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Helyzetfeltárás

Dr. Ponyi László

Gyorsjelentés kutatásokról

1 Dr. Juhász Erika – Sotkóné Máté Krisztina – Ponyi László: Társadalmi és kulturális tőke – válságok és folyamatok. Szín – Közösségi Művelődés 
22/2. 2017. július.; Ponyi László: Közösségi Művelődés és a tőkeelméletek. Kulturális Szemle. Online Tudományos Folyóirat. 2014. évi 1. sz. 
http://kultszemle.nmi.hu./1-szam/hazai-tudomanyos-muhely/ponyi-laszlo-kozmuvelodes-es-tokeelmeletek. 2018. 05. 17. 17.29.

2 A kutatások megrendelője az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. A kutatásokat az NMI Művelődési Intézet Nkft. Kiemelt 
Programok Igazgatósága Cselekvő közösségek projekt kutató-fejlesztő csoportja koordinálja. A kutatási tevékenységben részt vesz a projekt 
konzorciuma, amelynek tagjai a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., valamint 
az Országos Széchényi Könyvtár. Köszönöm kollégáim Kuthy-Megyesi Judit és Juhász-Nagy Ibolya értékes megjegyzéseit a cikk írása 
során. 

Monitoring és kutató-fej-
lesztő tevékenységek a „Cselek-
vő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” projekt keretein 
belül.

Bevezetés

A „Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás” – EFOP-
1.3.1.-15-2016-00001 projekt olyan 
átfogó célok mentén fogalmazódott 
meg, mint a társadalmi szerepvál-
lalás növelése a fejlesztésbe bevont 
településeken, továbbá a kapcso-

latok további építése a települések 
önkormányzatai, kulturális intéz-
ményei és lakosai között. A köz-
művelődési, könyvtári és múzeumi 
intézmények klasszikus alapfelada-
taik mellett, sajátos eszközrendsze-
rük alapján, képesek az eddigieknél 
még tudatosabban bekapcsolódni 
a közösségfejlesztés folyamatai-
ba. Nagyon fontosnak gondoljuk a 
társadalmi és kulturális tőke meg-
jelenésének és erősödésének segí-
tését a település közösségeiben és 
kulturális intézményeiben is. Ezt 
korábbi tanulmányainkban rész-
letesen is kifejtettük.1 A projekten 

belül mindezen folyamatok figye-
lemmel kísérésére, dokumentálá-
sára, empirikus adatainak feltárá-
sára, a tapasztalatok összegzésére 
és az innovatív fejlesztő javaslatok 
megfogalmazására szolgálnak a 
monitoring és kutató-fejlesztő te-
vékenységek. A projekt folyamán 
összesen hét kutatás valósul meg, 
melyeket röviden az alábbiakban 
mutatunk be.2

Kulturális intézmények 
reprezentatív felmérése

A kutatás célja országos hely-
zetkép feltárása a kulturális intéz-
mények lokális szintű közösségi 
beágyazottságáról. A vizsgálatban 
fontos alapkérdésekre keressük a 
választ. Milyen módokon és mi-
lyen mértékben tudnak a helyi 
lakosok és közösségeik hatást gya-
korolni a kulturális intézmények 
tevékenységére? Milyen mérték-
ben és formában veszik figyelem-
be az intézmények a helyi lakossá-
gi és közösségi igényeket, milyen 
eszközökkel segítik elő a lokális 
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közösségek megerősödését? Fon-
tos annak vizsgálata is, hogy mi-
lyen mértékben jelenik meg az ön-
kéntesség és az esélyegyenlőség az 
intézmények működésében. A ku-
tatás kiinduló pontja volt a repre-
zentativitás biztosítása, vagyis az, 
hogy a mintában szereplő intéz-
mények összességében, főbb tu-
lajdonságaikban tükrözzék a kul-
turális intézmények sajátosságait. 
Az adatfelvételben elsősorban a 
projekt kulturális közösségfejlesz-
tő mentorai működtek közre. Az 
empirikus vizsgálat előkészítésé-
hez és lefolytatásához a 2015. évi 
kulturális statisztikában álltak 
rendelkezésre adatsorok. A repre-
zentatív minta és a kutatási célok 
elérésének biztosításához több-
szörösen rétegzett mintavételi el-
járást használtunk. A felhasznált 
kérdőív változóinak vizsgálatánál, 
a komparativitás, a több szem-
pontú megközelítés és elemzés 
érdekében, a kulturális intézmé-
nyek kiválasztását és vizsgálatát 
településtípusonkénti és megyei 
összehasonlításban is elvégez-
tük. A mintavételnél mindezeket 
figyelembe véve alakítottuk ki a 
három szakterület alapsokaságára 

3 A 2015. évi statisztikai adatok alapján az alábbi mintavételt alkalmaztuk a 3 intézménytípus vonatkozásában.  Közművelődési intézmények: 
alapsokaság: 3429 intézmény; a kutatásban részt vevők száma: 498; mintavételi arány: 14,5%. Könyvtár: alapsokaság: 3370; a kutatásban 
részt vevők száma: 446; mintavételi arány: 13%. Muzeális intézmények: alapsokaság: 713; a kutatásban részt vevők száma: 283; mintavételi 
arány: 39,69%. Alapsokaság összesen: 7512, ebből 1227 intézményt terveztünk a kutatásba bevonni.

