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BIRÓ A. ZOLTÁN 

REGIONÁLIS HÁLÓZATI MODELLEK KIALAKÍTÁSA 

 az erdélyi magyar közművelődési-kulturális intézmények számára

A romániai magyar társadalom egészét vagy regionális, 
kistáji egységeit átfogó identitáskonstrukciók igen jelentős 
mértékben támaszkodnak a kulturális intézményekre, szerve-
zetekre, csoportokra, illetve azok működésére. A kulturális 
intézmények az elmúlt másfél évtized során nem kaptak ak-
kora figyelmet, mint az oktatási, egyházi vagy közéleti intéz-
mények, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a kulturális 
intézményeknek a kisebbségi identitáskonstrukciók fenntar-
tásában, fejlesztésében játszott szerepe kisebb vagy jelentékte-
lenebb lenne. Sőt, a vidékfejlesztés terén újabban előtérbe 
került elméleti és fejlesztéspolitikai elképzelések szerint arra 
kell számítani, hogy éppen a kulturális intézmények működé-
se, illetve működési módja kerülhet kulcsszerepbe (lásd ezzel 
kapcsolatban például a Cristopher Ray által fölvezetett kultú-
ragazdasági szemléletet, vö: C. Ray: Culture, Intellectul 
Property and Territorial Development. Sociologia Ruralis 
38:3-20).  

A kulturális intézmények, szervezetek, csoportok jelenlegi 
és várható társadalmi szerepköre szükségessé teszi olyan regi-
onális hatósugarú szakmai központok megtervezését és kia-
lakítását, amelyek professzionális módon tudják ellátni az 
adott területen a formalizált és nem formalizált intézményi 
struktúrák működéséhez kapcsolódó szakmai támogatási és 
szolgáltatói feladatokat. Kutatási pályázatunk1 keretében arra 
törekedtünk, hogy egy adott térségre vonatkozóan (Székely-
földi térség) a kulturális intézmények  helyzetének és műkö-
désének ismérvei alapján fölvázoljuk egy térségi szolgáltató 
intézmény modelljét.  

 
1. Szakmai kiindulópontok 
Az utóbbi években egyre hangsúlyosabban jelentkeznek 

azok az érvek, amelyek a rurális, periferikus vidékekre irányu-
ló helyi fejlesztésben, a térségi fejlesztésben a „kultúra” fontos 
szerepét hangsúlyozzák. Ezek az érvek többféle irányból, több-
féle megfontolás alapján fogalmazódnak meg. Az ilyen érvek 
és megközelítések a „kultúra” fogalom jelentését már nem 
csupán a „művelődéssel”, a kultúrafogyasztás különféle aktív 
és passzív formáival azonosítják. Ehelyett azt mondhatjuk, 
hogy a „kultúra” a közösségi élet különféle formális és kevés-
bé formális szerveződéseinek, eseményeinek összességét is je-
lenti, a beépített és nem beépített közvetlen környezettel va-
ló együttélés sajátos módját. A kulturális antropológia meg-
közelítésmódjához nagyon közel álló kultúraértelmezés hasz-
nos lehet számunkra abban, hogy a kulturális összetevőknek a 
fejlesztési munkában való helyét újradefiniáljuk. Ma már a 

                                                 
1 A kutatást a csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kuta-

tások Központja 2006-ban végezte az Illyés Közalapítvány támogatásá-
val. Jelen tanulmány az elemzések összefoglalását, valamint a javasolt 
regionális szolgáltató központ modelljének bemutatását tartalmazza. Az 
elemzéseket is magában foglaló teljes anyagot külön kiadványban kíván-
juk megjelentetni. A kutatásban részt vettek: Biró A. Zoltán (témaveze-
tő) Bodó Julianna, Gergely Orsolya, Kiss Adél, Jéré Ildikó,  a HMKK 
munkatársai közül Benes Sarolta, Csomortáni Erika, Balló Beáta.  

vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmunkákban széles körben el-
fogadott követelmény, hogy a fejlesztést minél szélesebb körű 
és minél intenzívebb helyi részvételre kell alapozni, az endo-
gén adottságoknak a fejlesztésbe való bevonása pedig alapve-
tő követelmény. A kultúra fogalmának újszerű értelmezéséhez 
kapcsolódik az is, hogy a fejlesztési feladatok között ma már – 
a gazdasági vagy szociális jellegű beruházások mellett – jelen-
tős helyet kapnak a lokális identitással, a közösségi imázzsal 
kapcsolatos projektek is.  

