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Ábrahám Katalin 

Alacsony végzettségű fiatalok tanulási szándéka 

(„Az OTKA/NKFIH PD 121324 nyilvántartási számú támogatási szerződése alapján jött létre.”) 

 

Kulcsszavak: alacsony végzettség, felnőttképzés, fiatalok, képzési aspirációk 

A PD_16 Posztdoktori kiválósági pályázati program keretében megvalósuló kutatásom („A 

kutatás és eredményei az OTKA/Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – NKFIH 

támogatási szerződés alapján jöttek létre, a szerződés nyilvántartási száma: PD 121324. A 

projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs 

Alapból nyújtott támogatásával, a PD_16 Posztdoktori kiválósági pályázati program 

finanszírozásában valósult meg.”) során interjús vizsgálat készült a kisebb és hátrányos 

helyzetű településeken élő, legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok körében a 

felnőttképzésben való részvételükről és jövőbeli tanulási terveikről. Országos adatokból 

tudjuk, hogy a felnőttképzésben való részvétel aránya Magyarországon alacsony, és azt is, 

hogy ezen belül a magasabb végzettségűek részvétele magasabb arányú, és az ő (jellemzően 

célirányos) képzésüket gyakrabban finanszírozzák munkaadóik. Ezzel szemben 

megkérdezettjeink körében a felnőttképzésben való részvétel ritkább, nagyobb a jelentősége 

az egyéni indíttatásoknak. A tanulási motívumok ebben a környezetben bizonytalanok, a 

vágyak nehezen megkülönböztethetők a megalapozott tervektől. Ez a határozatlanság 

megjelenik a képzéssel kapcsolatos elképzelések céljaiban is, mindenekelőtt abban, hogy az 

iskolarendszerű és azon kívüli képzések mennyiben szolgálhatják a fiatalok jobb munkaerő-

piaci pozícióinak elérését. 

Előadásomban azt kívánom bemutatni, kik azok a fiatalok, akik a későbbiekben tanulmányokat 

kívánnak folytatni, milyen formában szeretnék ezt, továbbá, mi motiválja őket erre. 

Ismertetem, melyek azok a meghatározó szempontok, amelyek növelik a tanulási 

hajlandóságot, kitérve arra, hogy mekkora a meglévő végzettség/képzettség, valamint a 

munkaerő-piaci státusz szerepe a jövőbeli tanulási szándékkal kapcsolatban. 
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Angyal László – Fekete Rita 

A regionális kulturális hálózat lehetőségeinek felmérése Hajdú-Bihar megyében 

 

Kulcsszavak: regionális kulturális hálózat, térségi-területi kapcsolatrendszer, kulturális 

szolgáltatások, közművelődési információ áramlás, szolgáltatási igények 

A kutatás kettős célt hivatott elérni. Egyrészt választ szeretett volna adni arra az alapvető 

kérdésre, hogy Debrecen város kulturális/közművelődési intézményeinek szolgáltatásai, a 

város kulturális stratégiai fejlesztési tervei ismertek-e a természetes vonzáskörzet 

településein. Másrészt a kutatás további célkitűzése volt a regionális kulturális hálózat 

működését, létrejöttét segítő (vagy gátló) tényezők megismerése, illetve a lehetséges partneri 

kör véleményének, javaslatainak a feltárása a hálózattal kapcsolatban. A kérdőíves kutatásban 

a megye közművelődési feladatellátó intézményei és színterei vettek részt. A kutatás feltárta 

a települések preferenciáit, a hiányterületeket és szükségleteket, valamint megteremtette egy 

új kapcsolati háló kiépítésének lehetőségeit. 
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Baloghné Uracs Marianna – Szerdahelyiné Lőrincz Nóra 

Játsszunk bábszínházat! Az amatőr bábjátszás újraélesztése a Dunántúlon 

 

Kulcsszavak: amatőr bábjátszás újraindítása 

Veszprém megyében a Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Igazgatósága a pápai Pegazus 

Színházzal és a Pápai Művelődéstörténeti Társasággal közösen 2018 óta dolgozik azon, hogy a 

Dunántúl több megyéjében (Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Zala) újrainduljanak az 

amatőr bábcsoportok. A fejlesztő folyamat módszerei: a csoportvezetők szakmai mentorálása, 

képzése, regionális bábműhely létrehozása, módszertani kiadvány, filmsorozat készítése, a 

csoportok bemutatkozási lehetőségeinek megteremtése. Következő terünk 2023-ban 

Veszprémben, az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében nemzetközi amatőr bábos 

találkozó szervezése. 

A fejlesztés eredményeként a Dunántúlon 10-15 új csoport jött létre, kialakult egy szakmai 

hálózat, és a bábozás újra kezd beépülni az amatőr művészeti csoportok profiljába, a 

közművelődési alapszolgáltatások körében. 
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Bánkutiné Mihalcsik Márta 

Érték és közösség – Helyi kézműves alkotóközösségek (hímzés, csipkeverés) és helyi 

értéktárak szerepe, egymásra hatása a balatonfelvidéki kistelepüléseken 

 

Kulcsszavak: érték, közösség, helyi értéktár, alkotóközösség, közösségi értékfeltárás 

2013 óta dolgozom a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságán, azóta 

gondozom az értékfeltáráshoz kapcsolódó területet és vezetem az ehhez kapcsolódó 

projekteket. Kutatásomban - melyet a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési 

Tudományos Kutatási Programja támogatott 2020-ban-, vizsgáltam az értékfeltárás törvényi 

hátterét, illetve azt, hogy Veszprém megyében mely települések éltek ezzel a lehetőséggel és 

milyen hatásfokkal. Az alábbi Balaton-felvidéki településeken működő alkotókörök létrejöttét, 

tevékenységét vizsgáltam: Alsóörsi Csipkeműhely, Paloznaki Hímzőkör, Felsőörsi 

Hímzőműhely, Tótvázsonyi Hímzőműhely. Ezeknek az alkotóköröknek a tevékenysége 

elsőként került be a helyi értékek közé. Mind a négy közösség szakmai vezetője Szuperné 

Bohus Judit Gránátalma-díjas népi iparművész hímző, csipkeverő. Elemeztem, hogyan hat egy 

olyan meghatározó személyiség, mint ő, egy-egy közösség létrejöttére és eredményes 

tevékenységére. Bemutatásra került a közösségi értékfeltárás lényege, illetve a települési 

értékfeltáró folyamatok külhoni testvértelepülésekre gyakorolt pozitív hatása. Kutatásomban 

az egyéniségvizsgálati, valamint az összehasonlító módszert alkalmaztam, a további 

adatgyűjtést interjúk készítése, dokumentumok, fotók és alkotások összegyűjtése és 

elemzése, valamint a szakirodalom széleskörű feldolgozása segítette. Az eredményeket 

bemutató dolgozat a Széchenyi István Egyetem TDK-ján I. helyezést ért el és továbbjutott a 

2023-as OTDK-ra. 
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Benkei-Kovács Balázs – Farkas Julianna 

A hungarikumtól a helyi értékekig: elméleti alapokra épülő empirikus kutatás Fót, Göd és Vác 

településeken 

 

Kulcsszavak: közművelődés, helyi értéktárak, kvalitatív vizsgálat, örökséginterpretáció, 

hungarikumok 

Előadásunk a helyi értékekhez kapcsolódó lakossági nézetek és érzelmi viszonyulások 

vizsgálatát feltáró kutatási program első szakaszának eredményeit mutatja be. Ebben a 

periódusban a szakirodalmi háttér feldolgozása és a vizsgálat kvalitatív paneljének elkészítése 

valósult meg. A kutatás célja alkalmazott jellegű, a helyi közművelődési szakemberek 

bevonásával az értéktárak kapcsán fejlesztési javaslatokat kívánunk megfogalmazni. A kutatás 

újdonsága, hogy interdiszciplináris módon kapcsolja össze a nemezti értékpiramis és a 

Hungarikumok rendszerét (2012.évi XXX. törvény) az örökséginterpretáció (Silvermann and 

Ruggles,2007; Assmann, 1991), valamint a kultúra és az érzelmek kapcsolatához kötődő 

elméletalkotók (Russel, 1980; Shimp és tsi. 1994.) munkásságával. 

A hazai empirikus kutatások számbavételét követően (Péli–Némediné–Tóth, 2015 és Kis–

Pesti, 2015) a kvalitatív vizsgálat során egy lakossági (n=27) és egy szakértői (n=6) 

interjúsorozat eredményeit az Atlas.ti szoftverrel dolgoztuk fel. A félig-strukturált, rétegzett 

mintavételen alapuló interjúsorozat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a hungarikum 

lakossági értelmezése nem homogén, a többségében megjelenő pozitív érzelmi viszonyulások 

ellenére sem. Kiemelt eredmény, hogy a lokális értékek feltárása kapcsán sajátos települési 

mintázatokat tártunk fel, összekapcsolódva városi legendákkal és értékfejlesztési 

javaslatokkal, melyeket egyéni beállítódások árnyalnak. A szakértői interjúk révén az 

értéktárak kapcsán megjelenő helyi közművelődési mechanizmusokba nyújtunk betekintést. 

„A prezentáció elkészítését a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos 

Kutatási Program Közművelődési Tudományos Kutatási Program kutatócsoportok számára 

alprogramja támogatta.” 
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Bíró István Ferenc 

Karácsony Sándor népi kultúrához való viszonya és eszméinek hatása a XX. század népzenei 

és néptáncmozgalmaira 

 

Kulcsszavak: Karácsony Sándor, népi kultúra, népzene, néptáncmozgalom 

A XIX. század második harmadától kezdődően, a reformkori eszmék térhódításával 

párhuzamosan a figyelem középpontjába a népi kultúra került. A jelenség részeként kell 

említenünk a népdal iránti érdeklődés feltámadását is, amely számos népdalfeljegyzést 

termett. 

Karácsony Sándor nemcsak felfigyelt rá és elismerte Kodály és Bartók munkásságát, hanem 

művészeti nevelésének eszméiben több elemet is találhatunk, melyet az említett két tudós, 

zeneszerző modellértékű gondolataiból merített. Mindez nem ismeretlen a tudomány 

számára, ennek ellenére a zenepedagógiai kutatások ezidáig nem mélyültek el Karácsonynak 

a zenei nevelés területén vallott gondolataiban, annak ellenére, hogy a magyar kultúra egyes 

területein végzendő feladatok közül a zene ügyét látta a legsürgetőbbnek. 

Előadásunkban láttatni kívánjuk Karácsony népi kultúrához való viszonyát, illetve eszméinek 

hatását, mely a század folyamán jól megragadhatóan több mozgalomban is jelentkezett. 
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Boldizsár Boglárka – Sipos Judit – Cseri Kinga 

Magyar és szlovák egyetemisták tanulási és életviteli változásainak vizsgálata a világjárvány 

idején 

 

Kulcsszavak: világjárvány, megváltozott élethelyzet, tanulási és életmódváltás, korszerű online 

oktatás, pedagógiai kultúraváltás 

Összehasonlító tanulmányunk magyar és szlovák egyetemi hallgatók körében az online oktatás 

hatására kialakult tanulási és életmódbeli változásokat vizsgálja a 2020/2021-es koronavírus-

járvány idején. A tanulmány célja, hogy felmérje hallgatók tanulása és személyes életében a 

járványhelyzet által bekövetkezett változások következményeit, s a pedagógiai kultúraváltás 

vonatkozásában javaslatot tegyen arra, hogy milyen módon lehet korszerűvé tenni az online 

oktatást. Kérdőíves vizsgálatunk az alábbi témákban rejlő potencialitásokat járja körül a győri 

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Bölcsészet-, Nevelés- és Társadalomtudományi 

Karán (Magyarország) és a nagyszombati Trnavská Univerzita v Trnave Pedagógiai Karán 

(Szlovákia) tanuló hallgatók körében. 
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Bozsó Renáta – Patkósné Hanesz Andrea 

Olvasáskutatás újratöltve – Fiatalokra irányuló felmérések eredményeiről 

 

Kulcsszavak: olvasás, tizenévesek, könyvtárhasználat, információs műveltség 

2011-ben az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézetében működő könyvtártudományi 

szakcsoport olvasási szokásokra irányuló kérdőíves kutatást folytatott szegedi általános 

iskolák felső tagozatain tanuló és szegedi középiskolás diákok körében. Az idei évben a 

kérdőívet aktualizálva és online felületre átültetve újra lefolytatjuk a felmérést, melyben az 

eltelt 10 esztendő változásait és a járványhelyzet hatásait is mérni szeretnénk. Kutatásunk 

előkészítésében (mérőeszköz elkészítése, tesztelése, mérés szervezése) könyvtárostanárok is 

közreműködnek, eredményeinkkel az ő munkájukat is támogatni kívánjuk. 

A két mérés között eltelt idő alatt országos reprezentatív mintán is készült hasonló kutatás Az 

én könyvtáram projekt keretében, így reményeink szerint lehetőségünk lesz az eredmények 

több irányú összehasonlítására. Előadásunkban a felmérés első eredményeit szeretnénk 

bemutatni a konferencia tematikájához igazodva az olvasásra és a könyvtárlátogatásra mint 

művelődési formára, valamint az innovatív módszerekre és lehetőségekre fókuszálva. 
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Brînzan-Antal Cristina 

Diurnus a Szabédi Házban 

 

Kulcsszavak: Diurnus, Bodor Pál, Szabédi Ház, hagyaték 

A 137 éves Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1996-tól Szabédi Emlékház Lázár utca 

(Gh. Lazăr) 30. szám alatti épületben működik, amelyet a költőprózaíró-esztéta, 

irodalomtörténész, nyelvész Szabédi László húga, a hagyatékot gondozó Székely Rozália 

adományozott a szervezetnek a költő írásos hagyatékával együtt. Azóta rendgeteg hagyaték 

érkezett be az emlékházhoz, köztük Bodor Pál (állnevén Diurnus) író, költő, műfordító, 

publicista hagyatéka. 