4 1. alkalom 2017. szeptember 1. – december 31.; 2. alkalom 2018. szeptember 1. – december 31. 

vonatkozó százalékos arányokat és 
számokat.3 A felmérés 2017 júni-
usa és szeptembere között zajlott, 
összesen 1.125 db adatfelvétel va-
lósult meg. Az adatok tisztítása, az 
alap- és kereszttáblák elkészítése 
befejeződött, az adatok szakte-
rületi színtű elemzése jelenleg is 
zajlik. 

A mentorhálózat 
működésének 
monitoringja

A kvalitatív kutatási feladat 
célja egyrészt a projektben foglal-
koztatott kulturális közösségfej-
lesztő mentorok tevékenységének, 
másrészt a mentorhálózat műkö-
désének értékelése. A vizsgálatra 
településenként átlagosan 4 sze-
replő megkérdezésével kerül sor. 
A kutatási feladat lehetővé teszi 
az érintett partnerek elégedettsé-
gének vizsgálatát is. A mentorok 
munkájának mérése két ütemben 
történik, először a kezdeti kap-
csolatépítés eredményességének 
vizsgálatával, majd a települése-
ken végzett tevékenységük moni-
torozásával.4  Az online kérdőíves 

felmérésben részt vevők, a men-
torok által felkeresett személyek-
ről vezetett munkanaplók alapján 
kerültek kiválasztásra. A kérdő-
ívet az első körben összesen 237 
személy töltötte ki. Az első körös 
kutatás lezárult. A második körös 
kutatás előkészítése jelenleg is 
zajlik. 

Kulturális 
közösségszervezés 
gyakorlata (hatásmérés, 
hatásvizsgálat) 
kontrollcsoport-
vizsgálattal

A kutatás célja a kulturális 
közösségszervezési folyamat ha-
tásának mérése a projekt utol-
só harmadának időszakában a 
kulturális intézményekben. A 
vizsgálat a Cselekvő közösségek 
projekt tevékenységeinek hatását 
kutatja az intézményekben on-
line kérdőíves felméréssel. A ku-
tatásra egy alkalommal kerül sor 
2019. január 1. – március 31. kö-
zött. Mintaként 1200 intézmény 
szolgál majd.



29

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Helyzetfeltárás

Dr. Ponyi László

Kulturális intézmények 
társadalmiasítása 
(hatásmérés, 
hatásvizsgálat) 
kontrollcsoport-
vizsgálattal

A kutatás célja a kulturális in-
tézmények társadalmiasítási fo-
lyamatának hatásmérése kontroll-
csoport bevonásával. A kutatás 54 
közművelődési, könyvtári és mú-
zeumi intézményt mér fel, amelyek 
a projekt folyamán a társadalmia-
sítás módszertanát alkalmazzák.5  
A kutatás két szakaszból áll.  Az 
előmérés alkalmával, a bevont in-
tézmények mellett, további olyan 
54 intézmény egyszeri vizsgálatára 
kerül sor, amelyek kontrollcsoport-
ként nem alkalmazzák a szakmód-
szertant. Az előmérés alkalmával a 
kutatási eszköz dokumentumelem-
zés, amelynek keretén belül a köz-
művelődési, könyvtári és múzeumi 
szervezetek legfontosabb alapdo-
kumentumai kerültek górcső alá. 
Az utómérés részben dokumentum- 

5 Beke Márton (szerk.): Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése. Módszertani útmutató. 2017. március 31. https://
cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_tarsadalmiasitas_20170331.pdf. 2018. 05. 17. 17.43.

6 Előmérés: 2017. október 1. – 2018. február 14.; utómérés: 2019. január 1. – március 31.
7 1. alkalom 2018. január 1. – június 31.; 2. alkalom: 2018. október 1. – december 31.; 3. alkalom: 2019. március 1. – április 30.
8 A vizsgálatot a közbeszerzési pályázaton nyertes Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft. bonyolítja. 
9 1. alkalom 2018. január 1. – augusztus 31.; 2. alkalom: 2019. január 1. – április 31.

elemzés, részben intézményvezetői 
interjúk segítségével történik majd 
a bevont és a szakmódszertant al-
kalmazó intézmények körében.6 Az 
első körös felmérés lezajlott. 