Mindezen megközelítések mögött végeredményben az a 
fölismerés áll, hogy a lokális vagy regionális léptékben kiépí-
tett identitáskonstrukció – s nem csupán a „termék”, hanem 
maga a mindennapi identitás megerősítési, identitás-újrade-
finiálási gyakorlat is – egészében és elemeiben is „érték”. 
Olyan helyi vagy regionális érték, amelynek létrehozásába a 
társadalmi szereplők sok időt és energiát fektettek, kisebb-
nagyobb hatókörű közös társadalmi cselekvések sorozata ré-
vén építették ki. Ezek a termékek néha tárgyakban mutat-
koznak meg (pl. épületek, emlékművek stb.), máskor jelentős 
társadalmi eseményekben (pl. ünnepek), nem egy esetben 
pedig csak társadalomkutató által fölfedhető mindennapi cse-
lekvéssorok, magatartásmodellek vagy éppen hálózatok for-
májában. 

Nem nehéz belátnunk azt, hogy ezeknek a kulturális „for-
máknak” a fejlesztésben való hasznosítása tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy fejlesztéspolitikai elképzeléseinket az adott helyi 
vagy regionális közösség tényleges működési modelljéhez 
kapcsoljuk. Ez a szemlélet gyökeresen különbözik a csupán 
szép tárgyak gyűjtésére és konzerválására irányuló törekvések-
től (lásd például: népi skanzenek, múzeumi gyűjtemények), 
de teljesen eltér attól a modernista fejlesztési gyakorlattól is, 
amely a régi szerkezetek teljes eltörlésével igyekezett a felada-
tokat megoldani (pl. szocialista iparizáció gyakorlata).  

 
Természetesen mindenfajta fejlesztési szemlélet és gyakor-

lat egész sor elméleti és módszertani kérdést vet fel. Az min-
den kétséget kizáróan igaz, hogy a helyi, regionális kulturális 
adottságokat messzemenően figyelembe vevő, ezeket kiinduló 
pontnak tekintő fejlesztési gyakorlat meglehetősen „felpuhí-
tott’ megoldásnak látszik. Ez kétségtelenül így van, hiszen az 
ilyen fejlesztési gyakorlatokban sok múlik a helyi szereplő-
kön, akár el is utasíthatják a fejlődési/változási lehetőséget. 
Többféle szakmai vitát lehetne nyitni arról, hogy az elmara-
dott térségekre rá kell-e, rá lehet-e erőltetni fejlődési forgató-
könyveket, vagy elegendő arra törekedni, hogy változatok kí-
nálatával, a helyi részvétel általuk választott mértékével össz-
hangban maguk a helyi, regionális közösségek válasszák meg a 
társadalmi változás kívánt mértékét és módját (fejlesztőként 
elfogadva akár azt a helyzetet is, hogy a fejlesztés késlekedik 
vagy elmarad). A harmadik világ országaiban zajló, az elma-
radott térségek fejlesztéspolitikai kísérleteit elemző post-
development elméletek igencsak kritikusak mindenfajta be-
avatkozással kapcsolatban. Sőt, azt hangsúlyozzák, hogy a tár-
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sadalmi részvételen alapuló fejlesztési gyakorlat is egyfajta 
erőltetett és rákénysze-rített modernizáció, hiszen a helyi kö-
zösségek részéről mindebben csak kevesen vesznek részt, s el-
sősorban azok, akik a részvétel révén az átalakító rezsim ágen-
seiként működnek.  

