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A 2020-as Közművelődési Tudomá-
nyos Kutatási Program eredménye
A  Nemzeti Művelődési 
Intézet 2020-ban má-
sodik alkalommal hir-
detett pályázati prog-
ramot a közművelődés 
tudományos utánpótlá-
sának erősítése érdeké-
ben. A  Közművelődési 
Tudományos Kutatási Program támogatja olyan tehetséges 
hallgatók/szakemberek és mentoraik kutatómunkáját, akik a 
közművelődési szakterületen kutatnak és végeznek tudomá-
nyos diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felme-
rülő kutatótevékenységet. 2020-ban 10 alap- és mesterszakos 
hallgató és témavezetőjük, valamint 3 kutatócsoport nyert el 
támogatást.

Idén több mint 1000 fő végezte el  
a Színháziskola képzést
Szeptembertől or-
szágszerte újraindul-
tak a Színháziskola 
képzések kiscsopor-
tos jelenléti oktatás 
keretében. A  30 órás 
továbbképzés cél-
ja, hogy segítséget 
nyújtson a résztve-
vőknek a különbö-
ző közösségek életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek 
megfelelő előadó-művészeti produkció kiválasztásában, és 
annak feldolgozásában. 2020-ban 1005 fő végezte el a Szín-
háziskola 30 órás előadóművészeti továbbképzést. A képzés 
résztvevői között pedagógusok, a fiatal generáció előadómű-
vészeti foglalkozásait vezető kulturális szakemberek, és a fel-
növekvő generáció fejlesztését szakmául választó pedagógus 
és közösségszervező egyetemi hallgatók is részt vettek.

Durkó Mátyás Konferencia ONline
2020. szeptember 3-4-én rendez-
ték meg online formában a Dur-
kó Mátyás Emlékkonferenciát, 
amely idén a „Hálózatok a műve-
lődés és felnőttképzés világában” 
témakört járta körül. A  konfe-
rencia két napján az érdeklődők 
online köszöntőket hallhattak és 
plenáris videó-előadásokon és 

szekcióüléseken vettek részt. A  közművelődés és felnőttkép-
zés terén kiemelkedő életműért kiosztásra kerülő Durkó-díj 
díjazottját is online üzenetben jelentették be: 2020-ban a 
Durkó Mátyás Emlékérmet dr. Kleisz Teréznek adományoz-
ták. A konferenciát a Debreceni Egyetem szervezte a Nemzeti 
Művelődési Intézettel stratégiai partnerségben.

Sikeres volt az idei Közösségszerve-
zés nyári tábor
A  Nemzeti Művelődési 
Intézet idén is megszer-
vezte nyári táborát a kö-
zösségszervezés BA,  kö-
zösségi művelődés tanári 
OMA,  kulturális mediáció 
MA szakon tanulók részé-
re. A tábor tavalyi sikerének 
hírére 2020-ban már két, 40 
fős turnusban táborozhat-
tak az egyetemi hallgatók Lakiteleken. A program keretében 
a résztvevők a közművelődés tapasztalt szakembereivel ta-
lálkozhattak, eszmét cserélhettek a közművelődés aktuális 
helyzetéről, jogszabályi változásairól, tevékenységrendsze-
réről, a  különböző célcsoportok bevonásáról. Számos mű-
helymunka és a jó gyakorlatok megismerését célzó látóút is 
tarkította az idei tábor programját.

Felsőoktatási felvételi eredmények 
szakterületünkön
Július 23-án ismertté váltak a 2020-as általános felvételi pont-
határok. Közösségszervezés alapszakon 12 felsőoktatási in-
tézménybe jelentkezhettek a felvételizők. Kulturális mediáció 
mesterszakot 5, közösségi művelődés tanári mesterszakot 4 
felsőoktatási intézmény 
hirdetett. A  ponthatá-
rok alapján közösség-
szervezés alapszakon 
országosan 644 fő, kö-
zülük nappali tagoza-
ton 480 fő, levelező ta-
gozaton 164 fő kezdhet-
te meg a tanulmányait.

Elindult a Közművelődési Foglalkoz-
tatási és Képzési Program
Online sajtótájékoztató keretében ismertették 2020. december 
7-én a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Foglalkoz-
tatási és Képzési Programját. A sajtótájékoztatón részt vett Fe-
kete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért 
felelős államtitkára, Szedlacsek Emília, a Nemzeti Művelődési 
Intézet szakmai igazgatója és Szász János, Petőfiszállás polgár-
mestere. A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program-
ban 50 középfokú és 10 felsőfokú OKJ-s szakképzés indul el a 
közművelődési szakterület szakembereinek képzésére Magyar-
ország 19 megyéjében. A program hatására várhatóan 1200 fő 
közép-, és 250 fő felsőfokú közművelődési szakképesítést szerez. 
A képzésekbe a Nemzeti Művelődési Intézet 260 tapasztalt köz-

művelődési szakembert, 
felsőoktatásban oktatót 
von be, akiket a képzők 
képzése programban 
készített fel a közműve-
lődés aktuális szakmai 
kérdései, valamint a fel-
nőttképzés módszertana 
témaköreiben.