Bodor Pál társadalomszervező munkássága jelentős. Hagyatékának feldolgozása hozzájárulna 

a romániai magyar társadalom elmúlt 60 éve történelmének (párizsi béke, kommunizmus, 

1989-es forradalom, rendszerváltás) pontosabb megértéséhez, értékeinek feltárásához, 

tudatosításához, önképének árnyaltabb megrajzolásához. Mindemellett a hagyaték 

feldolgozása ösztönzője lehet kiadványok, monográfiák megjelentetésének, intézményi 

stratégiák kialakításának, következőleg a fiatal értelmiség számára kutatási, érvényesülési 

lehetőséget jelentene. 
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Brînzan-Antal Cristina 

Z generáció, szabadidő, fesztiválok 

 

Kulcsszavak: kisebbségi civil szervezetek, fesztiválok, rendezvények, felsőoktatás, koronavírus-

járvány 

Hogyan érintette az erdélyi magyar egyetemistákat a koronavírus-járvány a rendezvényeket 

illetően? Miben változtak szokásaik a rendezvényre-, különösképpen a fesztiválra járás 

esetében? Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ jelen tanulmányban. 

Az előadásban bemutatásra kerül az, hogy hogyan változtatta meg a koronavírus-járvány a 

rendezvények szervezését, illetve ez milyen hatással volt a hallgatók részvételi hajlandóságára. 

A koronavírus-járvány alatti és jövőbeli rendezvényeken való részvételi szándékot több 

tényező mentén vizsgáljuk, mint biztonságérzet, helyszínválasztás, résztvevők száma és az 

aktuális korlátozások betartása. Emellett több rendezvénytípust is elemzünk a részvételi 

hajlandóság tükrében, ahol külön kitérünk a tömegrendezvényekkel kapcsolatos attitűdre. 
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Csernák Máté 

Táborok Magyarországon a közművelődésben 

 

Kulcsszavak: tábor, közművelődés, Kultstat Kulturális Statisztikai rendszer, pedagógiai 

módszertan 

Fogalmi áttekintés magyar és nemzetközi szakirodalmakból a táborokról. Pedagógiai eszközök 

és módszertanok használata ezekben a táborokban. Valamint a magyar és nemzetközi táborok 

felépítése, tartalma, témája. Magyarországon még nem készült kutatás ebben a témában. A 

kutatásból kiderült, hogy egyre nagyobb igény van a közművelődés által szervezett táborokra 

a gyerekek és a felnőttek korosztályában is. Mindezek ellenére a táborok számai csökkennek. 

A kutatásban összesen 47.874 intézmény adatait vizsgáltam táborok száma, táborokban 

résztvevők és a témához kapcsolódó diszciplínákból szempontjából. A közművelődésben 

szervezett táborok Magyarországon a Kultstat Kulturális Statisztikai Rendszer 1438-as 

adatbázis adatai alapján. 
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Drabancz Mihály Róbert 

Az identitás és a kulturális örökség architektúrája a fiatal felnőttek tükrében 

 

Kulcsszavak: kulturális identitás, lokalitás, virtualitás 

A nemzetközi szakirodalom és a magyar nyelvű monográfiák szerint is a regionális identitást 

három összeillő dimenzió határozza meg: stratégiai identitás; kulturális identitás; funkcionális 

identitás. A stratégiai identitás elképzelése arra épít, hogy a kérdéses régióban élőknek legyen 

közös távlati terve és célja az adott területre vonatkozóan. A kulturális identitás nem egy 

statikus jelenség, hanem egy folyamatos fejlődés, amelyen keresztül a közös öntudat, a 

valahova tartozás egy meghatározott közösségben erősödik. A folyamatnak lényeges elemei a 

név, valamint a közös szimbólumok, amelyek kifejezik a régió egységét. Mindez a közös 

jövővel, közös távlati tervekkel (stratégiai identitás) és a közös eredettel, múlttal együtt 

elkülönít egymástól bizonyos helyeket a térben, és valamiféle határokkal ellátott kulturális 

identitást eredményez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális identitását vizsgáló 

kutatásnak a célja a megyében élő lakosság, elődlegesen a kultúrafogyasztó fiatal felnőttek 

(18-35 éves korosztály), kulturális rendezvényeken való részvétel preferenciáinak vizsgálata, 

illetve a megyéhez kötődő kulturális identitással kapcsolatos képzeteiknek a feltárása volt. Az 

igényfelmérés lebonyolítása során hibrid adatgyűjtési metodikával dolgoztunk, kérdőíves 

adatfelvételt, fókuszcsoportos beszélgetést és szakértői, tematikus interjúkat készítettünk. A 

kutatás tudományos kereteit adják az országon belüli és a határon túli magyarság 

társadalomtörténeti kutatásai (Gereben Ferenc, Csepeli György, Bárdi Nándor), valamint 

természetes elemként jelenik meg a szövegben az identitáspolitikai környezet, mely 

segítségével (Huntington, Castells, Assmann) jól beilleszthető a téma a nemzetállamok 

kulturális közegébe. A kutatás eredményeként azzal kell szembesülnie a közösségszervező 

szakmának, hogy a fiatalok a virtuális térben élik a szociális életüket, az online kulturális terek 

biztosítják számukra a kulturális igények, szabadidős szükségletek kielégítésének lehetőségét. 

Ez azonban lehetőség is egyben, hiszen a térben szétszóródva élő fiatalokhoz a megfelelő 

online platformokon sokkal egyszerűbben el lehet jutni, mint a hagyományos 

rendezvényekkel. Ezért elengedhetetlen, hogy a vidéki közművelődési intézmények is 

rendelkezzenek új tudásmegosztó és kulturális-közösségi élményt teremtő online felületekkel, 

aminek nem a létrehozása, hanem a működtetése igényel jelentős erőforrásokat. A virtuális 

térben szerveződött közösségeket nagyobb eséllyel lehet a valódi személyes jelenlétet és 

interakciót eredményező közösségi eseményekre mozgósítani. Olyan hibrid megoldásokkal 

kell dolgozni, amely részben az online térben, részben a települések fizikai kulturális tereiben 

hoznak létre közösségi élményeket. 
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Drabancz Mihály Róbert – Vitál Attila 

Népművelők szerepe a rendszerváltásban 

 

Kulcsszavak: vidéki értelmiség, kultúraközvetítés, felsőoktatás 

A rendszerváltás folyamatát katalizáló demokratikus ellenzék vezetői személyiségeinek, 

elsősorban a fővárosi akadémiai értelmiségi körből rekrutálódó elitnek a közéleti 

szerepvállalását, a többpárti demokrácia megteremtésében betöltött szerepét számos 

tudományos kutatás vizsgálta, azonban a vidéki Magyarországon létrejött alternatív politikai 

mozgalmak, önszerveződések kulcsszereplőinek életútjáról, motivációiról, erőfeszítéseiről 

méltatlanul kevés tudományos és ismeretterjesztő munka látott napvilágot. Kis- és 

középvárosokban, megyeszékhelyen a művelődési házak rendezvényei, könyvtárak író-olvasó 

találkozói, ismeretterjesztő foglalkozások biztosították a helyi diskurzust a pártállam 

lebontásával kapcsolatos igények megfogalmazásának, a demokratikus átalakulás módjára 

vonatkozó elképzelések, nézetek ütköztetésének. Ezek a kulturális terek biztosították a 

későbbiekben, a nyolcvanas évek végén létrejött ellenzéki pártok működésének alapvető 

infrastrukturális feltételeit, a szabad választásokra való felkészülést. Ezekben a folyamatokban 

kiemelkedő szerepe volt a népművelőknek, akik már a hetvenes évek második felétől egyre 

eredményesebb módon tágították a szocialista kultúrpolitika határait, segítették a hivatalos 

ideológiai doktrínával, ízléskultúrával dacoló öntevékeny körök működését. A kutatásunk 

narratív interjú módszertanával tárja fel a rendszerváltásban aktív szerepet vállaló 

népművelők involváltságának okait, politikai szervező tevékenységét, továbbá a népművelő 

képzések, tanszékek hatását a kultúrmunkások közéleti szerepvállalására a nyolcvanas évek 

időmetszetében. Az előadás, az interjúk mellett, széles forrásanyagra épült, melyek közül ki 

kell emelnünk a korszak sajtótermékeit (Magyar Nemzet, Kelet-Magyarország), valamint a 

kulturális és politikai elit visszaemlékezéseit (Hitel, Beszélő). A prezentáció tudományos 

kereteit adják a rendszerváltást kutató politikatörténeti, illetve társadalomtörténeti munkák 

(Ripp Zoltán, Bozóki András, Csanády Márton), valamint a korszakkal foglalkozó monográfiák 

(Joseph Stiglitz, Bayer József, Csizmadia Ervin). 
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Engler Ágnes 

A felnőttnevelés koncepciója a fiatal felnőttek esetében 

 

Kulcsszavak: felnőttnevelés, Durkó Mátyás, fiatal felnőtt, társadalmi integráció 

A hazai szakmai nyelvezetben a felnőttoktatás és a felnőttképzés mellől lassan kikopott a 

felnőttnevelés fogalma. Durkó Mátyás munkásságában hangsúlyos szerepet kapott, mivel a 

nemzetközi elődökkel egyetértve elismerte az ember folyamatos "nevelhetőségének" 

lehetőségét. 

Az előadásban vizsgált generáció, a fiatal felnőttek éppen kiléptek a "hivatalos 

nevelhetőségből", a köznevelés világából. Kérdés, vajon valóban véget ér-e a társadalom 

felelőssége a felnőtt életre történő felkészítésben, illetve 18 éves korukig valóban kialakultak 

azok az alapok, amelyeket a felnőtt társadalom igényel. 

Ezt a tág kérdéskört egy témakörre szűkítjük előadásunkban, mégpedig a társas kapcsolatok 

körére. A Magyar Ifjúság kutatás 2020-as kérdőíves adatfelvételére (N=6000) támaszkodva az 

egyik alminta (N=2000) adatainak felhasználásával a fiatalok társas kulturális kapcsolatait és 

az ezen alapuló jövőterveiket vizsgáljuk meg. Az eredmények a korábbi tendenciát látszanak 

megerősíteni, amely a fiatalok helyzete és tervei közötti szakadékot tárják fel, különös 

tekintettel a párkapcsolatokra: a fiatalok jelentős része magányos annak ellenére, hogy stabil 

kapcsolatokra vágynak, amelyet a karrierjükkel is készek összeegyeztetni. Az előadás felhívja 

a figyelmet az oktatás-nevelés minden szintjének felelősségére a fiatalok társadalmi életbe 

történő eredményes integrálására. 
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Erdei Gábor 

Munkaerő és képzés a közművelődés területén - egy regionális longitudinális vizsgálat 

eredményei, tanulságai 

 

Kulcsszavak: andragógus, közösségszervező, közművelődés, Észak-alföldi Régió 

Egy 2011-ben indított felmérés az Észak-alföldi régióban működő közművelődési 

intézményeket kereste meg (online kérdőívvel) azzal a céllal, hogy felmérje az intézmények 

munkaerő jellemzőit és rákérdezzen a felsőoktatásban megvalósuló szakember képzésre. 

Ekkor az országban közel 20 intézményben folyt andragógus képzés. Tulajdonképpen ezt a 

kutatás ismételtük meg egy 10 évvel későbbi felmérésben (2022), amelyben a vizsgálata egyik 

fókusza a közművelődés területén működő intézményekben meglévő munkaerőhelyzet és 

állapot volt. Másodsorban a kutatás a hazai felsőoktatásban meglévő szakember képzés 

értékelésére is kérte a válaszadókat, ugyanakkor ebben a vonatkozásban a kérdések már nem 

az andragógus képzésre vonatkoztak, hanem az azt felváltó közösségszervezésre. A kutatásunk 

ilyen formában longitudinálisnak tekinthető. A válaszadó intézmények száma 2011-ben 74, 

míg 2022-ben 139 volt. 

A vizsgálat eredményei egyfelől a szaktárca és a szakmai irányítók (NMI) és megvalósítok 

számára bír információkkal, másodsorban fontos a közösségszervezés és egyéb kulturális 

képzéseket működtető felsőoktatási intézmények számára. Az időbeli összehasonílthatóság 

pedig plusz hozzáadott értéket biztosít az érdeklő szakemberek, oktatók és kutatók számára. 
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Fábián Gyöngyi – Komáromi Sándor 

Elvárások és fejlesztés a kulturális közösségszervező képzésben 

 

Kulcsszavak: képzéskutatás, KKK, minőségirányítás, projekt, szakmai kompetenciák 

A Pannon Egyetemen 2019-ben induló Kulturális közösségszervezés alapszak 

minőségirányításának egyik eszközeként a szak első két évének fejlesztési eredményeire 

voltunk kíváncsiak. 

Míg vizsgálódásunk alapjául a Közösségszervezés BA szak képzési kimeneti követelményeinek 

(KKK) tartalomelemzése szolgált, a dokumentumban megfogalmazott kompetenciák 

fejlesztése területén elért eredmények feltárása 2021 őszén, egy a szakterületen dolgozó 

kulturális szakemberek és a képzésben részt vevő hallgatók és oktatók csoportjának 

bevonásával bonyolított projekt keretén belül zajlott. A projekt a végzős nappalis hallgatók 

tervezésében és szervezésében valósult meg, ahol közel 30 résztvevő vizsgálódott kooperatív 

munkaformákkal a szakspecifikus „soft” és „hard” kompetenciák kérdésköreiben. Az 

adatgyűjtés során tehát három forrás állt rendelkezésünkre, amelyek a professzió, a képzés és 

a KKK dokumentum, így a gyűjtött adatok feldolgozását is a források háromszögében tudtuk 

megvalósítani. 

