
Negyedéves szakmai napok 
Lakiteleken

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt 
keretében az NMI Művelődési Intézet az elmúlt idő-
szakban két negyedéves szakmai napot rendezett. A 
tavaly novemberi szakmai nap témája a közösségi mű-
velődés új irányai voltak, az idén februárban megtar-
tott második rendezvényen pedig a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztéssel ismerkedtünk meg közelebbről. 

ÚJ IRÁNYOK A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSBEN

A művelődő közösségek létrejöttéhez, fennmara-
dásához aktív és elkötelezett közösségfejlesztők jelen-
létére van szükség. Ennek jelentőségéről és a közösségi 
művelődés szakmai munkájának kulcsfontosságú sze-
repéről szólt a novemberi szakmai nap.  

A magyar kultúra megőrzésében, a kulturális iden-
titás erősítésében meghatározó szerepe van a közmű-
velődési és közösségfejlesztési szakembereknek. A kul-
túrát nemzetek teremtik, ezért újra kell értelmeznünk 
az értékekhez való viszonyunkat. A közösségfejlesztés, 
a közösségszervezési munkafolyamatok és a mentor-
hálózat mind a közművelődési szakterület fejlesztését 
és fenntarthatóságát mozdítják elő. 

Az előadók az új irányok bemutatásakor a támogatási 
rendszerek és a törvényi háttér szerepét is kiemelték. 

A KULTURÁLIS ALAPÚ GAZDASÁG- 
FEJLESZTÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK

Az előadásokon keresztül a kulturális alapú gaz-
daságfejlesztés elméleti és módszertani elemeit is-
mertük meg, amelynek az alapja a közművelődési 
alapszolgáltatások törvényi szabályozása. A közös-
ségi művelődés a helyi értékekre épülő, a helyi kö-
zösség bevonásával, aktivitásával megvalósuló tár-
sadalom- és gazdaságfejlesztő tevékenység. A kultu-
rális alapú gazdaságfejlesztés értékközpontú erőfor-
rás-menedzsment. 

Megismertük az ipari kenderre épülő Kárpát-me-
dencei gazdaságfejlesztő programot, bepillantást 
nyerhettünk a „Nánási portéka” védjegyű hajdúnáná-
si termékekbe, megtudtuk mi is az a Bocskai korona. 
Hajdúhadházon a Káposztás napokra kalauzoltak el 
bennünket, bemutatva, hogy milyen eredményei is 
lettek a szemléletváltással megkezdett helyi gazdaság-
fejlesztési folyamatnak.

Mindkét szakmai nap érdekes és hasznos informá-
ciókkal gazdagította a közösségfejlesztő mentor és a 
szakmai megvalósító kollégák látókörét.

Közművelődési intézmények  
együtt a közösségekkel

A közművelődési intézmények közösségi 
részvételen alapuló működésének bemutatá-
sa volt a témája annak a 6 alkalmas regionális 
találkozó sorozatnak, amelyet az NMI Mű-
velődési Intézet szervezett a közművelődési 
intézmények számára 2019. március 18 és 
április 29 között, a Cselekvő közösségek – ak-
tív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-
2016-00001) kiemelt projekt keretében.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás projekt a kulturális ágazat or-
szágos fejlesztőprojektje, amely a múzeumi, 
a közművelődési és a könyvtári terület egye-
dülálló összefogásával a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ, az NMI Művelődési Intézet Non-
profit Közhasznú Kft. és az Országos Széché-
nyi Könyvtár konzorciumában valósul meg, 
3 milliárd forintos vissza nem térítendő eu-
rópai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 
program keretében. 

Az országos szakmai műhelysorozat célja 
az volt, hogy áttekintse a kulturális intézmé-
nyek – közművelődési intézmények, könyvtá-
rak, múzeumok– „társadalmiasított” működé-
sének lehetőségeit, módszertanát, elméletét.

A projektben fejlesztett módszertani út-
mutató szerint a közösségi részvételen alapu-
ló működés azt jelenti, hogy az intézmény a 
helyi lakosokat és közösségeiket, azok igénye-
it, érdeklődését, szándékait helyezi a közép-
pontba. Megkérdezi, és aktív cselekvőként, a 
tevékenységek formálójaként és megvalósító-
jaként be is vonja a résztvevőket. A közössé-
gi funkciók fókuszba állításával a kulturális 
szektor intézményeinek közösségi részvéte-
len alapuló működése a kulturális intézmé-
nyek hosszú távú fennmaradásának egyik 
kulcsa lehet.




