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I. Strukturált interjú kérdéssorok eredményei

A kutatás végére kiderült, hogy a PKK-ban működő nyolc

állandó klub/szakkörvezetők közül egyikük sem alkalmaz

közösségfejlesztő eszközöket, módszereket, azonban a

csoportok nagy része ennek ellenére több éves múltra tekint

vissza, kibővült tagsággal, saját rendezvényekkel és számos

felmutatható sikerrel büszkélkedhetnek. Mindezen túl

mindegyik közösségben a vezetői attitűd, a demokratikus

úton megvalósuló csoportműködés, a közösségi

beszélgetések rendszeres megléte és az egymás közötti

összetartás mind arra enged következtetni, hogy nem

tudatos közösségszervezői, -fejlesztői módszerek valósulnak

meg a háttérfolyamatokban. Ennek ellenére a vezetők

többsége arról számolt be, hogy nem ismernek semmilyen

szakmai csoportfejlesztésre alkalmas módszert/technikát,

azonban, ha lenne lehetőségük megismerkedni ezekkel a

lehetőségekkel, feltételezik, hogy rendszeresen alkalmaznák

őket a jövőben.

II. Papír alapú kérdőív eredményei 

A Pécsi Tudományegyetem közösségszervező alapszakos

hallgatók körében lekérdezett kérdőív eredményeiből többek

között rendkívül modern, szakmailag helytálló módszertani

ötletek kerültek összegyűjtésre. Az egyetemi hallgatók által 5

olyan közösségfejlesztői módszer (SWOT analízis,

gondolattérkép, ötletbörze, jövőműhely módszer, közérzeti

interjú) került megfogalmazásra a közösségek vezetői

számára, amelyeket alacsony költségvetésből, bármilyen

korosztály és célcsoport körében sikeresen és hatékonyan

lehetséges alkalmazni. Mindegyik módszer erősíti a

csoportkohéziót, a demokratikus úton megvalósuló

csoportműködést és a közösség rejtett képességeinek

felszínre hozatalát.

III. A kutatás saját javaslatai

Mindemellett a kutatás saját javaslatokat is megfogalmazott

arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetséges a kulturális- és

közművelődési intézményeken belül működő közösségek

tevékenységeit tovább fejleszteni, lehetőségeiket kibővíteni,

működésüket és fennmaradásukat hosszútávon biztosítani. A

javaslatok többsége együttesen szorgalmazza, hogy a

közösségek legyenek jelen minél több kommunikációs

felületen, erősítsék közösségi identitásukat bensőséges

programok és saját rendezvények megszervezésével, de

legfőképpen merjenek más közösségekkel, szervezetekkel és

intézményekkel kapcsolatot teremteni, ugyanis a másokkal

való összekapcsolódás, közös gondolkodás és segítségkérés

nem csak a tartós, hosszútávú működés, de a folyamatos

fejlődés és megújulás mozgatórugója is lehet. Az összegyűjtött

szempontok mindegyike - általános megfogalmazásból is

adódóan - bármilyen közösség vagy közművelődési intézmény

számára jó alapot képezhet a közösségszervezői, -fejlesztői
tevékenységek tovább fejlesztéséhez.

IV. Diszkusszió, következtetések

Összességében elmondható, hogy a közösségszervezői,

közösségfejlesztői eszközök és módszerek megléte a

kulturális/közművelődési intézményekben elengedhetetlen

tényezőt jelentenek a sikeres és hosszútávú működős

szempontjából. A kutatás során végzett vizsgálatokból kiderült,

hogy a Pécsi Kulturális Központban jelenlévő, kultúra köré

szerveződő közösségek civil vezetői nem ismerik a

közösségfejlesztés mai lehetőségeit, azonban nyitottak az új

ismeretek elsajátítására. Ennek eredményeként a kutatás saját

jógyakorlatainak ajánlásán túl javaslatot tesz még a kulturális-

és közművelődési intézmények, jelen esetben a Pécsi

Kulturális Központ számára, hogy a jövőben fektessenek

hangsúlyt a közművelődési szakemberek bevonásával arra,

hogy megismertessék az intézményen belül működő, civil

kezdeményezésekből létrejövő közösségek vezetőivel a

közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket.
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Elméleti háttér

