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Bevezető
Felsorolni is nehéz lenne, hogy az elmúlt évek so-
rán hány hazai és Uniós pályázati lehetőség adott 
már módot a közösségek szolgálatában álló épüle-
tek korszerűsítésére, bővítésére, újak építésére. Az 
igazán jelentős nagyságrendű és számú beruházá-
sok sora éppen napjainkban indul el, és reménye-
ink szerint az elkövetkező években is több olyan 
pályázat kerül kiírásra, mely lehetővé teszi közös-
ségi terek építését, bővítést vagy felújítását.

Ilyen nagyságrendű beruházások megtervezé-
sében azonban az esetek többségében a megren-
delőknek – érthető módon – nincs kellő tapaszta-
lata, ezért gyakran csak a használatba vétel után 
mutatkoznak meg az emiatt keletkező funkcioná-
lis hiányosságok. Mindnyájunk – megrendelők, 
használók, közművelődési szakemberek – érdeke, 
hogy e beruházások révén olyan épületek jöjjenek 
létre, melyek alkalmasak a közösségi igények sok-
oldalú kielégítésére, a szakmai célok maradéktalan 
megvalósítására, a település kulturális arculatának 
megjelenítésére és fejlesztésére.

Intézetünk segítséget kíván adni mindazoknak 
az önkormányzatoknak, intézményeknek és szer-
vezeteknek, melyek a közeli jövőben új közösségi 
épületeket hoznak létre, vagy megújítják a telepü-
lés egy-egy régi művelődési házát, könyvtárát, eset-
leg eddig más funkciót betöltő épületet alakítanak 
át ilyen célra. Ezért az MMIKL Kutatási Főosztálya 
kezdeményezésére és koordinálásával 2009 tava-
szán lezajlott egy vizsgálat, amely a közelmúltban 
épített, átépített vagy felújított művelődési házak 
megszületésének, megújulásának tapasztalatait 
volt hivatott felmérni. Elsősorban azzal a szándék-
kal, hogy a felgyülemlett jó tapasztalatokat és az 

elkerülendő rossz gyakorlatokat hozzáférhetővé 
tudjuk tenni azon építtetők, tervezők és közmű-
velődési szakemberek számára, akik mostanában 
kezdenek hozzá a nagy munkához.

A vizsgálat eredményeinek, illetve a helyi jó 
gyakorlatoknak és elkerülendő fi askóknak a köz-
kinccsé tétele érdekében az MMIKL Regionális 
Programok Főosztálya „Kell egy hely – de milyen 
legyen? címmel kerekasztal-beszélgetés sorozatot 
szervezett a megyékben. Ezek résztvevői, felkért 
előadói az építtetők, tervezők, közművelődési 
szakemberek voltak. A 12 találkozón számos olyan 
mesébe illő teremtéstörténetet és tanulságos kál-
váriát ismertünk meg, amelyek számot tarthatnak 
minden szakember érdeklődésére. Különösen azo-
kéra, akik nem jutottak el a programokra, de előtte 
– vagy éppen a kellős közepén – állnak egy épít-
kezésnek.

Ezekből az előadásokból születtek azok az írá-
sok, amelyek részben a SZÍN nyomtatott oldalain, 
teljes egészében pedig a cd-mellékleten olvasha-
tók. Itt találhatók azok a fotók is, amelyek jól szem-
léltetik egy-egy intézmény csodás átalakulását. 
Azt, ahogyan a lepusztult, elhanyagolt épületből 
korszerű, tágas és szép intézmény lett. Ahogy az 
álom valósággá vált, és új, minden igényt kielégítő 
művelődési háza, könyvtára, közösségi tere lett a 
településnek.

Jóleső örömmel ajánljuk valamennyi történetet 
kollégáink fi gyelmébe, hiszen a létrehozott értékre 
méltán büszke teremtők szavai (és az önmagukért 
beszélő képek) erőt adhatnak a tervezgetés, forrás-
szerzés, építkezés egy-egy kilátástalannak tűnő 
pillanatában a folytatáshoz. Mert érdemes a harcot 
megharcolni.
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