Előadásunkban a projekt eredményeit mutatjuk be összevetve azokat a KKK vonatkozó 

részeivel. A bemutatás során kitérünk a szakmai irányítás szerepét betöltő tantervi előírások, 

és ezzel együtt a tantervi jellemzők, a kulturális szakemberek szakmai tapasztalatai, valamint 

az oktatási szereplők képzési tapasztalatainak átfedéseire, eltéréseire és ellentmondásaira. 
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Facskó Anett 

„A közművelődés premier plánban” – a közművelődési szakemberek audiovizuális - és 

médiakompetenciái 

 

Kulcsszavak: közművelődés, közösségi művelődés, közösségi tanulás, önképzés, felnőttképzés, 

LLL, film, fotó, videó, média, marketing, médiakompetencia, audiovizualitás 

A közművelődési szakemberek audiovizuális tudásának és médiakompetenciáinak felmérése 

a Nemzeti Művelődési Intézet Foto-video alapismeretek közművelődési szakembereknek című 

60 órás szakmai továbbképzés résztvevőinek empirikus kutatásán és a képzés hatásvizsgálatán 

keresztül. 

A kutatás kérdőíves módszer segítségével a résztvevők előzetes médiakompetenciáit, szakmai 

tudását, a szakmával kapcsolatos tapasztalatait, korábbi tanulmányait, valamint a képzés 

elvégzése utáni tapasztalatokat, elért eredményeket, élményeket, további tanulási terveket, 

motivációkat stb. kívánja feltárni. 

A kutatás segítségével választ kapunk arra, hogy miért fontos, hogy a ma kulturális, 

közművelődési szakembere rendelkezzen ilyen sokszínű tudással, és széleskörű ismeretekkel 

akár a fotózás, akár a videókészítés, akár a kulturális marketing, akár a digitális grafikai 

technikák terén. Továbbá a képzés hatásvizsgálatának köszönhetően választ kapunk arra, hogy 

elegendő-e egy ilyen rövid ciklusú, 60 órás szakmai továbbképzés, amelynek keretén belül a 

résztvevők elsajátítsanak a szakmához kapcsolódó alapismereteket, amelyeknek 

köszönhetően színes szolgáltatási színvonalat nyújtsanak látogatóik, kultúrakedvelő 

közönségük számára. 
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Fekete Rita – Kékesi Eszter 

Fiatalok közösségi életének helyszínei - A fiatalok és a települések lehetőségeinek felmérése a 

közművelődés vonatkozásában 

 

Kulcsszavak: ifjúság, közösségi élet, ifjúságkutatás 

A fiatalok közösségi életének helyszínei kutatást a Nemzeti Művelődési Intézet Kutatási 

Központja bonyolította le 2021.01.25. és 2021.02.05. között. A felmérés célja volt 

feltérképezni a fiatalok számára nyújtott helyi lehetőségeket, infrastrukturális adottságokat, 

az ifjúsági klubokról alkotott véleményeket, hiszen a fiatalokra épített fejlesztések 

meghatározóak lehetnek a településeken. A kérdőíves felmérés alapján jól látszik, hogy a 

Magyarországon működő, főként 2011-2020 között alakult ifjúsági klubok tevékenységei 

leginkább szabadidős, közösségi jellegűek, programok szervezésére törekednek, amelyek 

elsősorban a szórakozás és a sport témakörét ölelik fel. Azonban az ifjúsági klubokkal 

foglalkozó szakirodalom és a kutatás eredményeinek összehasonlítása után megállapíthatóvá 

vált a rendszerváltás és az ezredforduló óta tartó tendencia folytonossága, miszerint 

folyamatosan csökken az ifjúsági klubok száma. 
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Filep Aurél 

Civilek a közművelődésért 

 

Kulcsszavak: civil szervezet, közművelődés, innováció 

A Nemzeti Művelődési Intézet felmérései alapján Magyarország településeinek közel 67 

százalékában 2020 tavaszán még nem volt meg az 1997. évi CXL. törvény szerint kötelező 

szakirányú végzettségű közművelődési szakember, illetve nem megfelelő végzettséggel 

foglalkoztatott munkatárs látta el a szakmai feladatokat a közművelődési intézményekben, 

közösségi színtereken. Az NMI megszervezte és lebonyolította a szükséges képzéseket, és 

kinevelték a megfelelő szakembereket. De ez a hiány már régóta fennállt, és az 

önkormányzatoknál nem látták el megfelelően ezeket a tevékenységeket vagy szakember, 

vagy kellő tudás hiányában, ellenben nagyon sok településen felmerültek ettől függetlenül a 

művelődés, kultúra iránti igények, és itt jöttek képbe a civil szervezetek. A helyi lakosok több 

helyen egyesületeket alapítottak, hogy a helyi igényeket ki tudják elégíteni, lehetőség legyen 

olyan pályázatok elnyerésére, amelyeket csak civileknek írtak ki. A fiatalokat, vagy az időseket, 

betegeket támogatni tudják, és ezekkel a tevékenységekkel általában mindig együtt járt 

valamilyen kulturális program. Így a civilek lettek nagyon sok településen a kultúra 

megtestesítői, egyes alapszolgáltatások megvalósítói. Poszterbemutatómban ilyen 

szerveződéseket szeretnék bemutatni, és ezzel irány mutatni más kistelepüléseknek, hogy 

milyen módon tudnak a civil szervezetek hozzájárulni a közművelődés fennmaradásához a 

legelmaradottabb térségekben is. 
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Fintor Gábor 

Sportkulturális kihívások a koronavírus járvány időszakában 

 

Kulcsszavak: sport, kultúra, sportolási szokások, mindennapos testnevelés, COVID-19 

A kutatás alapját egy országos reprezentatív survey felmérés adja, melyet a Tárki 

Társadalomkutatási Intézet végzett a megbízásunkból telefonos megkérdezéssel 2021. július 

20. és augusztus 8. közötti időszakban. A minta a magyar lakosság 18 éves, vagy ennél idősebb 

tagjaira érvényes. Az elemzésbe bevont minta nagysága 1015 fő. A minta többlépcsős 

rétegzett valószínűségi mintavétel eredményeként jött létre, mely alapján a kapott 

eredmények általánosíthatók a teljes magyar populáció hasonló csoportjaira nézve különböző 

változók (nem, településtípus, iskolai végzettség) mentén. 

A kutatásunk célja egyrészt a sportolási szokások felmérése irányult, másrészt a mindennapos 

testneveléssel kapcsolatos attitűdjét vizsgáltuk a megkérdezetteknek. 

A lakosság döntő többsége (71%) egyáltalán nem sportol, ugyanakkor érdekes, hogy ebben a 

COVID-19 járványnak kevés hatása tudható be. A sportolási szempontból aktívak jellemzően a 

férfiak, a magasabban iskolázott, és a nagyobb településen élők. A legnépszerűbb sportágak a 

futás/kocogás (36,3%), a kerékpározás (16,6%), és a labdarúgás (16,2%). A legtöbben a 

televíziót nézik sportolás helyett. 

A mindennapos testneveléssel kapcsolatos vélemények többsége pozitívak, a megkérdezettek 

hasznosnak ítélik meg az óraszám emelését. Ennek egészségi állapotra előnyös hatását 

leginkább azok tekintik relevánsnak, akik sportolnak, illetve azok, akik Budapesten élnek. 

A Testnevelés és sport műveltségi terület minőségi oktatása a sportolási szokások negatív 

tendenciájának megfordításában és egy egészségesebb életmód kialakításában sokat tehet, 

ami rendkívül lényeges a COVID-19 időszakában. 
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Fróna Katalin 

Látó-Ponttól Látóútra 

 

Kulcsszavak: innováció, jó gyakorlatok, adaptáció, kapcsolatépítés 

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület olyan programokat kíván szervezni 

szakemberek számára, mely a kapcsolatteremtést, a tapasztalatszerzést és a tudásátadás 

innovatív alkalmait és fórumait teremti meg. 

E cél elérése érdekében alakította ki a Látópontok Hálózatát, melyben szerepelnek települési 

önkormányzatok, azok közösségi színterei, közművelődési intézmények, civil szervezetek az 

ország minden részéből, falvakból, városokból, valamint a határon túlról Erdélyből, a 

Vajdaságból. 47 címbirtokos szervezet jogosult arra, hogy bemutassa közösségi értékeit, 

innovatív módszereit, jó gyakorlatait a Látóutakra jelentkező delegációk számára. 

A találkozások során a fogadó szervezet és a közösség tagjai közvetlenül mutatják be 

tapasztalataikat, közművelődési tevékenységeiket a látóutak résztvevőinek. 

E program tapasztalatait szeretnénk bemutatni a konferencia résztvevőinek. 
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Hadházi Rita Kata 

Felnőttképzés és közművelődés Hajdú-Bihar megyében a statisztikák mentén 

 

Kulcsszavak: egész életen át tartó tanulás, felnőttképzés, közművelődés 

A kulturális statisztika 1438-as közművelődési adatlapja alapján az intézmények által 

szolgáltatott adatok segítségével másodelemzést végeztünk, különös tekintettel az egész 

életen át tartó tanulásra, mely területileg Hajdú-Bihar megyére fókuszál. Ennek tükrében 

elemeztük az évről-évre alakuló létszámadatokat a rendszeres művelődési formák 

tekintetében az alkotó művelődési közösségek; a képzések; a klubok, körök, szakkörök, 

valamint a nem rendszeres művelődési formák tekintetében az ismeretterjesztésre vonatkozó 

rendelkezésre álló adatokat. A statisztikai elemzés a 2014 és 2020 közötti időintervallumot 

foglalja magában. 
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Herczegh Judit 

A mém, mint a mainstream és underground digitális kultúra közvetítője 

 

Kulcsszavak: mémek, információs társadalom, digitális kultúra 

Az információs társadalom keretrendszere a közösségi médiafelületek segítségével létrehozza 

azokat a kulturális tartalmakat az online térben is, amelyek a fizikai világban társadalmi 

csoportokat képesek szegmentálni vagy integrálni. 

Dawkins óta foglalkozik a társadalomtudomány a memetika kérdéseivel. A genetikusan 

örökíthető kulturális elemeink összessége utat mutat a társadalomba illeszkedéshez és a 

speciális kulturális közegeink azonosításához vagy váltásához. Ugyanakkor Dawkins 

elméletére és elnevezésére tapadva a mémkultúra kialakulása az információs társadalom 

mainstream és underground szegmenseiben egyaránt produktív és látványos testet ölt. 

A mém, mint üzenet egyaránt képviseli a globális kulturális egységtudatot és ugyanakkor 

csoportokat szegmentál mind az alkotók, mind az értelmezők körében. 

Poszterünk segítségével bemutatjuk a mémek kulturális és társadalmi jelentéstartalmait, 

értelmezési keretlehetőségeit. Nézetünk szerint a mém egyaránt eleme lehet egy globális 

kulturális üzenettartam megteremtésének, mely közös társadalmi értékeket azonosít és 

teremt, ugyanakkor képes csoportokra bontani a társadalom tagjait ezen kulturális elemek 

értelmezése és adaptálása során egy azonos képi és szövegvilág bemutatásával is. 
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Ihász Csilla 

Balatonakali közösségei, balatoni közösségek. 

A közművelődés speciális helyzete a Balaton-parton 

 

Kulcsszavak: közművelődés, Balatonakali, közösségi művelődés 

A közművelődés speciális helyzetét kívánja megvilágítani tanulmányom egy konkrét balatoni 

kistelepülésen, Balatonakalin keresztül. A kistelepülés sajátosságait, a törvényben, 

rendeletekben foglalt kötelezettségeit összevetve a turisztikai elvárásokkal, rendezvényekkel 

meglehetősen kettős helyzet tárható fel. A nyári turisztikai szezont megtámogató 

magatartást, egy csendesebb, a közösségi művelődést előtérbe helyező közművelődés váltja 

fel, ennek anomáliái fogalmazódnak meg a törvény számbavételével párhuzamosan. 

Hosszútávú tervem e témában, a tanulmányban érintett kérdésköröket érintő, empirikus 

jellegű – elsősorban kérdőíves kutatás – lebonyolítása, mely arra világít rá, hogy ez a kettősség 

mennyire nehéz, nem szokványos helyzetbe hozza a balatoni közművelődés szervezőit, 

biztosítóit. 
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Jászberényi József 

A hatékony gerontagógia perszonális és institucionális gátjai 

 

Kulcsszavak: gerontagógia, akadály, gát, institúció, ageizmus 

A hatékony gerontagógiai folyamat legfontosabb összetevője a hallgatói elégedettség és az 

igény a folytatásra. Előadásomban - másfél évtized tapasztalatait applikálva - azokat a belső, 

lélektani gátakat és külső, objektív akadályokat tekintem át, amelyek nem, nem vagy nem 

kellőképpen teszik lehetővé ennek az eredmény megvalósulását. 
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Jászberényi József 

A gerontagógia komplexitása az emberkép függvényében 

 

Kulcsszavak: gerontagógia, komplex személyiségmodell, lifelong learning 

Amennyiben a gerontagógiai folyamat megtervezéséhez és lebonyolításához az idősekre, mint 

komplex, legalább négy síkon egyszerre értelmezhető személyiségre tekintünk, az oktatás 

hatékonysága és palettája jelentősen bővül. Előadásom előbb ismerteti a komplex 

személyiségmodellt, majd kitér a modell részei által implikált oktatás-típusokra. 
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Juhász Erika – Márkus Edina – Benkei-Kovács Balázs 

Leendő közművelődési szakemberek pályakép vizsgálata 

 

Kulcsszavak: pályakép, közművelődés, kvalitatív elemzés 

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020. január és 2021. novembere között megvalósított egy 

képzést kísérő kutatást, amelynek fókuszában a leendő közművelődési szakemberek 

szakmával, leendő pályavitellel kapcsolatos szemléletének feltérképezése állt (Schön, 1983.). 

A vizsgálat nem előzmények nélküli, több hazai szerző pl. Diósi (1998), Hidy (2001), Beke 

(2001) Kleisz (2005) és Furulyás (2007) is foglalkozott a témával. Az elmúlt két évtized 

eredményeit áttekintve elmondható, hogy többen fontosnak vélték a művelődésszervezők, 

korábban népművelők, szakmai motivációinak, pályaképének vizsgálatát. 