A kutatás elsődlegesen azt kívánta feltárni, hogy miként alakul a közösségfejlesztéssel kapcsolatos aktuális külföldi-belföldi

helyzetkép, valamint, hogy az innovatív közösségépítő módszerek és gyakorlatok jelen vannak-e, illetve miként valósulnak meg a

Pécsi Kulturális Központ tevékenységében. A kutatás arra fókuszált, hogy milyen eszközöket, módszereket, kommunikációs

csatornákat alkalmaz a Pécsi Kulturális Központ a helyi lakosság eredményes megszólítása és közösséggé formálása érdekében,

valamint, hogy a különféle rendezvények, programok megszervezésénél mennyire használja tudatosan a közösségszervezés

szakszerű módszereit és lehetőségeit. A kutatás továbbá arra is fókuszált, hogy az intézménynek milyen nehézségekkel,

kihívásokkal, problémákkal kell szembenéznie/megküzdenie a helyi lakosság közösségekké formálása során, valamint, hogy ebben

a célkitűzésében mennyire látja innovatívnak és produktívnak a közösségszervezői munkát. A kutatás legátfogóbb célkitűzése az

volt, hogy a Pécsi Kulturális Központ animátori-, illetve közösségfejlesztői tevékenységével kapcsolatosan olyan, a gyakorlatban is

alkalmazható javaslatokat fogalmazzon meg, melyek akár más magyarországi kulturális- és közművelődési intézmények számára is

adaptálhatóvá vállhatnak.

Kutatási kérdések

A kutatás többek között azon kérdésköröket kívánta feltárni és megválaszolni, hogy milyen mértékben fókuszál a Pécsi Kulturális

Központ a lokális kultúrára és közművelődésre épülő közösségszervezésre, illetve, hogy mennyire látja a jövőt ezekben a csoportos

és közösségi tevékenységekben. A kutatás többek között választ keresett arra is, hogy hogyan vélekednek ezekről a módszerekről,

tevékenységekről az intézményben jelenlévő közösségi vezetők, valamint a szakmai csoportok vezetője. Mindezen kívül a kutatás

igyekezett felmérni, hogy a Pécsi Tudományegyetem közösségszervező alapszakán tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók

körében mennyire rendszeres a Pécsi Kulturális Központ látogatása, hogy mennyire tartják vonzónak és érdekesnek az ott fellelhető

programokat, valamint, hogy jövőbeli szakemberekként ők milyen korosztályszerinti programokat, közösségszervezői módszereket

javasolnak, amelyekkel még vonzóbbá és látogatottabbá lehetne tenni az intézményt.

Módszerek

A kutatásban elsőként kielemzésre került, hogy mit foglal magába a közösségszervezés, a közösségi animáció, mennyire ismert

tevékenység ez Magyarországon, hogyan működik, mennyire használják illetve, hogy milyen kidolgozott módszerek jelentek meg

eddig nemzetközi viszonylatokban. Ezzel párhuzamosan feltárásra került a Pécsi Kulturális Központ aktuális közösségszervezői

tevékenysége, hogy milyen programokkal, klubokkal, rendezvényekkel rendelkeznek, illetve, hogy ezeken belül milyen

közösségszervezői, animátori módszereket alkalmaznak. Ezután strukturált interjú kérdéssorok kerültek lekérdezésre az

intézményben működő állandó szakkörök/klubok vezetőivel, illetve a PKK szakmai csoportvezetőjével. Mindezek után összeállításra

került egy papír alapú kérdőív, amely a Pécsi Tudományegyetem közösségszervező alapszakán tanuló nappalis illetve levelezős

hallgatók körében került lekérdezésre (az első három évfolyamon) abból a célból, hogy feltárásra kerüljön mindazon szakmai

vélemény, módszertan és javaslat, amely a Pécsi Kulturális Központban folyó közösségszervezői és animátori tevékenységek

szempontjátból hasznosnak bizonyulhat. A kutatási eredmények alapján végül egy olyan közösségszervezésre vonatkozó javaslat

került megfogalmazásra, amely nem csak a Pécsi Kulturális Központ, de akár más hazai kulturális és közművelődési intézmények

számára is adaptálható lehet.

A kutatás elkészítését a Nemzeti Művelődési Intézet

Közművelődési Tudományos Kutatási Programjának

„Közművelődési kutatási program tudományos diákköri

munkát végzők számára” alprogramja támogatta.


