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Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a 78/2007.(IV. 25.) ZKTT. Tanács 
határozatával úgy döntött, hogy részt kíván venni az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által kiírt Közkincs Pályázaton, mely kulturális szakmai érdek-
egyeztető kerekasztal alakítását támogatta. 

A zirci Városháza tanácstermében 2007. május 17-én, 17 órai kezdettel 
megbeszélés volt, melyen részt vettek a Zirci kistérség közművelődéssel és 
kultúrával foglalkozó szakemberei, a kistérség települési és kisebbségi önkor-
mányzatainak képviselői, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet munka-
társai. A jelenlevők 15 fővel megalakították a Zirc Kistérségi Közkincs Kerek-
asztalt, mely egy kulturális szakmai érdekegyeztető fórum. A tagok sorában a 
közművelődés és kultúra minden területéről vannak szakavatott képviselők, a 
kistérség szinte valamennyi településének képviseletében. A tagság egyhangú-
lag megválasztotta Kasper Ágotát, a Bakonyi Természettudományi Múzeum 
igazgatóját, a Kerekasztal képviselőjévé. A pályázat részét képező ülés- és prog-
ramterv alapján, változatos témákkal, minden alkalommal más-más helyszínen 
elkezdődött a munka. 

Az adatgyűjtések, projektegyeztetések eredményeként összeállításra került 
egy kulturális alapokon nyugvó adatbázis, mely a kistérség településeire le-
bontva tartalmazza az aktuális információkat. Ez az adatbázis – az állandó fris-
sítés lehetőségével – megjelent a térségi honlapon. Az adatbázis bővítésének 
lehetősége vetődött fel később, elérendő célként, amikor a képi anyagok beépí-
tése, feldolgozása is szerepet kap. 

A kistérség kulturális adatbázisa felhasználásával részt vettünk az országos 
szintű adatbázis készítésében. 

A zirci kistérség területén kulturális tevékenységet folytató intézmények, 
civil szervezetek képviselői, népművészek, képzőművészek közötti kapcsolat, 
együttműködés kialakítása, elindította a közös tervezést, közös cselekvést. Szín-
vonalas, közös programok, szolgáltatások szervezése kezdődött, Kistérségi Kul-
turális Napok szervezésének keretei körvonalazódtak. 
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A Kistérségi Közkincs Kerekasztalok létrehozásának egyik célja, hogy a 
közművelődéssel, kultúrával foglalkozó intézmények, civil szervezetek, köz-
művelődési szakemberek bevonásra kerüljenek a kistérségi döntési folyama-
tokba. A Zirc Kistérségi Közkincs Kerekasztal felajánlotta szakmai segítségét 
Zirc Kistérség Többcélú Társulása számára, a kistérségre vonatkozó fejlesztési 
tervek, kulturális fejlesztéseket tartalmazó részének összeállításakor, kistérségek 
számára kiírásra kerülő, kulturális tartalmú pályázatok készítésekor. A Társulási 
Tanács 35/2008.(II.27.) számú ZKTT. Tanács határozatával döntést is hozott 
arról, hogy kikéri a Közkincs Kerekasztal véleményét a kistérséget érintő köz-
művelődési kérdések eldöntésekor. 

Az együttműködés eredményeként elkészült a kistérség szociológiai elem-
zése és a kistérségi kulturális és közművelődési stratégia előkészítő anyagának 
összeállítás, melyben aktív közreműködést vállalt a Veszprém Megyei Közmű-
velődési Intézet.  

 
2008-ban Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 36/2008. (II. 27.) 

számú ZKTT. Tanács határozatával döntött arról, hogy a korábbi év folytatása-
ként ismételten részt kíván venni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kistér-
ségi Közkincs Kerekasztal pályázatán. 