Eltekintve a helyi, regionális fejlesztés igencsak aktuális 
szemléleti és módszertani vitáitól, esetünkben azt minden-
képpen célszerű kiindulópontként elfogadni, hogy a helyi, 
térségi kulturális értékek fogalmának szélesebb körű értelme-
zése, illetve ezen értékeknek a helyi fejlesztési folyamatba va-
ló bekapcsolása mindenképpen túllépést jelent a kultúra ele-
meinek múzeumszerű használatán. De túllépést jelent a túlsá-
gosan technokrata, a helyi, a regionális életvilágot egyik nap-
ról a másikra lecserélő fejlesztéspolitikai szemléleten is.  

A székelyföldi térségre vonatkoztatva az eddigi gondolat-
menetet, az alapvető kérdés számunkra az, hogy a térség fej-
lesztésében érdekelt társadalmi szereplők (szakértők, intéz-
mények, policy formáló testületek stb.) milyen módon, mi-
lyen mértékben tudnak számot vetni mindazokkal a lehetősé-
gekkel, amelyeket  a kultúrafogalom tágabb értelmezése – s 
ennek nyomán a térségi vagy helyi kulturális erőforrások je-
lentős mennyisége – a fejlesztési szemlélet és gyakorlat számá-
ra kínál. Ez a kérdés meglehetősen aktuális, hiszen a térség-
ben – tapasztalataink szerint – a hagyományosan ismert, 
művelődéscentrikus értelmezés még széles körben elfogadott, 
s ugyanakkor rendkívüli módon leszűkíti a fejlesztésben hasz-
nosítható kulturális erőforrások körét.  

Amikor egy kisebb-nagyobb térség kulturális intézmény-
rendszerének fejlesztésén gondolkodunk, akkor a szervezési és 
működési keretek funkcionális újragondolásának igényén túl 
a tartalmi - fogalmi beidegződések és tudások újraértelmezését 
is föl kell vetnünk. Nem csupán másként kell működniük a 
kulturális intézményeknek mint korábban, hanem más terü-
letekre (is) ki kell terjednie az intézményi működésnek. Ez a 
kettős váltási igény (kényszer) szemléleti és módszertani 
szempontból komoly kihívást jelent azok számára, akik a kul-
turális intézményhálózat(ok) fejlesztésén gondol-kodnak vagy 
dolgoznak. Az új funkciók megjelölése mellett az új területek 
definiálása, illetve a térségi kulturális stratégiába való beépí-
tése alapvetően fontos feladatnak tűnik. Az új funkciók el-
gondolása, kialakítása a kulturális intézmények, illetve az in-
tézményi háló működésének módjában jelenthet lényeges 
módosítást, s ez elsősorban azt jelenti, hogy az intézmények 
működését összetett szolgáltatási funkcióként kell értelmezni. 
Az új területek definiálása pedig arra utal, hogy ezeket a szol-
gáltató funkciókat olyan területeken is alkalmazni lehet (és 
kell), amelyek – hagyományosan – nem tartoztak a kulturális 
tevékenységek vagy kulturális termékek fogalomkörébe.  

Ahol ez a két változtatás – párhuzamosan – beindítható, 
ott nem csupán arra lehet számítani, hogy a lokális, térségi 
kulturális élet dinamikusabb és sokszínűbb lesz, hanem arra 
is, hogy a tág értelemben felfogott kulturális dimenzió az 
egyébként jóval komplexebb fejlesztési politika és gyakorlat 
meghatározó részévé válik. Ma még a vizsgált térségben ettől 
távol vagyunk, a kultúra szerepe a fejlesztési politikákban 
vagy a tényleges fejlesztési gyakorlatban inkább csak szlogen-
szerűen jelenik meg, vagy még úgy sem. Maguk a kulturális 
intézmények sem tevőleges szereplői a helyi vagy regionális 
fejlesztési politikáknak vagy fejlesztési programoknak. Ez a 
helyzet nyilván nem kedvező, hiszen sokféle helyi, térségi 

adottságot hagy kihasználatlanul. Ettől eltekintve azonban 
azt is érdemes mérlegelni, hogy a kulturális intézmények fej-
lesztése „csak a kultúra kedvéért”, csak az intézmények 
„fennmaradása” kedvéért ma már költséges mulatságnak tet-
szik, és egyre kevésbé találni rá külső vagy belső finanszírozót. 
A kulturális intézmények fejlesztése akkor ígérkezik igazán 
hasznos társadalmi beruházásnak, ha a fejlesztés során ki-
alakított új funkciók és tartalmak a tágabb léptékű helyi 
vagy regionális fejlesztés integráns részeivé vál-nak.  

