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A kutatás menete
 A kutatási cél meghatározása

 A Tisza mente meghatározása

 Lokális kulturális örökség – lokális identitás fogalmainak meghatározása

 Az értéktár fogalma – a Vajdasági Értéktár elemzése

 Kutatásmódszertani workshopok (2019. szeptember 24., december 12.) – az 
interjúvázlat és a dokumentáció kidolgozása

 A Tisza mente térségben működő kulturális intézmények jegyzékének összeállítása, 
az interjúk megszervezése

 Az interjúk lekérdezése (2020. január 17–20.)

 Az interjúk átírása (2020. február – május)

 Az adatok feldolgozása (2020. május – július)

 A tanulmány kidolgozása (2020. május – augusztus 1.)

 A tanulmány angol változatának lefordíttatása (2020. augusztus 2. fele)

Kerekasztal beszélgetés – Zenta, Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet, 2020. január 17.

Az adatgyűjtés fő tematikái: 
lokális értékek, hagyományápolás, 
közösségi élet  Hallgatói kutatási feladat:

a vizsgált Tisza Mente térségi 
településeken félig strukturált személyes 
interjúk készítése

interjúalanyok: a közösségi, kulturális 
életben dolgozó szakemberek, 
kulturális/művelődési intézmények és 
szervezetek vezetői és munkatársai

Interjúk:  a hagyományok megőrzése, ápolása terén – tudatosság, elkötelezettség és 
érzelmi motiváció

Az értéktári rögzítés hozzájárulhat a lokális kulturális örökség, települési értékek 
további megőrzéséhez, jelentőségük tudatosításához, ismertté válásához és 
turisztikai felhasználásához.

A kutatócsoport tagjai:
Oktatók: Dr. habil. Újvári Edit (kutatásvezető)
Bozsó Renáta, Dr. Nagy Angelika, Dr. Szűcs Norbert
Szakemberek: Barát Tóth Lívia, Máriás Endre
Hallgatók: (Közösségszervezés BA 2. évf. nappali 
tagozat)  Székely Zsófia, Balán Valéria, Kifut 
Viktória

A kutatás és a tanulmány alapja: szakirodalom és dokumentumelemzés, interjúk
 a regionális–lokális kulturális örökség és a lokális identitás összefüggései
 a helyi értékek meghatározása, jogszabályi kerete, a tudatos értékmegőrzés és az értéktárak célja, működése
 a vajdasági Tisza mente néprajzi és helytörténeti szakirodalma – a vizsgálandó települések lokális örökségei
 A Vajdasági Értéktár (2016) elemzése: http://www.ertektar.rs/
 Adatgyűjtés: interjúk a Tisza mente térségben működő közművelődési intézmények és civil csoportok vezetőivel

Küzdelem az értékek megőrzéséért
Kísérletek a fiatalok helyben tartására, 
segítésére
Amatőr művészeti csoportok széles 
választéka 
Az önkéntes „kovász, ami élteti a helyi 
közösséget”
Forrásteremtés mindenáron - fenntartási 
nehézségek, humánerőforrás hiány 

A lokális hagyományok, értékek digitalizálása fontos és hasznos, viszont nem 
helyettesítheti az élő, fennmaradó hagyományokat, valóságos értékeket.

Vetélkedőkön, bemutatókon, 
minősítőkön való részvétel

Értékek felterjesztése a Vajdasági 
Magyar Értéktárba
Helyi értéktár bizottságok alakítása 
(átgondoltan vagy kevésbé 
átgondoltan)
A VMMI tevékenysége

http://www.ertektar.rs/