A kialakult térségi szintű partnerség kibővült és elmélyült, a Kerekasztal 
tagságának bővítésével, sokrétűvé tételével, a kultúra és közművelődés területén 
aktívan tevékenykedő személyekkel, csoportokkal. Kapcsolatépítés kezdődött a 
régióban tevékenykedő Kerekasztalokkal. A tagság kibővítésével a kistérség 
minden településéről érkezett egy-egy képviselő. A régiós kapcsolatépítés ke-
retében a Zirc Kistérségi Közkincs Kerekasztal képviselője, Kasper Ágota elő-
adást tartott a móri kistérség Kerekasztal tagsága számára a működés tapaszta-
latairól. A tagság és az általuk szervezett amatőr művészeti csoportok részt vet-
tek a móri kistérség I. Móri Kistérségi Kulturális Börzéjén. 

2008. december 1-jén Zircen Közkincs Kerekasztal regionális szakmai nap 
volt, melyen a Közép-Dunántúli Régió tizenegy kistérségének képviselője is 
jelen volt. 

Folyamatos az információközvetítés a térségben tevékenykedő szakemberek 
és amatőrök felé, a térségben közművelődési tevékenységet folytató művelődési 
házak, művelődési központok, múzeumok, könyvtárak felé, a megyei koordiná-
ciót végző intézmények felé, a Regionális Koordinációs Iroda felé. 

A Kerekasztal tagsága aktív részvételt vállalt és folyamatosan vállal a kis-
térségi kulturális programok, rendezvények, alkotó műhelyek, előadások szer-
vezése, koordinálása kapcsán. A Zirci Bakonyi Betyárnapok keretében megren-
dezésre kerültek a „Kistérségi Kulturális Napok”. A települések rendezvényei-
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nek szervezésekor aktív a kapcsolat az egyes csoportok, vezetőik, a települések 
közművelődési szakemberei között. 

A kistérség területén felerősödött a kisebbségek aktív bemutatkozása, kap-
csolataik építése. 

A tagság az előző évhez képest már nagyobb szerepet vállalt a pályázatban 
előírt dokumentumok készítésében – nem hagyatkozott teljes mértékben a 
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet szakembereinek segítségére. 

A térségben tevékenykedő közművelődési szakemberek folyamatos mű-
helymunkájának eredményeként elkészült a kistérség kulturális, közművelődési 
stratégiája. A stratégiai anyag készítését szakértő koordinálta, Zirc Kistérség 
Többcélú Társulási Tanácsa 51/2010.(IV.28.) számú ZKTT. Tanács határozatá-
val fogadta el. A szakmai anyagot a kistérség minden településén használják a 
területen dolgozó szak- és nem szakemberek. 

 
2009-ben Zirc Kistérség Többcélú Társulása 70/2009.(V.29.) számú ZKTT. 

Tanács határozatával döntött az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, a Kis-
térségi Közkincs-Kerekasztal létrehozása, további működésének támogatása, 
térségi szintű pályázaton való ismételt részvételről. 

Célok és feladatok között szerepelt a 2009–2010. évben, hogy a kultúra te-
rületén feladatot vállalók között erősödjenek a szakmai kapcsolatok, a közös 
tervezés és cselekvés. A folyamatosan működő Kulturális Kerekasztal segítse a 
kistérségi döntéshozók munkáját, képes legyen térségi programok koordinálá-
sára.  

A tagság vállalta az általuk meghatározott tevékenységek folytatását, to-
vábbfejlesztését, a kistérségi közművelődési stratégia által meghatározott fő 
fejlesztési irányok, programok kibontását. 

A harmadik évre már egy jól összeszokott „mag” és egy folyamatosan meg-
újuló tagság munkája jellemezte a tevékenységet. Az első pályázathoz kapcso-
lódó ülés- és programterv irányai jó szokássá válva kísérték a munkát tovább: a 
különböző helyszínekre szervezett üléseken kívül, alkalmi csoportmegbeszélé-
sek, egyedi telefonos egyeztetések jellemzik mára a kommunikációt és a mun-
kaformát. A szakmai kapcsolatok kiépültek, nincs szükség „közvetítőre” a tér-
ségi partnerek között. Aktív részvétellel több sikeres kistérségi rendezvény le-
bonyolításában dolgozott együtt a Kerekasztal tagsága. 

 