Kutatási jelentés 
kvalitatív kutatás 
eredményeiről

A projekt mentorai a közös-
ségfejlesztői folyamatban érintett 
települések véleményformálóival 
strukturált interjú módszerével 
végeznek felmérést. Mintanagy-
ságuk településenként átlagosan 7 
fő. A vizsgálat a közösségfejleszté-
si folyamatba bevont 360 telepü-
lésen 3 körben zajlik.7 A kutatás 
célja összegző kutatási jelentések 
készítése a beavatkozási helyszíne-
ken meginduló közösségfejlesztési 
folyamatok eredményeiről. A men-
torok a strukturált interjúk révén, 
előre megadott szempontrendszer 
alapján, településenként készíte-
nek jelentéseket. Ezekből az online 
rögzített és strukturált interjúkból, 

illetve mentori jelentésekből készül 
egy-egy összesítő kutatási jelentés a 
projekt időszakában 3 alkalommal. 
A vizsgálat első köre jelenleg is zajlik 
a közösségfejlesztési folyamatokba 
bevont településeken. A tervek sze-
rint 6300 db kérdőívet és 1080 men-
tori jelentést dolgozunk majd fel az 
összegző tanulmányban.8

Lakossági megkérdezés

A vizsgálat a közösségfejlesztési 
folyamatba bevont 360 településen, 
a település lakosságszámának ará-
nyában, a 18 éven felüli lakosságból 
kétszer 15.000 fős mintát kérdez 
le a folyamat elején és a végén.9 A 
kutatás a projekt során elinduló 
folyamat lakossági oldalt érintő 
hatásainak mérésére irányul, célja 
az elinduló innovatív folyamatok 
bemutatása a lakosság és a telepü-
lések vezetői részére. A lakossági 
kérdőív felvétele mindkét körben 
azonos adatfelvételi módszerrel 
történik, a lekérdezés első üteme 
jelenleg is zajlik.
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Delfi jövő- és 
trendkutatás 

A vizsgálat célja a közműve-
lődés, a múzeum és a könyvtár 
területeihez kapcsolódóan a jövő-
beli várható szakmai trendek ku-
tatása hazai és európai szinten. A 
felmérés ezt statisztikai tendenci-
ák felvázolásával, döntéshozói és 
szakértői interjúkkal, jövőkutatá-
si eredmények adaptálásával éri 
el. A vizsgálat a szakterületekre 
vonatkozóan három körben 2017. 
október – 2018. június 30. közötti 
időszakban valósul meg. Az elvá-
rások szerint, szakterületenként 
legalább 10-10-10, összesen 30 
hazai, valamint 7 országból leg-
alább 4-4-4, összesen minimum 
28 nemzetközi kulturális szak-
ember vesz részt a vizsgálatban. 
A folyamatban a kommunikáció 
kötött rend szerint zajlik, több-
fordulós írásos formában magya-
rul és angolul. A kérdőívek felvé-
tele 3 körben történik, ezt követi 
a rögzítés, a feldolgozás és végül 
az elemzés.

Összegzés

Terveink szerint a fent rész-
letezett kutatások segítségével 
aktuális, megbízható, érvényes 
adatsorokat és azokból nyert kö-
vetkeztetéseket kapunk a szű-
kebb értelemben vett kulturális 
intézményrendszer társadalmi 
hasznosságáról, a helyi társada-
lomba való beágyazottságáról, az 
intézmények és a civil közösségek 
együttműködésének mértéké-
ről. Vizsgálni fogjuk azt is, hogy 
a közművelődési, könyvtári és 
múzeumi terület milyen szak-
mai jövőképet fogalmaz meg sa-
ját magáról a 21. századi európai 
társadalmakban. Reméljük, a ku-

tatásokkal kapcsolatos összegző 
jelentések a szakmai nyilvánosság 
elé kerülve, segítik majd a kultu-
rális szakmában zajló társadalom- 
és közösségfejlesztési folyama-
tokat, megalapozzák a szakmai 
innovációkat, lehetőséget adnak 
további szakmai diskurzusok és 
kutatások folytatására. Azt is 
gondoljuk, hogy a vizsgálatok re-
ális korképet festenek majd fel a 
21. század elején működő kultu-
rális intézményekről, az azokban 
folyó tevékenységekről, a kultu-
rális társadalmiasítási folyamatok 
jelenlegi állapotáról. 
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Dr. PONYI LÁSZLÓ – Kutató-fejlesztő munkatárs közművelődési területen a 
Cselekvő közösségek projektben. Történelem, népművelés, filozófia, igazgatás-
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