Kutatási programunk során kifejezetten abból az optikából 
vettük számba a térségi kulturális intézmények, azok működé-
sének különféle aspektusait, hogy azok miként válhatnak a 
kulturális dimenziónál jóval átfogóbb térségi fejlesztési 
policy-k, adott esetben pedig tényleges fejlesztési programok 
részévé. Ezért az elkészült tényfeltáró munkákhoz kapcsolódó 
elemzéseink az intézményrendszer működésének és hatékony-
ságának jellemzése során nem a „nagy létszám - nagy érték”, 
„nem a legjobb, de legalább van valami”, „minél nagyobb annál 
értékesebb” elveket követték. Sokkal inkább abból a szemszög-
ből igyekeztünk értékelni az adott helyzetet, hogy adott intéz-
ményi hálózat, annak ma rögzíthető működési módja, az intéz-
mények mögött álló humánerőforrás-kapacitás és szakmai mun-
ka válhat-e, s ha igen, milyen eséllyel egy tágabb léptékű fejlesz-
tési policy vagy fejlesztési gyakorlat integráns részévé. Ezt a köve-
telményt tekintettük mérvadónak a térségi „központ” intézmé-
nyi modelljének kidolgozása során is. 

 
Amennyiben – a pályázati programban meghatározott fel-

adat értelmében – egy térségi „kulturális központ” szervező 
funkcionális elgondolása a feladatunk, akkor a fentebb jelzett 
megfontolások szellemében a térségi kulturális helyzetképet a 
korábbitól eltérő szemszögből kell megfogalmazni. Érdemes 
eltekinteni a más megközelítésben és más értelmezési kontex-
tusban egyébként hasznos ideológiai, mennyiségi, önigazoló 
megközelítésektől. Ebben az újabb megközelítésben a kulturá-
lis intézmény vagy az intézményi hálózat már nem csupán a 
hagyomány, a megőrzés, az identitásigazolás, az értékmentés 
eszköz(rendszer)e, s a kultúra tárgya már nem csupán az időt-
lenné konzerválandó érték vagy a szűk értelemben vett köz-
művelődési tevékenység. Ehelyett azt mondhatjuk, hogy a 
kultúra a lokális vagy tágabb léptékű közösségi identitás ki-
alakulásának és működésének igen fontos társadalmi közege. 
S mint ilyen, a tágabb léptékű fejlesztési policy vagy fejleszté-
si gyakorlat meghatározó összetevője lehet. A kulturális in-
tézményeknek, szerveződési formáknak, eseményeknek – le-
gyenek azok formálisak vagy informálisak, rendszeresek vagy 
alkalmiak – ebben az értelmezési és funkcionális keretben 
kell megtalálniuk a helyüket és a szerepeiket.  

A kultúrának ez a lényeges mértékű funkcióváltása – a vizs-
gálatunk keretét jelentő térségben – minden kétséget kizáróan a 
térségi versenyképesség egyik nagyon-nagyon lényeges meghatá-
rozója lehet. A tervezett térségi kulturális „központnak” értelem-
szerűen olyan szerepet kell betöltenie, amelynek működtetése 
nyomán a térségi kulturális intézmények hálózata alkalmassá 
válhat erre a hangsúlyos funkcióváltásra. 

