legkisebb

települések intézményei számára is kötelező feladatként jelöli meg a művelődő

közösségek létrejöttének támogatását. A közművelődési intézményrendszer

pedig olyan országos kiterjedésű bázist jelent ennek a feladatnak a

megvalósítása során, ami biztosítja mind a személyi, mind pedig a tárgyi

feltételeket. Ezért is tartjuk lényegesnek a közművelődési szakma profesz-

szionalizálódása érdekében, hogy pontos képpel rendelkezzünk a kulturális

helyzetképről Magyarországon, valamint a kulturális intézményrendszer

egészéről, ugyanis kizárólag erre alapozva dolgozhatók ki és valósíthatók meg

olyan fejlesztési folyamatok, melyek közvetett formában a teljes lakosság

életére hatást gyakorolhatnak és segíthetnek egy magasabb életminőség

megélésében.
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Összegzés, a közművelődés jövőképe

A közművelődési intézményrendszer folyamatosan formálódik, ezt különös-

képpen a kulturális törvény (1997. évi CXL törvény) 2017. évi módosításának

hatályba lépése idézte elő, ezért is tartjuk lényegesnek kiemelni a szakma

jövőre irányuló törekvéseit.

Érdemes megemlítenünk az öt kulcskihívást a kultúrában, az Eurocities

kulturális stratégiájában, mely 2014 és 2020 közötti időszakot öleli fel, öt fő

fejlesztési területre hívja fel a figyelmet: demográfiai kihívások, új közönség

elvárásai, a kultúra irányítása és hálózatosodás, digitális kihívások és a jövőre

felkészült szakemberek.

Meglátásunk szerint a digitális kihívásokkal szembesülve könnyen adaptálódó

szakemberekre van szüksége a kulturális szektornak is. Mindezeknek kiváló

alapot teremtett a 20/2018. évi EMMI rendelet a személyi feltételek pontos

meghatározásával. A rendeletben foglaltakat elősegítendő megerősítésre

kerültek a szakterület alapszakja (közösségszervezés BA), valamint mester-

szakja (kulturális mediáció MA, közösségi művelődés OMA).

További újítások is előtérbe kerülnek. A fő fókusz a képzésekre helyeződik a

szakmai közép- és felsőfokú képzésektől a felsőfokú diplomát adó képzé-

seken át a szakterületen doktori fokozattal rendelkezők számának növeléséig.

Ezeknek a szakmaiságát azonban a kultúrával foglalkozó kutatások támo-

gatása, ezen eredmények konferenciákon, illetve publikációkban való megje-

lentetése, és az eredmények szakkönyvtárban és szakmai gyűjteményben

való gyűjtése, rendszerezése és közzé adása alapozza meg.

Mindez pedig jelentős együttműködést, hálózatot igényel: csak az által

valósulhat meg, ha a közművelődési szakmai szereplői, kutatói és oktatói

hálózatot alkotnak, és együttesen dolgoznak a közművelődési szakma tudo-

mányos és társadalmi beágyazottságán, professzióvá válásán. Az elkövetkező

évtizedek az eddig együttműködésekre és eredményekre épülő fejlesztési

folyamatokról szólhatnak a közművelődési professzió építői számára.
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