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A törvényben meghatározott „érték” fogalmának 
értelmezési keretéhez képes meghatározhatóak-e 

települési „értékfogalmak”? 

Milyen értékközpontú közösségépítő gyakorlatok 
jellemzőek? Hogyan nyilvánul meg a társadalmi 
részvétel, a kulturális örökségek átörökítése, a 
kulturális alapú gazdaságfejlesztés, a tanulás-

tudásátadás az egyes településeken? 

A közművelődési alapszolgáltatás keretében van-e 
együttműködés, kapcsolódás az értékfeltárásban a 
települési értéktár bizottságokkal, illetve az értékek 

megőrzésének, hozzáférhetőségének biztosításában? 
Összekapcsolódik-e, és milyen területeken a települések 
közművelődési feladatellátása és a településen fellelhető 

nemzeti értékekre vonatkozó feladatok ellátása? 

Milyen módon hozzáférhető a helyi értéktár, és annak 
elemei? Tanítják-e valamilyen (intézményi vagy közösségi) 
formában a helyi tudást? Kapcsolódnak-e események az 

helyi értékek közvetítéséhez („felmutatásához”)? Vannak-
e helyi gyűjtők, kutatók, hozzáférhető-e gyűjteményük, 

kutatási eredményeik?

Milyen arányban vesznek részt a feladatellátásban a 
települési önkormányzat által megbízott, a település 
területén működő, már korábban is nemzeti értékek 

azonosítását, gondozását végző állami, települési 
önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet 

által fenntartott intézmények, szervezetek vagy azok 
szervezeti egységei, vagy a településfejlesztésben 

tevékenykedő külső területfejlesztési, 
vidékfejlesztési szervezetek?

A kutatás kiterjesztése a történeti Baranya területére

Indok:

• A vonatkozó törvény a magyarság számára fontos értékek lajstromba vételére nyújt
lehetőséget.

• A magyarság értéktára csakis a külhoni értékekkel lehet teljes, így a baranyai értékek
esetében a kultúrtáji/regionális egység is megkívánja a határon túli területek bevonását
a kutatásba.

• A táji, történeti és kulturális szempontból is egységet képező kultúrtájak csak kivételesen
esnek egybe etnikai vagy politikai/közigazgatási határokkal, és csak ritkán éles határúak.

• a Drávaszög horvátországi folytatása és a horvátországi Baranya-háromszög (Baranja)
kulturális értékei természetes kapcsolódásúak a magyarországi Baranyával.

• A magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését
és védelmét erősíti.

• Baranya megye 301 településéből jelenleg alig több mint 40
településen alakult értéktár bizottság

• Társadalmi/közéleti, szakmai szempontból, kiválasztási módszerei
szerint is változatosak.

• Különbözőek a települések értéktárainak, illetve azok elemeinek
társadalmiasítási gyakorlata, így:

1. A kiválasztás közösségi megvitatása

2. Az értékek helyi beágyazottságának vizsgálata

3. Az értékek helyi identitásépítő szerepének nyomon követése

4. A közösségi hozzáférés, a tudásátadás módszereinek tudatos
alkalmazása

Várható eredmények:
Adatok a települési értéktárak társadalmi beágyazottságára és közösségi hasznosulására vonatkozóan, a települési értékekről 

való tudás birtokba vételének módszereiről, a résztvevő aktorokról.

ÉRTÉKTÉRKÉP és TUDÁSTÉR létrehozása = honlapon kialakításra kerülő online „tudástér”. 

A „tudástér” Baranya térképén történő jelölésekkel és háttértartalmakkal feltöltött adatbázis.
A helyi érték, mint a helyi gazdaság fejlesztésének alapja, a helyi érték, mint a közösségfejlesztés alapja – jó gyakorlatok megosztása. 

Tudományos publikációk, helyi gyűjtők, gyűjtemények, a helyi értékek vonatkozásában helytörténeti eredmények, információk megosztása. 

A kutatási eredmények tervezett hasznosítása: 

Hálózatosodás inspirálása a helyi szervezetek, intézmények, egyének és közösségek bevonásával.

A tudástér folyamatos karbantartása, bővítése az újabb hallgatói csoportoknak is feladatot ad.

Módszertani segítség a települési értéktár bizottságok és helyi aktorok számára az értékfeltáráshoz, tudásátadáshoz. 

Az együttműködések tapasztalatainak hasznosítása a megyei értéktár bizottsággal való együttműködésben.

A történeti Baranya értékalapú kulturális kapcsolatainak továbbfejlesztése, hálózatba bevonása, szakmai események szervezése.

A létrejövő tudástár a jövő hallgatói számára folyamatosan biztosítja az információforrást és a további kutatási lehetőségeket.

A kutatócsoport tagjai:
Oktatók: Dr. Minorics Tünde kutatásvezető, 
Dr. Várnagy Péter 
Szakemberek: Nemes Krisztina, Nagy 
Andrea, 
Vikár Csaba
Hallgató/szakember: Marksz Levente 
(Kulturális mediáció MA) Hallgatók: Illés 
Emma, Cserép Vivien (Közösségszervező BA)

A kutatás célja:
A települési értékfeltárás és kiválasztás folyamatának, közösségépítő hatásának vizsgálata a történeti Baranya (magyarországi és horvátországi) területén. 
Megvizsgálni a települési, így a külhoni értéktár bizottságok összetételét, értékválasztási metódusát, a helyi közösségekkel való együttműködésének mibenlétét, a 
helyi értékek „birtoklásának” formáit, mindezek megjelenését a települési közművelődési feladatellátásban, különös tekintettel a jogszabályi környezetre. 
A kutatásnak további célja a kutatás eredményeinek közzététele online felületen, valamint a szakirányú felsőfokú oktatás és a közművelődési szakma 
kapcsolatának továbbfejlesztése, a hosszútávú együttműködés új lehetőségeinek kialakítása.
A kutatás eredményeként létrejövő, az érintettek hálózatba szerveződését segítő online információs és módszertani bázis a fennmaradást, a hozzáférést, a 
tanulmányozhatóságot, azaz a társadalmi hasznosulást kívánja szolgálni.

A kutatás főbb kérdései

Módszerek:
Szakirodalom áttekintés

Baranya megye települési és értéktári adatainak gyűjtése (statisztikai adatbázisok, könyvtárak, önkormányzati, kutatások, publikációk), rendszerezése, elemző feldolgozása. 
A kérdőíves felmérés előkészítése, a kutatási céloknak megfeleltetett kérdőívek összeállítása, lekérdezése. 

A kapott adatok feldolgozása, elemzése.
Megfigyelések (helyi rendezvényeken, eseményeken való részvétel), interjúk, esetenként fókuszcsoportos beszélgetés. 

Személyes tájékoztatás Baranya megye tíz járásában az NMI szakmai napjai keretében, valamint Drávaszögi településeken.
A kapott adatok feldolgozása, elemzése, majd konferencián való bemutatása, publikáció készítése a részeredmények tükrében.

A települési adatok összegzésével a tudásátadás módszereit, azok forrásait, a helyi éritetteket, értékgyűjtés, őrzés, átadás szempontjából aktív helyiek felkeresése a módszerek gyűjtése és 
elemzése. 

A meglévő kapcsolatok, együttműködések feltérképezése és javaslat a hálózat fejlesztésére.

A kutatás során készülő elemzések és publikációk alapját képezik egy online KÉZIKÖNYV létrehozásának a települések 
részére az értékfeltárásban érintettekkel való egyeztetésre, a közösségi értékfeltárás megszervezésére.