 
Kulturális helyzetkép: a térségi elemzések eredményei-

nek összegzése 
A kutatási program keretében elemeztük mindazokat a 

szakmai publikációkat, kutatási jelentéseket, interjúanyago-
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kat és adatbázisokat, amelyek valamilyen formában a térségi 
kulturális helyzetkép egészével vagy regionális/ágazati szeg-
mensével foglalkoztak.  Az elemzést négy nagyobb témakör 
szerint végeztük: 1. Térségi intézmények halmaza, 2. Térségi 
kultúrafogyasztási gyakorlat, 3. Térségi „önkép” a kulturális 
helyzetről, a térségi kulturális folyamatokról, 4. Elemzések és 
tanulmányok a kultúragazdaság szemszögéből. Az alábbiakban 
az elemzés eredményeit foglaljuk össze.   

 
1. A térségi kultúráról egyértelműen állítható, hogy a tér-

ség földrajzi területéhez, településsűrűségéhez és lakosságszá-
mához mérten jelentős számú összetevőt tartalmaz, ugyan-
akkor működőképesnek nevezhető. Ez a kijelentés az intéz-
ményekre, a szervezetekre, az eseményekre és a folyamatokra 
egyaránt érvényes. Fejlesztéspolitikai szempontból minden-
képpen pozitív kiindulópontként kell kezelnünk a kulturális 
élet összetevőinek jelentékeny számát, sokféleségét, s nem 
utolsósorban azt a jel-lemzőt, hogy ezt a dimenziót dinamika 
jellemzi (újabb és újabb összetevők jelennek meg, meglévők 
változnak). 

 
2. Kiemelten fontos jellemzőként kell hangsúlyoznunk a 

kulturális mező pontszerű felépítődését. Ez azt jelenti, hogy 
sok, egyenként önálló pályán mozgó entitás van, amelyek 
sem szervezetileg, sem funkcionális szempontból nem hango-
lódnak össze. Nézzük meg kissé közelebbről, hogy mit is jelent 
ebben az esetben az önálló szervezeti és működési pálya! A 
közös referenciakeretet ebben a térségben a kulturális intéz-
mények és folyamatok számára a nemzetiségi - ideológiai hát-
tér adja. Ez fontos abban az értelemben, hogy a legkülönbö-
zőbb helyzetekben és a legkülönbözőbb módokon segít az ön-
értelmezésben és az önértékelésben, eligazít a közvetlen saját 
társadalmi vagy intézményi környezetben, legitimitást ad a 
szervezetnek, a fölvállalt társadalmi szerepnek és a szervezet-
ben dolgozóknak. Ami viszont nagyon fontos hiányosság: ez 
az önálló pálya mint szervezeti és működési modell a térség-
ben mozgó sok-sok egyéni pályán mozgó entitás számára nem 
tud semmilyen egyéb hasznos referenciakeretet létrehozni és 
működtetni. Ily módon ennek az intézményhalomnak nin-
csen érdembeni belső struktúrateremtő képessége! (Sokszor 
mondják, hogy a szervezetek nem akarnak kooperálni, úgy-
mond az emberekkel van a baj. Máskor épp ennek az ellenke-
zőjét mondják, miszerint a felek akarnak együttműködni, de 
valamiért sose jön össze. Ez utóbbi érthető, mert a korlát az 
egyéni pályán mozgó szervezetek strukturális -funkcionális 
adottságaiban van!!). Sőt azt lehet mondani, az egyéni mű-
ködési mód az adott szervezetet „védi” attól, hogy fontos, 
pragmatikus referenciakeretekkel teremtsen kapcsolatot. 
Ehelyett még közvetlen intézményi környezetében is az indi-
vidualizált kapcsolatokat preferálja.  

 
3. Megítélésünk szerint a kulturális mező pontszerű fölépí-

tődéséből és működéséből vezethetők le az olyan pozitívumok 
is, mint a formális és nem-formális intézmények nagy száma, 
illetve az újabb és újabb intézmények létrehozására irányuló 
törekvés. Továbbá a pontszerű fölépítődés és működés kö-
vetkezménye a funkcionális heterogenitás, a működés válto-
zékonysága is. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem csu-
pán a kialakult intézmények járják a „maguk külön útját”, 
hanem maguk az intézményesedési folyamatok (szerveződési 