A pályaképhez tartozó attitűdök változásáról szeretne a vizsgálatunk helyzetképet adni, egy 

olyan időszakban, amikor már megjelentek az állami szabályozásban a közművelődési 

alapszolgáltatások (20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet), az egyes intézménytípusokban 

meghatározott szintű szakmai végzettséggel rendelkező szakember alkalmazása vált 

kötelezővé. Az adatfelvétel két paneljének érdekessége, hogy a kvalitatív adatfelvétel még 

Covid-19 világjárvány kitörése előtt készült (2020 január-március között), a nagymintás 

kvantitatív vizsgálat pedig már arra az időszakra esett (2021. október-november), amikor 

globális módon megkérdőjeleződtek a közösségek szervezésével kapcsolatos korábbi 

paradigmák. 

A kvalitatív kutatás során a tartalomelemzés módszerét használtuk, az országos mintában a 

Nemzeti Művelődés Intézet képzéseinek résztvevőit (n= 270) vontuk be, összesen 11 képzési 

helyszínről. Az adatgyűjtés az alábbi fontosabb témakörökre terjedt ki: 1. Szakmakép és 

munkatapasztalat; 2. Szakmai és tanulási motiváció, személyes fejlődés; 3. A szakmai 

munkával kapcsolatos pozitív és negatív attitűdök; 4. Távolabbi szakmai célok, pálya- és 

jövőkép; 5. A szakma általános presztízse, és a szakmai közösség egysége. 

Eredményként azonosításra kerültek a szakmai motivációval, a hivatástudattal, a 

közművelődési szakma sokszínű szereprepertoárjával, valamint a munkavállalói nézőpontból 

kiemelt szakmai pozitívumokkal és negatívumokkal összefüggő vélemények fontosabb 

klaszterei. 
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Kerülő Judit 

"Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket?" A digitális oktatás tapasztalatai a 60 éven 

felüli korosztálynál 

 

Kulcsszavak: informatikai kompetencia, digitális oktatás, inaktív felnőtt 

Referátumomban arra a kérdésre keresem a választ, mi motiválja a 60 éven felüli, 

többségében munkaerőpiaci helyzetét tekintve inaktív felnőtteket arra, hogy a jelenléti és 

digitális oktatásban való részvétel esetén az utóbbit válasszák. 2022 tavaszán a Milton 

Friedman Egyetem által szervezett Szenior Akadémia oktatójaként két, digitális formában 

meghirdetett kurzust tartottam. Az itt szerzett tapasztalatok és a résztvevőkkel készített 

interjúk (10 fő) alapján mutatom be azokat a motívumokat, azokat az előnyöket, amelyek 

miatt a megkérdezettek az oktatásnak ezt a kevésbé személyes módját választották. Továbbá 

arra is választ keresek, okoz-e az online kapcsolattartás bármilyen nehézséget annak a 

korosztálynak, akik már felnőtt életükben sajátíthatták el informatikai kompetenciáikat. Arra 

is felhívom a figyelmet, hogy a digitális kapcsolattartás az oktató részéről milyen speciális 

módszertani ismereteket, készségeket igényel. 
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Kiss Fruzsina 

„Ami összeköt – könyvvel a közösségért” 

 

Kulcsszavak: közösségfejlesztés, aktivizáló módszerek, nyilvánosságot biztosító módszerek, 

koronavírus járvány 

2021. január 1-jétől dolgozom egy kulturális korlenyomaton, amely a „Gondolatok a magyar 

kultúráról” címet viseli. A könyv eredetileg egyetlen példányban, 82 fő hozzájárulásával és 

saját kézírásával készült el. Az elkészült művet jótékony célra ajánlottam fel (eszmei értéke 

felbecsülhetetlen, hiszen egyetlen példány van belőle) amellyel a Regőczi István Alapítvány – 

a koronavírus miatt árván, vagy félárván maradt gyermekek megsegítéséért jött létre – 

munkáját tudtam segíteni a Közmédia „Jónak lenni jó” adománygyűjtő eseményének 

keretében. A könyv idén, 2022 júniusában kisebb példányszámban (2000 példány) a Polgári 

Magyarországért Alapítvány gondozásában megjelenik, „Ami összeköt – 100 gondolat a 

magyar kultúráról” címmel. Előadásom célja az elkészült mű közösségfejlesztő elemeinek 

feltárása, a mű és a részfeladatok bemutatása, a közösségfejlesztés módszereinek, és azon 

belül az aktivizáló módszereknek a bemutatása, amely ötvöződik a nyilvánosságot biztosító 

módszerekkel. A későbbiek folyamán a kutatásomat szeretném folytatni a könyv utóéletének, 

valamint a közönség befogadásának vizsgálatával a „közönségből közösség” elve mentén. 
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Koltai Zsuzsa – Koller Inez – Reisz Terézia 

Baranya megyei civil szervezetek jó gyakorlatai a nemzetiségi kultúraközvetítésben és 

közösségszervezésben 

 

Kulcsszavak: Baranya megye, nemzetiség, kultúraközvetítés, közösségszervezés, civil 

szervezetek 

Az előadás a PTE BTK HFMI kutatócsoportja által 2021 szeptembere és 2022 augusztusa között 

lebonyolított, a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatási Program 

kutatócsoportok számára című pályázatának támogatásával megvalósított, „Kultúraközvetítés 

és közösségi élet a Baranya megyei nemzetiségek körében” című kutatás részeredményeit 

ismerteti. Rétegzett mintavételi eljárásra építve 30 nemzetiségi önkormányzat, valamint 30, a 

nemzetiségi kultúraközvetítésben szerepet játszó Baranya megyei civil szervezet vezetőjével 

bonyolítottak le strukturált interjút a kutatócsoport tagjai 2021 novembere és 2022 márciusa 

között. Annak érdekében, hogy a strukturált interjúk kérdéssora reflektáljon a vizsgálandó 

terület legaktuálisabb kérdéseire, kihívásaira és jó gyakorlataira, a kutatócsoport 2021 

októberében egy-egy fókuszcsoportos beszélgetést szervezett a Baranya megyei nemzetiségi 

önkormányzatok, illetve a nemzetiségi kultúra közvetítésével foglalkozó civil szervezetek 

vezetőinek bevonásával. A fókuszcsoportos beszélgetések és a strukturált interjúkra épülő 

vizsgálat mellett a kutatócsoport tagjai összehasonlító elemzés alapján feltárták a mintába 

került szervezetek online kommunikációs-és közösségszervezői tevékenységének 

sajátosságait is. 

Az átfogó kutatás eredményei közül jelen előadás a vizsgált civil szervezetek által a 

nemzetiségi identitás erősítése, a hagyományok megőrzése és közvetítése, a közösségi 

aktivitás ösztönzése, továbbá a partnerekkel való hálózatosodás területén megvalósított jó 

gyakorlatok sajátosságait tárja fel. 
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Konczné Tegzes Erika 

A helyi értéktárak és a kulturális örökség szerepe a közművelődésben és a közösségépítésben 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

 

Kulcsszavak: értéktár, kulturális örökség, közművelődés, közösségépítés 

A vizsgálat alapja az értéktárak működésének jelentősége, a nemzeti értékek és a kulturális 

örökség szerepe a közművelődésben a közösségépítés szempontjából. A tanulmány arra keresi 

a választ, hogy milyen hatása van a helyi értéktárak létrehozásának a helyi közösségek 

fejlesztésére a kutatott megyében. Kitér az értéktárak kialakulásának módszertani 

folyamatára. 

Vizsgálom az értéktárak működését, az értékfeltárásban alkalmazott módszereket, a nemzeti 

értékeket. Az empirikus kutatás módszere kérdőíves kutatás, kiegészítve 

dokumentumelemzéssel. 

A kérdőíves kutatással arra szeretnék választ kapni, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

található települések szakemberei felismerték-e az értéktárak kiemelkedő jelentőségét, ha 

igen, hány településnek van helyi értéktára, hány bejegyzett helyi és megyei érték található. 

Ha nem, hajlandók-e értéktár bizottságot létrehozni. Ezenkívül, az értéktár bizottságban 

résztvevők milyen hatással vannak a közösségi életre, szoktak-e eseményeken részt venni. A 

kutatási kérdőívet a vizsgált megye 175 településén töltötték ki közművelődési munkatársak, 

így sikerült viszonylag átfogó képet kapni a témáról. A módszertani anyag elemzése rámutat, 

hogyan kell működtetni egy értéktárat. 

Összességében elmondható, hogy bár számosságát tekintve kevés települési értéktár működik 

a vizsgált megyében, a megkérdezett települések többsége hajlandóságot mutat értékeik 

felkutatására, az értékek gyűjtésére, gondozására, a megyei értéktárba való felterjesztésre. A 

kutatás elemzésével szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy miért sikeresebbek azok a 

települések, ahol a múlt őrzésén túl közösségek bevonásával élővé teszik településük életét. 
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Kuglics Gábor – Ponyi László 

A közművelődés helyzete és reakciói a koronavírus járványra kutatás 

 

Kulcsszavak: koronavírus, járvány, online tér, https://jogyakorlaton.hu, https://aszakkor.hu 

A Nemzeti Művelődési Intézet Kutatási Központja 2020. novembere és 2021. júniusa között 

11 alkalommal online kérdőív segítségével vizsgálta, hogy a közművelődés 

intézményrendszere hogyan reagált a koronavírus-járványra és az életbe léptetett 

intézkedésekre. A kutatás során kérdőívenként átlagban több mint 2000 települést értünk el. 

A válaszadók 4/5-e nyilatkozott úgy, hogy a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény 

az eredeti funkcióját megtartotta, azonban az épület bezárt, csak a munkatársak végzik ott a 

munkát. A home office munkavégzéshez a válaszadók több mint kétötöde laptopot vagy asztali 

számítógépet kapott. A közművelődésben dolgozók több mint 7%-a volt érintett 

koronavírusos megbetegedésben. 

A járvány nem befolyásolta a már futó közművelődési pályázatokat, de ahol igen, ott 

programok átütemezéséről vagy a projektek fizikai befejezésének halasztásáról döntöttek.  

A prevenciós intézkedések hatására az intézmények/színterek legnagyobb arányban a 

személyes kontaktust igénylő közösségi eseményeket hagyták el, ennek csak egy részét tudták 

átmenteni az online térbe. Akik korábban is használtak vagy a járvány idején hoztak létre új 

online felületet, ott a leggyakoribb tevékenységek a videós tartalmak készítése és megosztása, 

a virtuális kvízek és a virtuális kiállítások voltak. 

A járványhelyzet idején a Nemzeti Művelődési Intézet is új online felületeket indított. A 

közművelődési jó gyakorlatokat bemutató https://jogyakorlaton.hu és az online szakköri 

foglalkozásokat bemutató https://aszakkor.hu oldalak ismertsége legalább 90%-os a 

közművelődési szakma munkatársai körében. 
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Kuglics Gábor – Morvay Szabolcs 

Filmklubok Magyarországon felmérés eredményei 

 

Kulcsszavak: filmklub, filmtípus, infrastruktúra, technikai paraméterek 

A Filmklubok Magyarországon címmel elindított felmérés a Nemzeti Filmalap és a Nemzeti 

Művelődési Intézet Kutatási Központja együttműködése alapján valósult meg 2021. 

januárjában. A felmérés célja az volt, hogy feltérképezzük a közművelődésben a filmklubok 

hálózatát, esetleges hiányosságait és a szükséges fejlesztési igényeket. A felmérés során 

Magyarország 3155 települését céloztuk meg, 2432 válasz érkezett vissza, ez országosan 77%-

os kitöltési arányt jelent, ami megfelelőnek tekinthető. A felmérés eredményeként számos 

jellemzőt számba tudunk venni a hazai filmklubok kapcsán a közművelődési 

intézményrendszerben. Kezdve onnan, hogy igen csekély számú működő filmklubot találtunk, 

olyan indikátorok állnak rendelkezésünkre, mint a meglévő filmklubok taglétszámai, működési 

gyakorisága, helyszínként szolgáló terek típusa, a klubok indulási évei, a vetített filmek típusai 

– mint művész, klasszikus, kortárs, illetve magyar filmek. Fontosnak véltük felmérni továbbá 

azt is, hogy azokon a településeken, ahol nincsen filmklub, vajon lenne-e rá igény a jövőben. 

