
A közművelődés helyzete a Baranya megyei községekben

„A közművelődési intézmények és közösségi színterek

szerepe a Baranya megyei községek

közösségfejlesztésében” című kutatás eredményeinek

összegzése
A PTE BTK HFMI kutatócsoportja 2019 szeptembere és 2020 augusztusa

között a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatási

Programjának támogatásával vizsgálta a közművelődési intézmények és

közösségi színterek szerepét a Baranya megyei községek

közösségfejlesztésében. A kutatás célja az volt, hogy a Baranya megyei

községekben működő közművelődési intézmények és közösségi színterek

közművelődési és közösségfejlesztési gyakorlatának átfogó elemzése mellett a

közművelődési intézmények/ községi közösségi színterek által adaptálható jó

gyakorlatokat, módszertani javaslatokat fogalmazzon meg. A kutatás rétegzett

mintavételi eljárás alapján 29 baranyai falu közművelődési és

közösségszervezési gyakorlatát tárta fel strukturált interjúk keretében.

PTE BTK HFMI

dr. Kocsis Mihály – dr. Koltai Zsuzsa- dr. Reisz Terézia

A kutatás a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatási Programjának keretében valósult meg. 

Következtetések, javaslatok:

1. A mélyen elmaradott gazdaság és erodálódott kulturális állapotok

konzerválódása jellemzi Baranya megye aprófalvas övezeteit.

2. Baranya megye falvaiban a közművelődéssel, közösségszervezéssel

kapcsolatos leggyakoribb probléma a szakmai megbecsültség hiánya, az

együttműködési problémák és a szakemberhiány.

3. Az a helyi társadalom képes identitását megőrizni és fejleszteni, ahol a

méltányos megélhetési források előteremtését a térségi munkaerőpiac kínálata

támogatja, ahol a helyi közösségek művelődési tereinek, intézményeinek

infrastruktúrája és eszközparkja rendelkezésre áll, ez optimális működtetést

tesz lehetővé, valamint ahol a helyi társadalmat ismerő, annak igényeire

reflektáló művelődési szakember segíti az önszerveződésre képes civil

szervezeteket és azok tagjait.

4. Szoros térségi- szomszédsági kapcsolatok, illetve szakmai

együttműködések, valamint nyomokban a falvak, szervezetek közötti

kapcsolatok ott épülnek ki, ahol részben, vagy egészében működnek a

köznevelési intézmények, a belső kapcsolatok és az egyesületi élet aktív,

továbbá a helybelieket és a környező települések lakóit is invitáló, közösségi

találkozásra alkalmas rendezvényeket tartanak.

5. A kapcsolati háló összetétele, kiterjedtsége és a közösségi munkában

hasznosítható információk eredményességének szintje a kisebb települések

felé haladva egyre inkább csökken. A szerény működési feltételek és a

szakember hiánya egyben azt is akadályozza, hogy a meglévő szakmai helyi

és térségi kapcsolatokat a közösségért tevékenykedők hatékonyan

kamatoztathassák.

6. A településközi együttműködéseknek több formája, változatos tartalma

alakult ki, ezeket a működési sajátosságaik alapján organikus közösségi

hálózatokként foghatjuk fel.

7. A pályázati források önálló lehívásának egyik legjelentősebb akadálya a helyi

szakemberhiány.

8. A közművelődési jó gyakorlatok sikerességét nagy mértékben az határozza

meg, hogy mennyire tud a program a helyi igényekre reflektálni.

9. A falvakban tevékenykedő közművelődési szakember személyével

kapcsolatos elvárásként a hitelesség, a település hagyományainak, illetve a

lakosság igényeinek és munkarendjének ismerete, valamint a helyi lakosokkal

és szervezetekkel, közösségekkel ápolt intenzív és jó kapcsolat kialakításának

képessége határozható meg.

10. Érdemes lenne a közművelődés területén dolgozók számára

egyértelműsíteni a törvényi besorolásnak megfelelő közművelődési intézmény

típusokat.

Infrastruktúra, eszközellátottság, humán erőforrás és szakmai hálók:

Az interjúalanyok 41,4 %-a a településen lévő művelődési infrastruktúrát kimondottan rossznak, 34,5 % -uk közepesnek, illetve 24,1%-uk jónak értékelte. Ahol alacsony

vagy közepes színvonalú a közösségi/közművelődési infrastruktúra, ott a közösségi terek működése alacsony színvonalú. Az infrastruktúra állapota közepes hatást

gyakorol a falvak közösségi tevékenységének eredményességére. Az egy nagytermes művelődési házak lassan funkciójukat veszítik.

A mindennapi működéshez szükséges eszközök ellátása kevésbé problematikus, mint a művelődési intézmények infrastrukturális helyzete. Az eszközbeszerzés

forrásai bizonytalanok, mert a kistelepüléseknek nincs önerejük a pályázatok beadásához. A településeknek nyújtott 1,8 millió forint kulturális normatív támogatás az

interjúalanyok visszajelzése alapján sem az infrastruktúra, sem a meglévő berendezések, eszközök, informatikai rendszerek korszerűsítésére, sem a havi fűtés, víz,

villanyáram kifizetésére nem elegendő. Emellett a szakmai végzettséggel rendelkező művelődési szakemberek foglalkoztatását sem fedezi. Önerős pályázatokból

bevont hazai vagy uniós források csak a nagyobb településeken ismertek, mert az önerő és a projektek előfinanszírozásának biztosítása csak ezeken a településeken

áll rendelkezésre.

Elterjedt az a foglalkoztatási forma, hogy 8 órában közmunkással, közmunkás bérért, vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársra bízzák a művelődés

szervezésének feladatát. A falusi közművelődésben tevékenykedők közül kevesen terveznek közösségi vagy művelődésszervezői tanulmányokat, nem tájékozottak a

szakma közösségi fórumairól, eseményeiről. A legszegényebb falvakban országos karitatív szervezetek, illetve egyházak szociális támogató hálózatai próbálják

kompenzálni a közművelődés- közösségszervezés hiányosságait. A szakképzetlen, alacsony szakmai kapcsolatrendszerrel, szerény helyi társadalmi és térségi

kötődéssel rendelkező interjúalanyok számoltak be a legtöbb nehézségről a helyi közművelődéssel és közösségszervezéssel kapcsolatosan.

Áttekintés
A mintában szereplő 29 falu közművelődéssel foglalkozó véleményalkotójának

értékelése szerint az intézmények működési feltételei és közösségi programjainak

eredményei gyenge közepesre értékelhetők. Gyakorlatilag minden település

önkormányzata valamilyen módon ellátja feladatát, pontosabban kisebb-nagyobb

részt vállal a közösségi élet feltételeinek biztosításában, a pénzügyi keretek

megteremtésében. Egy törpefalu kivételével minden településtípusban jó, illetve

kiváló fenntartói együttműködésről számoltak be a közösségi munkát végző helyi

adatközlők. A falvakban változatos közművelődési, közösségszervezési modellek

alakultak ki, amit a források hiánya motivált.
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