igények megjelenése, informális szervezetek létrejötte, a for-
malizálódás különféle lépcsőfokainak bejárása stb.) is – az 
esetek döntő többségében sajátos egyéni utak és módozatok 
révén zajlanak. A társadalmi igények és célok intézménnyé 
való kristályosodása rendszerint nem modellszerű vagy kipró-
bált pályákat követ, hanem rendszerint valamilyen egyedi 
utat, és a szerveződésnek, szerepvállalásnak ez az egyedisége 
óhatatlanul belekódolódik a kialakult szervezet struktúrájába, 
működési módjába. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, 
hogy a térségben kialakult kulturális szerveződések az önellá-
tó háztartások kialakulási és működési módját követik. Ami 
azt jelenti, hogy a kialakult és működő szervezetek között na-
gyon sok a tartalmi, formai hasonlóság, de ehhez magas fokú 
individualizáció társul. Az egyéni működési pálya szuvereni-
tásának gyakorlása fontosabb, mint a szerepmegosztásos vagy 
funkció-megosztásos kooperáció. Az önálló individuumok 
szükség esetén (mértékkel, mint egymás határait tiszteletben 
tartó identitások) kooperálhatnak, de a kooperáció ne vezes-
sen függőséget eredményező összekapcsolódásokhoz.  

 
4. A létrejövési és működési pályák hangsúlyos individua-

lizációja egy sor negatív jellemzőt is magyaráz. Elsősorban azt, 
hogy a szervezeti struktúrák többsége kizárólag a saját erőfor-
rásaiból gazdálkodik, mindig csak addig nyújtózik, ameddig a 
takarója ér. Ez többek között azt jelenti, hogy az adott szerve-
zet rendszerint nem profitál (nem profitálhat) azokból a szer-
veződési, működési tapasztalatokból, amelyeket mások alkal-
maz-nak. Nincsen olyan közös tudás vagy tapasztalat, amely 
minden szervezetnek „vagyona” (közös tudása) lenne, és 
amelyből mindenki a maga során szabadon meríthetne. Min-
den intézmény csak olyan mértékben formalizálódik, ami-
lyen mértékben ezt saját tartalékai (tudása, erőforrásai, 
szervezeti kultúrája stb.) lehetővé teszik. Ez érvényes az in-
tézményi tagok tanulására (professzionalizálódás), a kapcso-
latteremtési kultúrára, a forrásbevonásra és sok más területre. 
Nem véletlen, hogy a térségi kulturális intézmények nagy ré-
szének komoly gondjai vannak az arculatteremtéssel, a mar-
ketinggel, a szervezéssel, a fejlesztési lehetőségek kihasználá-
sával. Látnunk kell azt, hogy ebben a térségben a kulturális 
intézményhalmaz működésének legfontosabb előnyei és hiá-
nyosságai a pontszerű termelődés és a pontszerű működés 
modelljéből következnek. Nem lehet (nem érdemes) egyéb 
elvárásokat megfogalmazni a térségi kulturális szereplőkkel 
szemben – legyen szó tanulásról, forrásszerzésről, marketingről 
vagy bármi másról -, mint ami a pontszerű működési modell-
ből levezethető. Ez a működési mód meghatározza azt, hogy a 
térségi kulturális szereplők mit tartanak lehetségesnek, fon-
tosnak, szükségesnek és azt is, hogy mit nem. A saját műkö-
dési modellből le nem vezethető, azzal össze nem kapcsolható 
fejlesztési vagy egyéb javaslatok számára csak akkor nyílhat 
esély, ha maga a pontszerű működési modell a térségi kulturá-
lis intézmények nagyobb részében módosul. 