A válaszokból kiderült, hogy különböző feltételek megléte esetén – forrás, helyszín, minimális 

infrastruktúra – sok helyen indítanának filmklubot Magyarországon. A kutatás keretében 

végezetül technikai paramétereket is felmértünk a filmvetítések alapvető feltételeinek 

megfelelően. A kutatás folyományaként bízunk abban, hogy az eredmények hozzájárulnak a 

hazai filmklub hálózat fejlesztéséhez. 
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Kuthy-Megyesi Judit – Juhász Erika 

Regionális hátránykompenzáció a közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás 

segítségével 

 

Kulcsszavak: közművelődés, kulturális tanulás, OSAP, regionalitás 

Azok a saját, illetve partneri kezdeményezésre megvalósuló kulturális tanulási folyamatok, 

amelyek a magyarországi közművelődési intézményekre jellemzők: aktív (rendszeres és nem 

rendszeres művelődési formák szervezői, szolgáltatói, résztvevői) és passzív (külső szervek 

tevékenységei, alapterületből kizárólagossággal átengedett területi, terembérlési, 

helyszínbiztosítási) tulajdonságokkal is rendelkező, nem-formális vagy informális tanulási 

jelenségek (vö. Juhász és Szabó 2016, Kozma et. al 2015). Legfontosabb vizsgálati 

eredményünk, hogy a lokalitást a szakmai szemlélet középpontjába helyező, a helyi igényekre 

és adottságokra építő közművelődési tevékenységben a regionális hátránykompenzáció, 

esélyteremtő funkció a statisztikai adatok másodelemzése során (OSAP 2019) szignifikánsan 

beazonosítható. 
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Lanczendorfer Zsuzsanna 

Egy győri kékfestő család értékmegőrző és közművelődési tevékenysége. Szellemi kulturális 

örökségünk egy győri kékfestő család munkásságán keresztül (II. rész) 

 

Kulcsszavak: kulturális érték, kékfestés, egyéniségvizsgálat, közösségfejlesztés 

2018-ban öt ország, köztük Magyarország javaslatára a kékfestés tradicionális mesterséget 

elismerték és felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Listájára, amelynek 

kidolgozásában Tóth Ildikó győri kékfestő mester is részt vett. Előadásomban ezért a Győri 

Kékfestő Műhelyt mutatom be, ahol a mai napig eredeti eszközökkel és technológiával készítik 

a textileket. Emellett a család aktív szerepet vállal a mesterség megismertetésében, tovább 

hagyományozásában. Egyben rávilágítok az Éhling kékfestő család öt generációt átívelő 

családtörténetére. Ismertetem Tóth Ildikóval a Népművészet Mesterével, valamint családjával 

készített interjúk segítségével a kulturális örökségünk fennmaradásában, az 

ismeretterjesztésben és közösségfejlesztésben (kézműves bemutatók, kiállítások, 

oktatófilmek) végzett kiváló munkájukat, eredményeiket. 
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Major Enikő 

Értékrend – iránytű 

 

Kulcsszavak: érték, értékpreferencia, értékteremtő nevelés, értékátadás, értéktanulás 

A nevelés értékteremtő és értékátadó folyamat (Simon, 2016), melyekre hatást gyakorol a 

vallásosság (Pusztai, 2011), s mivel az érték örök, felnőttként is viszi tovább a gyermek. A 

pedagógusok értékközvetítő szerepe fokozottan van jelen a tanulók életében, a saját 

értékrendszerük kialakításában (Bacskai, 2008; Pusztai, 2011; Morvai, 2017; etc.), mégis 

bizonyos értékeket másképp preferálnak a pedagógusok. A tanulmányunkban öt csoportba 

(Bacskai 2008) sorolt, az oktatási színtér két (állami, egyházi) szektorában foglalkoztatott 

pedagógusok által rangsorolt értékek összehasonlításával az értékközvetítő nevelés 

jelentőségét mutatjuk be. Megvizsgáltuk, mi jellemző az állami és felekezeti iskolák 

pedagógusaira, milyen értéksorrendet állítanak fel és mely értékek fontosak kiemelten 

számukra a gyermeknevelés során. Papíralapú kérdőíves adatfelvételünket 16, tiszántúli 

felekezeti iskolában vettük fel 4. osztályos tanulókat tanító pedagógusok körében 2020-ban, 

ehhez szűkítettük a KINCS Értékteremtő Gyermeknevelés című reprezentatív kutatás 

adatbázisát az ország keleti régiójára. Az összesített adatok feldolgozásához az SPSS program 

alkalmaztunk. Eredményeink megerősítették az egyénre és közösségre vonatkozó társadalmi 

tőke szempontjából hasznos nevelési értékeket. 
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Markos Valéria 

Önkéntesség mint az aktív időkor egyik záloga 

 

Kulcsszavak: önkéntesség, aktív időkor 

Az aktív idősödés fogalmának központi eleme, hogy az egyén mennyire képes szerepet vállalni 

a társadalomban, és mindeközben mennyire bír szellemileg, fizikailag egészséges maradni, és 

teljes értékű életet élni (WHO 2002, 2011/413/EU). Az aktív idősödés fogalmának egyik 

indikátora a munkabírás, így a fizetett és fizetetlen munkában való részvétel mértéke is. 

Előadásomban ez utóbbi kérdést vizsgálom, és elsősorban azt, hogy milyen szerepe van az 

önkéntességnek az idősebb generációk körében. 

A kutatások felhívják a figyelmet az önkéntesség kedvező hatásaira, többek között pozitívan 

hat az egyén testi és mentális egészségének, jóllétének megőrzésére, szociális kapcsolatai 

ápolására, valamint csökkentheti az izolációt is (Walker 2002, Haski-Leventhal et al 2009, 

Jensen-Principi 2014 stb.). Ezek a pozitív hatások a munkaerőpiacról kilépő idősebb korosztály 

körében még inkább felértékelődhetnek, továbbá az önkéntes munkavégzés könnyítheti a 

munkaerőpiacról a nyugdíjas évekbe való átmenetet is. 

Előadásomban az idősek önkéntességi jellemzőit mutatom be a hazai kvantitatív 

önkéntességet vizsgáló kutatások alapján (KSH, KINCS). Magyarország felnőtt lakosságának 

önkéntességre fordított ideje jóval elmarad az Európai Uniós átlagtól, az utóbbi években az 

időkorú önkéntesek száma növekvő tendenciát mutat, mely pozitív hatással van a szellemi és 

testi jóllétükre egyaránt. 
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Márkus Edina 

A közművelődési intézmények felnőttképzési tevékenysége a statisztikák tükrében 

 

Kulcsszavak: közművelődés, felnőttképzés, kulturális statisztika, általános célú felnőttképzés 

Ha a közművelődés funkcióit tekintjük, akkor megállapíthatjuk, hogy több szerző (Inkei 1997, 

Harangi 2000, Pordány 2000, Mátyus 2006) kiemeli a képzési, felnőttképzési feladatát. 

A közművelődési intézményekben a közösségi művelődés, művelődő közösségek munkája 

révén értékek, ismeretek átadása zajlik folyamatosan. Olyan hozzáadott érték ez a társadalom 

és az egyén számára is, amely nehezen mérhető, nem könnyen számosítható. 

Vizsgálatunkban az OSAP 1438 közművelődési statisztika képzésekre vonatkozó adatait 

elemezzük 2010-2020-ig bezárólag, ez 3000-6000 közötti évenkénti adatszolgáltató 

tevékenységadatait jelenti. 

Eredményeink azt mutatják, hogy közel 3.000 saját képzési csoport, az évek során 40.000 és 

60.000 közötti saját képzést befejező résztvevő, 90.000 és 130.000 fő saját és együttműködési 

partnerrel közösen szervezett képzést befejező résztvevő. 

Ha a képzési tevékenységet képzési cél szerint is nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy az 

általános célú képzés szempontjából nagyon fontos szerepűek a közművelődési intézmények. 

A saját képzéseik legnagyobb része ilyen típusú és ez azért fontos és hiánypótló, mert 

egyébként a felnőttképzési szektor igen szakképzés domináns. A közművelődési intézmények 

olyan felnőtt tanulói kört érnek el, amelyek nehezebben kapcsolódnak be képzésekbe, így az 

intézmények ilyen típusú tevékenységének fontos társadalmi integrációs szerepe van. 
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Máté-Szabó Barbara 

Tanulási motivációk vizsgálata a felsőoktatási szakképzésben 

 

Kulcsszavak: felsőoktatási szakképzés, tanulási motiváció, akkreditált iskolarendszerű 

felsőfokú szakképzés 

Előadásunkban a felsőoktatás egy speciális képzési területének hallgatói összetételében 

kívánunk betekintést nyújtani a hallgatók tanulási motivációinak vizsgálatával. A felsőoktatási 

szakképzés (FOKSZ) korábban felsőfokú szakképzés (FSZ-2003-2013) és akkreditált 

iskolarendszerű felsőfokú szakképzés (AIFSZ 1998-2003) témája hazai és nemzetközi szinten is 

vizsgált terület. A képzés kialakulását, fejlődését több munka is vizsgálta (Furth, 1973; Teichler, 

1998), emellett összehasonlító elemzések is foglalkoztak az európai országok sajátosságaival 

(Kirsch et al., 2003; Grm – Bjørnåvold (2014)); Crosier et al., 2018, 2020). 

Munkánk során a hazai és nemzetközi kutatások eredményeire alapozva kérdőíves vizsgálatot 

végeztünk. A kérdőíves vizsgálatot Magyarország 23 felsőoktatási intézményében folytattuk a 

felsőoktatási szakképzésben nappali és levelező tagozaton tanuló hallgatók körében 

valamennyi képzési területen. Összesen 1628 fő töltötte ki kérdőívünket. Előadásunkban a 

hallgatók társadalmi hátterének vizsgálata mellett a tanulási motivációjukat, módszereiket 

elemezzük, vizsgáljuk a képzési területek szerinti különbségeket. Az eredmények segítségével 

választ kaphatunk arra, hogy a FOSZK hallgatók milyen tanulási motivációkkal rendelkeznek. 
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Mészáros Szilárd – Kuhár Klára 

Innovatív megoldások a pandémia idején a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban 

 

Kulcsszavak: online tartalom, youtube, virtuális tér, honlapfejlesztés 

A nyíregyházi Agóra elsődleges célja, hogy a programjainkon részt vegyenek a megyében élők 

és a turistaként a városba érkezők egyaránt. Ennek érdekében igyekszünk minél hatékonyabb 

marketingmunkát végezni. Honlapunkon, Facebook-, Instagram- és Youtube oldalunkon is 

tájékozódhatnak az érdeklődők az aktuális rendezvényeinkről, mely felületek kiemelt szerepet 

kaptak a pandémia ideje alatt. 

A koronavírus okozta nehézségek intézményünkre is hatással voltak, azonban a nehéz időszak 

alatt sem voltunk tétlenek. A védelmi intézkedések naprakész kommunikációja is elsődlegesen 

a web-, valamint a Facebook oldalon keresztül zajlott. 2020-ban indult el intézményünk 

Youtube csatornája, melyen 36 db videó tekinthető meg, különböző témákban. Az egészen 

fiatal korosztályt megcélzó kézműves feladatokat bemutató videóktól kezdve, a felnőtteknek 

szóló változatos témájú podcasteken és szépirodalmi, képző-, és filmművészeti, vagy akár 

művészettörténeti előadáson át, az idősebbek számára született elmét tornáztató videók is 

helyet kaptak a csatornán. 

Ehhez segítségünkre volt egy 2020-ban nyert pályázat, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet 

írt ki. A pályázat révén beszerzésre került egy videókamera, állvány, stúdiólámpa, kitűzhető 

mikrofon, monitor, valamint egy 2 méterszer 2 méteres sajtófal, mellyel elsődlegesen az NMI 

felületén elérhető aSzakkör.hu oldalra is készítettünk tudásmegosztó tartalmakat filmes 

témában. 

2021-ben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz nyújtottunk be pályázatot 

honlapfejlesztés (a közművelődési intézmény egyéb elektronikus felületeken történő 

megjelenéséhez) címen, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Nyertes pályázatunknak 

köszönhetően megújult intézményünk weboldala. A megye kulturális központjának arculati 

fejlődéséhez, imázserősítéséhez szükségszerű volt egy átlátható, letisztult, modern külsővel 

és egyszerű kezelőfelülettel létrehozott belsővel rendelkező, mobilra is optimalizált honlap. 

Mivel a pandémia alatt kifejezetten csak az online térben volt lehetőség az intézményi 

érdeklődés fenntartására, emiatt is kiemelten fontos a weboldal korszerűsítésének projektje. 

Weboldalunk korszerűsítését követően a belső tájékoztatást segítő teljesen saját fejlesztésű 

terembérlet-rendszerünk is megújult és rendezvény foglaló rendszerként működik tovább. 

Átláthatóbb, modernebb, könnyebben és gyorsabban kezelhető felületet kapott. 

Előadásunk ezen jó gyakorlatok összefoglalásáról és bemutatásáról szól, részletezve a 

feltöltésre került tartalmakat." 
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Miklósi Márta – Molnár Attila Károly – Daria Becker-Pestka 

Kulturális jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtási intézetekben hazánkban és 

Lengyelországban. Fogvatartottak kulturális jogai és lehetőségei 

 

Kulcsszavak: kulturális jogok a börtönben, reintegráció, magyar és lengyel börtön 

Napjainkban mindinkább megfelelő figyelem fordul a büntetőjogi szankciók végrehajtására a 

büntetés-végrehajtásban. Alapvető, hogy a szabadságvesztés folyamatában minden 

körülmények között érvényesülnie kell az emberi jogoknak. A hazai és a lengyel büntetés-

végrehajtási intézetekben is számos olyan tevékenység folyik, ami a fogvatartottak 

társadalomba történő reintegrációját készíti elő (v. ö. Ruzsonyi 2006, Jaworska 2016). E 

tevékenységeken belül mindkét vizsgált országban a művelődési és szabadidős tevékenységek 

közé tartozik többek között a sport, a könyvtárhasználat, a különböző szak- és 

önképzőkörökben való részvétel (Ruzsonyi 2006:29). Cél, eredmény: Vizsgálódásunkban 

megismertük a fogvatartottak művelődéshez fűződő jogainak érvényesülését, a börtönön 

belüli művelődési lehetőségek megvalósulását. Módszertan: Előadásunkban – elemezve a 

hazai és lengyel forrásokat – körbejárjuk, milyen művelődési lehetőségek kínálkoznak a 

fogvatartottak reintegrációjának előkészítésére, továbbá melyek a téma hangsúlyosabb 

területei. 

Bibliográfia: 

Jaworska, A. (2016). Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań 

penitencjarnych, OW Impuls Kraków 

Konopczyński, M. (2008). Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości, [in:] 

Urban, B. & Stanik, M. (Eds.) Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna, PWN Warszawa 

Ruzsonyi Péter (2006): A kriminálpedagógia lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi 

integrálódás érdekében. In: Börtönügyi Szemle, 25. évf. 2. szám, 21-33. p. 
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Miklósi Márta – Márkus Edina – Barabási Tünde – Gabóda Béla – Gabri Rudolf 

Határon túli magyarok oktatási jogainak érvényesülése Romániában, Szlovákiában és 

Ukrajnában 

 

Kulcsszavak: határon túli kisebbségek jogai, anyanyelv-ápolás, Felvidék, Erdély, Kárpátalja 

A kisebbségi közösségek fennmaradásának egyik – általunk vizsgált – feltétele az anyanyelvi 

oktatás, enélkül igen nehéz elképzelni az etnikai, nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 

közösségi életét. Poszterbemutatónkban körbejárjuk, mi jellemzi az erdélyi, felvidéki, 

kárpátaljai magyar kisebbségek oktatási jogainak érvényesülését, melyik területen milyen 

tendenciákkal találkozhatunk. 

A felvidéki magyarok azonosságtudatának egyik legfontosabb eleme az anyanyelv, talán 

éppen ezért jellemző e közösségre az anyanyelv-megtartására való nagyfokú igyekezet. Az 

anyanyelv átörökítésében nagyfokú szerepe van az anyanyelvi iskoláknak. Ennek előnye az, 

hogy nemcsak a magyar nyelv és irodalom oktatása zajlik magyar nyelven, hanem – 

iskolatípusonként változó mértékben - más tantárgyak oktatása is. (Bartha 2003) 

A romániai magyar nyelvű oktatás szerkezeti szempontból megegyezik a többségi román 

nyelvű oktatáséval, de a tanítás nyelve a magyar. A magyar oktatás veszélyeztetett az 

elszigetelt magyar mikroközösségek estében; a szigettelepülések esetében; az etnikailag 

vegyes településeken; szórvány településeken. 

Ukrajnában a 2017. szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény jelentősen átalakította a 

közoktatás rendszerét, ennek kérdéskörét is alaposan megvizsgáljuk. (Fedinec– Csernicskó 

2017) 

Bartha Csilla (2003): A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. In: Nyelvi 

jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Magyar Kisebbségi Könyvtár 

sorozat. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 56-75. Elérhető: 

http://real.mtak.hu/13812/1/kimenet.pdf 

Fedinec Csilla – Csernicskó István (2017): A 2017-es ukrajnai oktatási kerettörvény: a szöveg 

keletkezéstörténete és tartalma. Régió. 2017/3. szám. p. 278-300. 
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Morvay Szabolcs – Kékesi Eszter 

Települési kiadványok felmérése kutatás eredményei 

 

Kulcsszavak: kulturális kiadványok, periodikák, kultúra, közművelődés 

A Nemzeti Művelődési Intézet Kutatási Központja által végzett Települési kiadványok, 

periodikák kutatás célja az volt, hogy feltérképezzük a településeken fellelhető időszakos és 

rendszeres kiadványokat, azok jellemzőit, megjelenésük körülményeit. Vizsgálatunkban 

elsősorban a kulturális jellegű kiadványokra koncentráltunk, de az egyházi, az önkormányzati, 

valamint a civil szféra által kiadott lapok esetében is kíváncsiak voltunk a felmérés 

eredményeire. 

Az online kérdőívet a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programban részt vett és 

továbbfoglalkoztatott, a településeken dolgozó közművelődési asszisztensekhez juttattuk el, 

a válaszadás önkéntes volt és településenként egy kitöltött kérdőívet vártunk. Az 

adatfelvételre 2022. január 10. és 2022. február 10. között került sor. A kérdőívre összesen 

2277 válasz érkezett, amivel az ország településeinek 72%-át értünk el. 

A felmérésben elsőkörben a településeken megjelenő kiadványok típusára kérdeztünk rá, és 

elsősorban a kultúrával, a kulturális intézményrendszerrel, a művelődő közösségekkel és a 

kulturális eseményekkel kapcsolatos kiadványokra voltunk kíváncsiak. A felmérés során 

kitértünk arra a kérdésre is, hogy 2019 és 2021 között mekkora példányszámban jelentek meg 

a különböző kiadványtípusok az egyes településeken. A harmadik kérdésblokkban a 

válaszadókat arra kértük, hogy a településükön található öt legfontosabb kiadványt és azok 

jellemzőit nevezzék meg. A következő kérdésben arra szerettünk volna választ kapni, hogy a 

települések milyen forrásból finanszírozzák az időszakos és állandó kiadványaik megjelenését. 

Kitértünk arra a kérdésre is, hogy a települések milyen célból jelentetnek meg kiadványokat. 

Végül a kutatás eredményeképpen megtudtuk, hogy a válaszadók 37%-a szerint vannak a 

településükön olyan személyek, helyi lakosok, tanárok, helytörténeti kutatók, akik 

meghatározó szerepet játszanak egy-egy kiadvány megjelenésében. 
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Nagy Angelika 

Közösségfejlesztés az eleki Sarlós Boldogasszony Plébánián 

 

Kulcsszavak: közösségfejlesztés, egyház, NCD, Természetes Közösségfejlődés, közösség 

Az ember társas lény mivoltából adódóan igényli a különböző közösségekhez való tartozást. 

Az egyén számára fontos a közösség egyrészt azért, mert képességeit a másokkal való 

interakciók során tudja kibontakoztatni, fejleszteni, másrészt a jól működő közösségek 

képesek megerősíteni, megtartani őt értékrendjében vagy szembesíteni az értékrendet érő 

dilemmákkal. 

Kutatásomban a közösségfejlesztés egy szűkebb területét az egyházi közösségfejlesztést 

vizsgálom az eleki római katolikus plébánián folyó közösségfejlesztő tevékenység 

bemutatásával. Egy európai uniós pályázat keretében 2018. tavaszán Christian A. Schwarz 

német evangélikus teológus által kifejlesztett közösségdiagnosztikai és közösségfejlesztő 

módszer (Természetes Közösségfejlődés – NCD) szerint indult el a plébánián a 

közösségfejlesztő munka. A 2018-2021 közötti időszak tapasztalatait, eredményeit mutatom 

be kérdőíves adatok alapján. 
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Nagy Lilla Zsófia 

A közösségi művelődés felsőoktatási szakjain végzettek pályakövetése 

 

Kulcsszavak: diplomás pályakövetés, foglalkoztathatóság, szakemberképzés 

Az előadás célja bemutatni a Debreceni Egyetemen végzett közösségszervezés BA, andragógia 

BA, illetve andragógia és kulturális mediáció MA szakos hallgatók körében végzett 

pályakövetéses vizsgálat eredményeit. 

A fő kérdésem az volt, hogyan boldogultak a munkaerőpiacon, mit gondolnak a jelenlegi 

munkaerő-piaci státuszukról és az egyetemi képzésükről. 

Előadásomban röviden kitérek a diplomás pályakövetési rendszer hazai gyakorlatára, illetve 

az olasz pályakövetése és annak tanulságaira. A munkaerő-piaci sikeresség tekintetében 

fontosnak tartom bemutatni a kompetenciák és a munkaerőpiac kapcsolatát, illetve a 

foglalkoztathatóság és átmenet fogalmait. 

Majd a kutatási eredményeket mutatom be. A vizsgálatot kérdőíves módszerrel végeztem, 

2011-2020 között végzett hallgatók körében. (N=85 fő). 

Az eredmények alapján elmondható, hogy szinte mindnyájuk szakhoz kötődő munkakörben 

helyezkedik el, rövid időn belül (max.8 hónap álláskeresési idő). Az egyetemen tanult 

ismereteket tudják hasznosítani életük valamely területén és nem bánták meg, hogy a szakot 

választották. A munkaerő-piaci sikeresség kapcsán kiemelik a problémamegoldó képesség, 

kommunikációs képesség és a gyakorlat fontosságát. Azt tanácsolják a jelenlegi hallgatóknak, 

hogy olyan munkát válasszanak, amit örömmel végeznek és ragadjanak meg minden 

lehetőséget a tapasztalatszerzésre. 
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Nemes Krisztina – Kékesi Eszter 

Felnőttképzési programok motivációs hatása a felsőfokú tanulmányokra Baranya megyében 

 

Kulcsszavak: tanfolyamok, motiváció, felsőfokú tanulmányok 

A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatósága 2018-ban kezdte 

Közönségkapcsolati és közművelődési szakember középfokú OKJ-és képzések lebonyolítását. 

2018-ban és 2019-ben egy-egy 28 fős képzési csoport, 2020-ban hat középfokú és egy 

felsőfokú csoport kezdte meg tanulmányait. 2022. februárjáig minden évben jellemző volt, 

hogy az OKJ-és csoportokból többen jelentkeztek a Pécsi Tudományegyetem 

Közösségszervezés BA vagy Kulturális mediáció MA szakra. Poszterbemutatónkban a 

továbbtanulni szándékozók jellemzőit gyűjtjük össze, és megvizsgáljuk, hogy hogyan gyakorol 

hatást a továbbtanulási kedvre a felnőttképzési tanfolyami részvétel. 
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Oláh Ildikó 

Erdélyi kortárs divathelyzet 

 

Kulcsszavak: divat, divattervezés, pályakezdő, Erdély, kortárs 

Divattervezői pályát választani Erdélyben több kihívást tartogat, mint Európa nyugati 

országaiban, köszönhető ez annak is, hogy a helyi magyar nyelvű közösség még nagyon kevés 

ismerettel rendelkezik az alábbi területtel kapcsolatban. Több mint hat éve figyelem meg 

aktívan az erdélyi divathoz kapcsolódó folyamatokat, ezalatt szembetűnő volt, hogy külön kell 

tárgyalnunk az erdélyi magyar és román divatvilág fejlődését, láthatóságát, lehetőségeit. Bár 

néhány ponton találkoznak, de egymástól párhuzamos pályákon haladnak. 

Előadásomban szeretném bemutatni általánosan és néhány kiemelt példa segítségével az 

erdélyi magyar pályakezdő divattervezők lehetőségeit, valamint szeretnék egy képet adni az 

iparág jelenleg ismert és elismert képviselőiről, ez által megkísérlek egy átfogó képet felvázolni 

az aktuális erdélyi divathelyzetről. 

Egy interjúsorozat segítségével gyűjtöttem össze olyan adatokat, amelyek segítenek egy képet 

formálni a jelenlegi helyzetről, divattervezőket és kreatív alkotókat kérdeztem 

tapasztalataikról. Válaszaik nem csak a régió iparágának kilátásait segít feltérképezni, mivel a 

divat a kultúránk lenyomatait örökíti meg, így arra is következtethetünk a kapott válaszok által, 

mennyire tájékozott az erdélyi közönség, melyek az igényei, milyen jellegű vizuális kultúrával 

rendelkezik. 

Azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy mi az elsődleges befolyásoló tényező, mi képezi 

az itteni tervezők értékrendjének alapját és hogyan rajzolódhat ki a kortárs erdélyi 

divatkánon? Egyáltalán van-e létjogosultsága? Mi motiválja alkotásra a tervezőket és mivel 

segíthetjük fogyasztóként karrierük fejlődését? Hogyan mérhetjük fel, mi az, ami a kortárs 

divatban értéket képvisel? 
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Olasz Lajos 

A magyar nemzeteszme történeti genezise és perspektívája - Joó Tibor integráló 

nacionalizmusa 

 

Kulcsszavak: nemzet, nemzeteszme, történelemszemlélet, nacionalizmus, nemzetállam 

A két világháború közötti szellemi élet sokat vitatott kérdése volt a magyar nemzeteszme 

mibenléte, a magyarságot, mint nemzeti közösséget megteremtő és megtartó tényezők 

meghatározása. A korszak elismert történetfilozófusa, Joó Tibor (fontosabb művei elemzése 

és a kortársak nézeteivel való összevetése alapján) a sajátos magyar hivatástudatra és a 

keresztény univerzalizmusra épülő „integráló nacionalizmus” mellett foglalt állást. Eszerint a 

magyar állam születésekor a honfoglalók azonosságtudata és a keresztény univerzalizmus 

képezte az alapját a közösségi gondolatnak, amely a soknyelvű és kultúrájú országban egy 

toleráns, kooperatív, befogadó nemzetfelfogást teremtett. A magyarsághoz tartozás alapját 

nem a vérségi leszármazás, nem a nyelv, a kulturális szokásrend vagy politikai szándék 

jelentette, hanem a felismert hivatás, elköteleződés, erkölcsi felelősségvállalás. A 

homogenizáló nemzetállami gondolat elterjedése azonban a 20. századra a magyar állam 

szétesését okozta és etnikai konfliktusokkal terhes válságba sodorta az egész európai térséget. 

Joó Tibor az egymással rivalizáló nemzeti és népi ideológiák, expanzív faji vagy 

internacionalista eszmék korában a nemzetállami léttel szemben az egykori integráló 

nacionalizmus, a széleskörű együttműködésre nyitott hivatásközösséget teremtő 

nemzeteszme hagyományát határozta meg igazodási pontként a jövőre nézve. 
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Oszlánczi Tímea – Simándi Szilvia –Tengely Adrienn –Rakusz Márta – Acsán Rita – Buzás 

Eszter – Madarász Réka – Danyi Szilvia 

A katolikus egyház felnőttkori művelődést támogató tevékenysége és a művelődő vallási 

közösségek 

 

Kulcsszavak: egyház, közösségi művelődés, vallási közösségek 

Hazánkban a rendszerváltás után, 1990-ben újra lehetőség nyílt az egyház számára a nagyobb 

arányú társadalmi szerepvállalásra, ezáltal a közösségi és a felnőttkori művelődésbe való 

bekapcsolódásra is. Az 1990-es években megtartott egyházmegyei zsinatokon is kiemelten 

foglalkoztak a kérdéssel, s meghatározták ennek lehetőségeit, és a II. vatikáni zsinat 

szellemiségében a modern világ igényeihez alakított eszközeit. A rendszerváltás után a korábbi 

vallási egyesületek újraalakulására is lehetőség nyílt – melyek a két világháború között az 

egyházi felnőttnevelés fő színtereit jelentették –, azonban ezek ekkor már csak kis mértékben 

tudtak megújulni, s egyre inkább átadták a helyüket a lazább szerkezetű új típusú vallási 

kisközösségeknek és szerveződéseknek. Jelen kutatásunk során lokális vallási 

kisközösségekben igyekeztünk empirikus vizsgálatot készíteni. Munkánkban kiemelt figyelmet 

szántunk Heves településen működő vallási kisközösségeknek és szerveződéseknek, mely 

során a művelődési tevékenységet állítottuk a fókuszpontba. 

A kutatás elkészítését a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatási 

Program Közművelődési ösztöndíj tudományos kutatócsoportok számára alprogramja 

támogatta. 
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Pető Lilla 

Közművelődés hálózata 

 

Kulcsszavak: közművelődés, hálózat, kutatás 

A hálózatkutatás jelenleg a legdinamikusabban fejlődő tudományterület, amely a matematika 

berkeiből már az 1960-70-es években kilépett, és a társadalomtudománnyal és 

természettudománnyal foglalkozó kutatók érdeklődését is felkeltette. 

Mostanra nem maradt szinte olyan terület, ahol ne indultak volna meg a hálózatelmélet 

kapcsán kutatások (az emberi agy feltérképezése, az élőlények vizsgálata, az internet 

feltérképezése… stb.). A vizsgálódások alapja, kiindulópontja a hálózat megléte, amely egy 

olyan komplex rendszert takar, ahol az egységek a köztük lévő kölcsönhatás következtében 

azonos viselkedési rendszert alakítanak ki. Ezt a komplex rendszert a csúcsok és élek alkotják, 

amelyekből létrejön a hálózat, amit a matematika nyelvére lefordítva gráfoknak nevezünk. 

Fontos megjegyezni, hogy minden rendszer, amit hálózatnak nevezünk, nem féltetlenül gráf, 

azonban minden gráf hálózat is egyben. 

A kutatásomban a közművelődési feladatellátók hazai és nemzetközi kapcsolatait vizsgáltam. 

Az adatgyűjtés eszközének én is, mint sok más hálózatkutató, a kérdőíves módszert 

választottam. Ennek oka egyrészt a nagyszámú érintett, másrészt a fizikai távolság az egyes 

elérni kívánt közművelődési intézmények és közösségi színterek között. 

A kutatás eredményeiből egyértelműen kiderült, hogy a közművelődés hálózatként működik. 

Átlagosan hat kapcsolattal rendelkezik egy közművelődési feladatellátó. A hálózatunk 

legnagyobb csomópontja a Nemzeti Művelődési Intézet. Számos nemzetközi kapcsolattal is 

rendelkeznek az egyes csomópontok (közművelődési feladatellátók), így a hálózat igen széles, 

országhatárokon is túl nyúlik. 
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Ponyi László – Farkas Éva 

Közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elmélete és gyakorlata. Jelentések és jelenségek 

 

Kulcsszavak: közművelődés, statisztika, elemzés 

A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési Igazgatóságának Kutatási Központja végzi a 

közművelődési statisztikai adatgyűjtés országos koordinálását. 

A közművelődés területén megfigyelhető trendeket és változásokat évről-évre az Országos 

Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) közművelődési adatainak alapján is elemezzük. Az 

ágazatot érintő változások mögött rejlő számszerűsíthető adatok elemzése lehetőséget 

biztosít arra, hogy azok okai is feltárásra kerüljenek. Módunk van továbbá arra, hogy hosszabb 

időtáv vonatkozásban vizsgálódjunk és tegyünk megállapításokat – a közművelődési területet 

illetően - az országos statisztikai jelentésekben. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a 2014-es év és az azt megelőző évek előkészítő munkája 

fordulópontot jelentett a közművelődési statisztikában. Ebben az időszakban, köszönhetően 

a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységének, az adatgyűjtésben rendkívül pozitív minőségi 

és mennyiségi változások történtek. Ettől az időszaktól tudunk megbízható és érvényes 

adatokat kinyerni a jelentésekből, a szervezet, a tevékenység és a humánerőforrás 

dimenzióiban. 

Az idősoros adatok vizsgálata alapján az látható, hogy pozitív irányú változások érzékelhetők 

a közművelődés területén. Nem hagyható azonban figyelmen kívül a pandémia és más 

jelenségek okozta negatív hatás, amely a statisztikai adatokban is tetten érhető. Az előadás 

képet szeretne adni a közművelődés jelenlegi helyzetéről, az adatszolgáltatás elméletéről és 

gyakorlatáról, továbbá azokról a jelenségekről, amelyek meghatározzák a közművelődés 

jelenét és jövőben is egyben. Az újabb és újabb innovatív kezdeményezések elindításához 

elengedhetetlen a közművelődési statisztikai adatok elemzése, a folyamatok vizsgálata a 

megyei sajátosságok figyelembevételével. 
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Szabó József – Fintor Gábor 

A helyi média lehetőségei a pandémia idején 

 

Kulcsszavak: helyi média, pandémia, kulturális események 

A világjárvány az emberek nagy részét elzárta azoktól a megszokott eseményektől 

rendezvényektől, amik számukra kulturális élményt nyújtottak a járvány kitörése előtt. Szinte 

az egyetlen lehetőség a kulturális információk megszerzésére a média volt. A klasszikus 

tartalomszolgáltatás helyébe a tartalomgyártás lépett. Ezzel a tartalom és annak közvetítő 

felületei elváltak egymástól, és folyamatot tovább gyorsította a járvány. 

A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan változott meg a média működése a járvány 

idején, illetve hogyan tudta kiszolgálni az új igényeket, amik megjelentek a fogyasztók és az 

információt nyújtók részéről. Tapasztalatunk szerint a kultúraközvetítés módjában jelentős 

változások történtek. 

Alapvetően három érdekes terület volt látható. Az egyik a speciális, több felületen is 

megjelenő, leginkább a klasszikus magazinokhoz hasonlító, de azokat lényegesen 

látványosabban és emberközeli módon feldolgozó tartalmak köre. Ide tartozik a Mestervizsga 

című megjelenés, ami a Debreceni Szakképzési Centrummal közösen készül, és az egyes 

szakmákat mutatja be úgy, hogy szereplők ténylegesen is végzik a szakmai munkát. 

A másik megoldás a Tankcsapda koncert volt, amit a televízió stúdiójából online közvetített a 

Médiacentrum. 

A harmadik terület volt az egyházi rendezvények közvetítése a hívők számára online és 

televíziós felületeken keresztül. Ezen kívül még több más, hasonló megoldást kínált a cég, 

amikről folyamatosan pozitív visszajelzések érkeztek. 
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Szabó Péter 

A hazai felsőoktatás új kihívásai, megoldási utak 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás, modellváltás 

Az elmúlt év talán legizgalmasabb és leghangosabb magyarországi felsőoktatással kapcsolatos 

témája az állami intézmények egy részének modellváltása volt.  

Miről is van tehát szó? 

Szinte robbanás-szerűen kellett szembesüljön a nyugati felsőoktatás a 1960-as évek végén, 

különösen a párizsi diáklázadások nyomán azzal, hogy megváltozott a felsőoktatás funkciója. 

Nem egy kb. társadalmi szinten 5 % szuper elit értelmiség képző hely a korszerű egyetem. Az 

oktatás tömegesedése mellett egyszerre mélyül és szélesedik a kutatás és egyre jobban igényli 

a nemzetközi kooperációt. Ebből a parányi utalásból is látszik, hogy kutatás-szervezésben, a 

tudós utánpótlás képzésben, a szakmai képzésben, mind módszertanban, mind logisztikában 

folyamatosan meg kell újulnia a nyugati intézményrendszernek ahhoz, hogy a felsőoktatási 

világpiacon megőrizze tudáselőnyét. A több mint 800 éves hagyományokból csak azokat 

szabad megtartani, amelyek nélkül nem biztosítható a kutatás és az oktatás magas színvonala. 

Milyen tehát egy korszerű egyetem? 

Cégszerű, mert a rendelkezésére álló bevételeket, legyen az államtól származó, piaci bevétel, 

kutatási bevétel, pályázati pénz, a lehető leghatékonyabban költi el. Pontosan tudja, hogy kik 

az ügyfelei, hogy a mai világban nélkülözhetetlen, minőségi szempontoknak megfelelően 

működjön. Ez korszerű szolgáltatásokat és nem feudális struktúrákat jelent. A 

minőségorientált támogató szervezet mellett belső akadémiai működésében a megfelelő 

fórumok továbbra is demokratikusan, a nyugati felsőoktatás 800 éves hagyományaiból 

merítve foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, melyeket csak így lehet elvégezni a kutatás és az 

oktatás területén. 

A hazai modellváltási folyamat több éves előkészület után elkezdődött. Az előadás és a 

tanulmány az eddig elért eredményekről és a folyamat cél- és eszközrendszerébe ad 

betekintést. 
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Szarvas-Szabó Katalin 

Önkormányzat - nonprofit kft. - civil szervezet, mint települési kulturális hálózat 

 

Kulcsszavak: közművelődés, civil szféra, önkormányzati felelősségvállalás, közösségépítés, 

jógyakorlat 

Hajdúböszörményben a közösségi művelődés összefüggő hálózata alakult ki. A közművelődési 

feladatellátás meghatározója a támogató önkormányzati feladatvállalás. Nem elhanyagolható 

szempont, hogy a város vezetője közművelődési végzettséggel rendelkezik. Fontos szerepet 

töltenek be a civil szervezetek, amelyek több ágazatban látnak el közösségépítő szerepet. 

Minden korosztály megtalálja a számára megfelelő közösséget. A Szabadhajdú Közhasznú 

Nonprofit Kft. közművelődési feladatellátó, de koordináló és kapcsolattartó szerepet is játszik. 

Ennek a sajátos rendszernek a működését és eredményeit szeretném bemutatni. 

Jógyakorlatok elemzésével, kérdőíves kutatásokkal, és a működés bemutatásával. 
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Széman Emese Rózsa 

„Megindítóan szép temetés volt...” – Engel Károly gyászjelentő-gyűjteményének feljegyzései 

 

Kulcsszavak: gyászjelentés, gyűjtemény, feljegyzés, Engel Károly 

Az EMKE Szabédi László Emlékházában egyebek mellett megtalálható Engel (írói álnevén Köllő) 

Károly irodalom- és művelődéstörténész hagyatékának több tucatnyi doboza. A hagyaték 57 

dobozából egy teljes dobozt az egyedülálló gyászjelentő-gyűjtemény tesz ki, csaknem félezer 

tétellel. De a gyűjteménynek nem az a legfőbb erénye, hogy ritka és igencsak terjedelmes, 

hanem hogy Engel Károly számos (68%) gyászjelentés (vagy újságkivágat) hátára (ritkább 

esetben mellé) hosszabb-rövidebb megjegyzést fűzött az elhunyttal, illetve a temetési 

szertartással kapcsolatban. A bemutató, a teljes korpusz áttekintése mellett, ezekre a 

feljegyzésekre fókuszál, melyek egyfelől megismertetnek az elhunytak személyiségével, 

ugyanakkor sok esetben társadalomrajznak is beillenek. 
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Szoboszlai Andrea – Farkas Éva 

A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Programban (KFKP) részt vevők utánkövető 

kérdőíves felmérése 

 

Kulcsszavak: közművelődési szakember, OKJ, képzési program, szakképesítés, utánkövetés 

A Nemzeti Művelődési Intézet által indított Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program 

(KFKP) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával azzal a céllal jött létre, hogy a 

programban részt vevő közfoglalkoztatottak szakképesítést szerezzenek annak érdekében, 

hogy minden településen végzett közművelődési szakember láthassa el a közművelődési 

feladatokat. A 2020. 11. 01. és 2021. 11. 30. között 12 hónapon keresztül zajló képzési 

programban a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember 900 órás középfokú 

szakképesítést adó OKJ-s képzés 52 csoportban, a Közművelődési szakember I. 450 órás 

felsőfokú szakképesítést adó OKJ-s képzés pedig 14 csoportban valósult meg. A program több 

mint 2000 fő részvételével zajlott. 

A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmafejlesztési Igazgatóságának Kutatási Központja a képzési 

program befejeztével utánkövető kérdőíves felmérést folytatott le. A felmérésben azt 

vizsgáltuk, hogy a képzésben részt vevők jelenlegi munkakörükben milyen feladatokat látnak 

el a településen, milyen a kapcsolatuk a település közösségeivel, lakóival és a települési 

önkormányzattal, illetve ha más területre kerültek, akkor mi az oka, hogy így alakult az 

életútjuk. A vizsgálat során arra is kerestük a válaszokat, hogy mi jellemzi a Nemzeti 

Művelődési Intézettel és a közművelődési intézményhálózattal való kapcsolatukat. A kutatás 

eredményei alapján megismerhetjük, hogy a KFKP-program egykori résztvevői hogyan látják a 

program eredményességét, miként tudják felhasználni a képzés során szerzett ismereteket, 

tapasztalatokat munkájuk során, illetve azok hogyan segítik a munkaerőpiaci 

elhelyezkedésüket. 
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Szóró Ilona 

Közösségi házak az Alföld tanyavilágában, az 1940-es években 

 

Kulcsszavak: önszerveződő közösségek, olvasókörök, tanyai művelődés, közösségi házak 

Az Alföld tanyavilágában szétszórtan élő lakosság számára fontos kérdés volt a közösségi élet 

és a művelődés lehetőségének biztosítása. A levéltári források, visszaemlékezések és a 

vonatkozó szakirodalom tanúsága szerint a társasélet, a kulturális tevékenység, szervezett 

szabadidő-eltöltés számára elsősorban a külterületi olvasókörök teremtettek megfelelő 

feltételeket. Az egyesüli székházakat a szerény anyagi lehetőségek miatt sok helyen a tagság 

maga építette. Az 1940-es évekre már a legtöbb olvasókörnek saját otthona volt, amely 

egyúttal a térség közösségi és kulturális központjának is számított. A székházakban élénk 

társadalmi élet zajlott (egyesületi gyűlések, lakossági fórumok), felnőttképző tevékenység 

folyt, könyvtár működött, ünnepségeket, műsoros programokat szerveztek. A tagság nagy 

gondot fordított a székház karbantartására, de odafigyelt a rendezvényeken való viselkedés 

normáira is. A pártállami diktatúra kiépülésével az egyesületeket feloszlatták, vagyonuk állami, 

illetve szövetkezeti tulajdonba került, az épületeket más célra használták vagy lebontották. A 

közösségi élet korábban nélkülözhetetlen központjai megszűntek, sokoldalú művelődési 

szerepüket, közösségképző funkciójukat a városi, községi kultúrházak nem tudták átvenni. 
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Tóthné Boda Éva Mária 

Az informális és a nem formális tanulás különböző színterei 

 

Kulcsszavak: informális, nem-formális, tanulás, színtér, népi kézműves, tudáshalmaz 

átörökítés, fiatal generáció 

Információs társadalmunk egyik jellegzetessége, hogy tanítási és tanulási modelljeiben teret 

nyernek az informális és nem-formális színterek és képzési megoldások. Kutatásom célja, hogy 

a népi kézművesek és kismesterek bevonásával bemutassa azokat a módszereket, eljárásokat, 

amelyek a nemzeti hagyomány részét képező tudáshalmaz átörökítését teszik lehetővé a fiatal 

generációk irányába. A vizsgálat elvégzésének referenciatérsége Győr-Moson-Sopron megye. 

Az előadásom első részében az egész életre kiterjedő, az egész életen át tartó tanulás 

fogalmából kiindulva tekintem át a téma értelmezését, színtereit, valamint meghatározom a 

népi kézművesség és kismesterség fogalmát és azok egymásba, egymáshoz való illeszkedését. 

Folytatásként a kutatásom eredményeit mutatom be: 

Primer kutatással megvizsgáltam a népi mesterség és kismesterség végzéséhez szükséges 

ismerethalmaz megszerzésének és átadásának módozatait, a tanítás és tanulás dinamikáját.  

Az interjús vizsgálatok eredménye a kézműves mesterek és kismesterek motivációiról, 

ambícióiról nyújt ismereteket, illetve betekintést enged a vizsgált alapsokaság 

tudásszerzésébe, mesterségük átörökítésének nehézségeibe. Ezen felmérésekre alapozva 

határozom meg a továbblépés irányait és a beavatkozási területeket. 

A tudásalkotás folyamata a kézművesség területén ma is magán viseli a hagyományos 

megoldásokat. Ezért zárásaként kitérek arra, hogy kinek és milyen módon kellene segíteni 

annak érdekében, hogy ez a magyar szellemi vagyon a jövőnek is biztonsággal 

fennmaradhasson. 
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Török Károlyné Miszori Marianna 

A közösségfejlesztés lehetőségei az Őrségben a XXI. században (Közösségépítő folyamat 

három őrségi településen) 

 

Kulcsszavak: közösségépítő módszer, hagyományápolás, kulturális mediátor, falukutatás, 

kincsdiagnózis 

A vizsgálat alapja egy közösségépítő módszer alkalmazása, annak tapasztalatai három Nyugat-

Magyarországi, őrségi településen. A tanulmány bemutatja az összefüggéseket a lokális 

kötöttség és a közösségi lét kontextusában. Kitér a települések közösségi alkalmaira, 

hagyományápolására, ennek folyamataira, valamint arra, hogy milyen szerepe és eredménye 

volt az alkalmazott közösségépítő folyamatban a „közösségről a közösségnek” módszer 

megvalósításának. A falukutatás során az interjúkészítések alkalmával 100 adatközlő válaszai 

alapján készítettem el a „Kincsdiagnózist”. 
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Újvári Edit 

Szegedi kulturális projekt - képzés és programszervezés az Európa-nap kapcsán 

 

Kulcsszavak: Európa-nap, kulturális program, szervezési tapasztalatok 

Az előadás az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézetében zajló Közösségszervezés BA 

képzés egyik kulturális projektjét mutatja be. Az első évfolyam tantárgyai között szereplő 

"Európa tanulmányok" tantermi előadáshoz kötődően 2022. május 9-én szegedi Európa-nap 

került megrendezésre, amely a hallgatók ismereteit is bővítette, ugyanakkor a 

programszervezési és kommunikációs kompetenciáikat is fejlesztette. Az előadás a kulturális 

projekt célját és eredményeit összegzi. 
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Várnagy Péter 

Sík Sándor cserkészpedagógiája 

 

Kulcsszavak: Sík Sándor, cserkészet, nevelés 

Sík Sándor abból indult ki, hogy az iskola csak részben nevel az életre, oktató jellegű 

hangsúllyal teljesítményközpontú, az intelligencia fejlesztését másodlagosnak tartja. 

Erőteljesen tapasztalható, hogy a jellemfejlesztő morális nevelés szűk keretek között zajlik, 

illetve a gyakorlati készségek kialakítása is háttérbe szorul. Ergo az életre kell nevelni, az iskolai 

oktatás ne lexikális alapú legyen. Azt mondja, hogy a cserkészet az iskolán kívüli életformára 

nevel, nem csupán gondolkodni tanít. 

Kiindulópont a test és lélek egészséges harmóniájának megvalósítása, amelyek során a fiatalok 

aktív cselekvőkké válnak, nem csak befogadói az iskolában elsajátítandó tananyagnak. A 

cserkészetben nem a megszokott tradicionális nevelés folyik, hanem önnevelés. Itt nem az 

elméleti előadások kerülnek a fókuszba, hanem a különféle próbák „kiállásával” 

sikerélményhez juttatja a fiatalokat. 
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Velics Gabriella 

„A következő műsorszám: matekóra” – közösségi rádiók oktató szerepben 

 

Kulcsszavak: közösségi rádió, oktatási célú rádiós tartalom, hátrányos társadalmi helyzet, 

Covid-19 

A közösségi rádiók a világ kevésbé fejlett részein jelen vannak a mindennapokban, beleértve 

a felvilágosító kampányokat, a közösségi-térségi fejlesztéseket és az oktatás területét is. A 

karantén intézkedések kivételes helyzetbe hozták ezeket a rádióállomásokat, új esélyt kaptak, 

hogy megerősítsék pozíciójukat a közösségfejlesztés eszköztárában (Westoby & Harris, 2020). 

Az előadás a világ azon területére fókuszál, ahol a közoktatás a Covid-19 időszak alatt a rádió, 

TV és mobiltelefon segítségével működött. Az ERIC adatbázisból (eric.ed.gov) 2021 

decemberében már több mint 100 tanulmány állt rendelkezésre. Az elemzés ezen 

szakirodalmi áttekintésre és a CMFE társult tagjaitól rendszeres hírlevélben vagy e-mailen 

kapott információkra terjed ki: Banglades (BNNRC, 2020), Indonézia (Prahmana et al, 2021), 

Bolívia és Sierra Leone.  

Az eddigi következtetések: 

A helyi kommunikációs technológia segíthet realizálni a ENSZ 4. számú fenntarthatósági 

célkitűzését a minőségi oktatás terén:  

- a rádió és a TV alternatívája lehet az IKT eszközöknek ott, ahol az online tanulás 

akadályokba ütközik 

- angol nyelven léteznek kézikönyvek, melyek segítik a közösségi projektek tervezését 

- a helyi szereplők - önkéntesek, egyházak (Velics & Doliwa, 2015) - együttműködése és 

hosszú távú elköteleződése segíti a pénzügyi háttér biztosítását és a praktikus projekt 

tevékenységek megvalósulását 

- ugyanakkor hátráltató tényező, hogy hiányzik a partnerségi kapcsolat az oktatási és a 

média szakértők között. 
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Vincze Tamás András 

Karácsony Sándor nyíregyházi kötődésű tanár barátai: Földessy Gyula és Fehér Gábor 

 

Kulcsszavak: Földessy Gyula, Fehér Gábor, Nyíregyháza, Karácsony Sándor 

Karácsony Sándor jó ismerősei között két nyíregyházi kötődésű tanár is volt: Földessy Gyula és 

Fehér Gábor. Földessy a gyermek- és kamaszkorát töltötte a Nyírség fővárosában, Fehér 

Gábort pedig a férfikora kötötte Nyíregyházához, ahol az evangélikus leánygimnázium tanára 

volt. Előadásomban azt kívánom megvizsgálni, mi volt ennek a két tanárírónak a 

személyiségében az, ami Karácsony Sándor baráti köréhez kapcsolta őket, s ami megbecsültté 

tette őket a debreceni professzor szemében. Földessy esetében nyilván az lehetett vonzó 

Karácsony számára, hogy egy olyan korban, amikor a kultúra legtöbb szereplője óvatosan 

lavírozott, egyensúlyozott a különböző irányzatok és táborok között, ő hűségesen kitartott az 

Ady-életmű iránti tisztelete mellett, és kutatói tevékenységét is az Ady-versvilág 

magyarázatának a szolgálatába állította. Azt is becsülhette benne Karácsony, hogy kivételes 

nyitottsággal figyelte az új költőnemzedékek munkásságát, szívesen fedezett fel ifjú 

tehetségeket, próbálta megérteni a nyelvüket, gondolkodásukat, önkifejezési eszközeiket. 

Fehér Gábor esetében a vidékre vetettséget elmélyült alkotómunkával túlélő és ellensúlyozó 

tanárírói attitűd is elbűvölte Karácsonyt, ám a nyíregyházi tanár a nagyhírű professzor 

elismerését mégis leginkább a debreceni és a pataki kollégiumi hagyományokat megjelenítő 

diákregényeivel vívta ki. Karácsony két nyíregyházi kötődésű tanárismerősének az 

utóéletében közös az, hogy mindkettejüket méltatlanul elfeledte az utókor, nem kapták meg 

az őket megillető helyet az irodalomtörténetben. Ezért is érdemes a két tanár alakját minél 

több helyen és formában feleleveníteni: munkásságuk megérdemli, hogy példaként szolgáljon 

a mai alkotó pedagógusok számára. 
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Virágh Viktória 

A geronto-edukáció didaktikájának gyakorlata a Szent Borbála Otthonban 

 

Kulcsszavak: idősek, tanulás, didaktika, idősek otthona, geronto-edukáció 

A geronto-edukáció didaktikájának gyakorlata a Szent Borbála Otthonban 

Az élethosszig tartó tanulást miért kellene abbahagyni, ha az idős ember idősek otthonába 

költözik, és már szellemileg hanyatlik, demenciával él? 

Tanulni és tanítani ekkor is lehet! Speciális élethelyzethez és speciális célcsoporthoz, speciális 

szinten tartó, hanyatlást lassító tanítási és tanulási módszer szükséges. A geronto-edukáció 

módszertanát kiegészítve a személyközpontú gondozási szemlélettel kialakítható egy olyan 

didaktika, amivel az idősek érdeklődési körét felkeltő és szélesítő tanulási programokat lehet 

tartani idősek otthonában. Ez a „tanulássegítés”. 

Az alapcél az idősotthoni programok minőségének fejlesztése volt, de legalább annyira 

lényeges szempont volt az is, hogy a szervezéséhez és megtartásához egy olyan módszertant 

adjak a terápiás és szociális munkatársak kezébe, ami biztos alapot ad számukra. 

Előadásomban ezt a módszert és a bevezetése óta elért eredményeket és tapasztalatokat 

mutatom be. 
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Zagyva Luca 

Hajdúszoboszló kulturális értékei 

 

Kulcsszavak: kulturális értékek, hévíz, örökség, turisztikai látványosság, hagyományőrzés 

Hajdúszoboszlót sokan tartják az egyik legnépszerűbb termálvizű üdülőhelynek és turisztikai 

célpontnak Magyarországon. A kutatásomban ebből kifolyólag is több célt tűztem ki. A legfőbb 

feladata a kutatásnak, hogy igyekezzen a gyógyfürdőn túl betekintést adni a városba. 

Elsődleges célja bemutatni, hogy már Hajdúszoboszló régmúltja is tele van értékekkel. Hiszen, 

ha már csak arra gondolunk, hogy bizonyítottan létezett az újkőkor ideje alatt vagy, hogy 

Bocskai István hajdúkat telepített ide, már ezek a tények is kulturális értéket képviselnek 

önmagukban. Ezekre még a mai napig is látogatható, megtekinthető látványosságok és 

programok épülnek. Másodsorban fontos figyelembe venni azért a gyógyfürdőt is. A város a 

nagy előre lépését a hévíz feltörésének köszönheti. Ennek a felhasználása befektetéseket és 

fejlesztéseket jelentett a város számára. A kutatásomban így erre is rá szeretnék mutatni, hogy 

a gyógyfürdő fejlesztései, illetve népszerűsítése által is kialakultak különböző kulturális 

értékek. Emellett viszont függetlenül is jöttek létre különféle értékek. 
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Zsák András 

Közösségi városháza modell Budaörs 

 

Kulcsszavak: közösségi városháza, Budaörs városháza, közösségi alkotás 

Az országban egyedülálló közösségi városháza modell 2005 óta működik Budaörsön. A 

lakosság igényeit figyelembe véve, a városháza 2004-2005 között úgy építették át, hogy a 

hivatali tevékenységen túl alkalmas legyen kulturális események megvalósítására is. Az eltelt 

több mint 15 év tapasztalatait röviden összefoglalva mutatom be ezt a kezdeményezést. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen ebben a kezdeményezésben a megvalósítás 

kezdetétől aktívan részt veszek. 

Bemutatom a célokat, az eredményeket, és az egyik legjellegzetesebb és legszeretettebb 

közösségi projektünket, a közösségi alkotás folyamatát. A városházán rendezett kulturális, 

közösségi programok fellépői és nézői kérdőíves megkeresésre elmondták véleményüket az 

megvalósított rendezvényekről. Megosztották tapasztalataikat, megfogalmazták 

észrevételeiket és javaslataikat. A legérdekesebb kérdéseket és válaszokat szintén 

bemutatom. 
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Zsolnay Janka 

Világörökségi helyszínek kulturális és gazdasági jellegű fejlesztéseinek összehasonlítása – a 

pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Pannonhalmi Bencés Főapátság vonatkozásában 

 

Kulcsszavak: világörökségi helyszínek, közösségszervezés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés, 

turisztikai fejlesztések, kutatás 

A Nemzeti Művelődési Intézet egyik fő profilja a közösségépítés, közösségszervezés, a 

hagyományok átadása, a fiatal nemzedékek megismertetése azokkal a jó gyakorlatokkal, 

amelyek a közművelődéshez kapcsolódnak. Ezen tevékenységhez szervesen kapcsolódik a 

kultúra, az értékek átadása, tudása. A bemutatni kívánt két világörökségi helyszín eltérő 

tevékenységi körű, mégis húzható párhuzam közéjük, hiszen folyamatos fejlődésüknek 

lehetünk tanúi. Pécs 2010-ben indult az Európa Kulturális Fővárosa címért, melynek 

meghatározó fejlesztési területe a Zsolnay Negyed, a Pannonhalmi Bencés Főapátság komplex 

fejlesztése pedig elvitathatatlan. Mindkét helyszín gazdasági fejlődése a közvetlen 

környezetére és az őket körülvevő agglomerációra is nagy hatással van. 

 