 
5. A kulturális intézmények, rendezvények, programok 

elfogadottsága, társadalmi támogatottsága az esetek túl-
nyomó többségében magas. Érvényes ez a kijelentés az ünnep 
jellegű kiemelt rendezvényekre, a települések reprezentatív 
eseményeire, de érvényes a színházi előadásokra, kiállítás-
megnyitókra, koncertekre is. A társadalmi elfogadottság ki-
mutatható az események látogatottságában, illetve az esemé-
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nyekről való hétköznapi vélekedésben egyaránt. Ez az állítás 
természetesen többféle szemszögből is vitatható. Fölvethető 
az a kérdés, hogy az egyes rendezvények vagy események mi-
lyen kulturális/esztétikai értéket képviselnek, milyen gyakori-
ak, létrehozásuk mennyibe kerül és a beruházás milyen vi-
szonyban áll a részvételi adatokkal stb. Úgy gondoljuk, hogy 
ezeket a kérdéseket szakmai elemzések, helyzetfeltáró vizsgá-
latok keretében mindenképpen érdemes lenne föltenni, hi-
szen az így nyerhető válaszok a kulturális intézmények és a 
térség tényleges kapcsolatáról közölhetnének nagyon hasznos 
információkat. Mindezek hiányában elfogadhatjuk azt, hogy 
a rendezvényeken való jelenlét magas aránya, illetve a támo-
gató jellegű közvélekedés önmagában is olyan pozitív tény, 
amely a térségi intézmények munkájának további fejlesztésé-
vel foglalkozók számára fölhasználható kiindulópontot jelent. 

Amennyiben a fejlesztés kiindulópontjaként kezeljük a 
társadalmi támogatás jelenleg tapasztalható formáit, annyi-
ban érdemes közelebbről számba venni a jelenlegi támogatás 
kevésbé kedvező összetevőit is. Ha közelebbről megfigyeljük a 
kulturális intézmények munkájával, az egyes eseményekkel kap-
csolatos közkeletű értelmezéseket és véleményeket, akkor azt ta-
láljuk, hogy ezek a vélekedések rendszerint nagyon rövid életű-
ek, közvetlenül az események lefutásához kapcsolódnak, és csak 
néhány domináns jegyre összpontosítanak. Nem az intézmények 
egészére, egy tevékenységi forma egészére utalnak, hanem az ép-
pen soros esemény egy-két olyan elemére, amelyek a beszélő 
személyes elvárásai, érdekei szempontjából fontosnak mutatkoz-
nak. Az egyértelműen pozitív vélemények üzenete rendszerint 
az, hogy „ezért és ezért a rendezvény nagyon sikeres volt!” Indok-
lásként a pillanatnyi siker, a látványosság valamelyik eleme, a 
különösség valamilyen hordozója kerül előtérbe. Ezek a rövid le-
futású, felfokozott értékelések a tömegkultúra-effektusra emlé-
keztetnek. Arra a magatartásra, amikor a fogyasztás pillanatnyi 
bűvölete mint egyéni pozitív élmény gyors megerősítést kér a 
közvetlen környezettől, s a rövid és gyors visszacsatolások révén 
maga a részvétel (a fogyasztás) helyzete legitimálódik. Ez az érté-
kelési gyakorlat nyilván fontos közösségi támogatást jelent, de 
látnunk kell azt, hogy pillanatnyisága, érzelmi tartalma és felszí-
nessége miatt nem igazán alkalmas arra, hogy a kulturális intéz-
mény vagy esemény és a releváns társadalmi környezet közti mé-
lyebb, termékenyebb összekapcsolódásnak keretet adjon. Az 
ilyen vélemények és magatartások által hordozott kapcsolat nem 
funkcionális, nem szervezeterősítő jellegű, nem igazán vezet tá-
mogató társadalmi háttér megszerveződéséhez. Akár azt is 
mondhatnánk, hogy ezek a pillanatnyi és efemer azonosulások 
nagyon fontosak a maguk nemében, de a kulturális intézmé-
nyeknek és eseményeknek ennél jóval mélyebben kellene gyö-
kerezniük közvetlen társadalmi környezetükben, a helyi társa-
dalmi szereplőkkel való kapcsolatnak ennél jóval összetettebb-
nek, tagoltabbnak és termékenyebbnek kellene lennie. A tö-
megkultúra modelljére emlékeztető befogadási gyakorlat arra 
enged következtetni, hogy a társadalmi szereplők inkább szol-
gáltatásként tekintenek az adott intézmény működésére 
(mint a tévéműsorra), s nem olyan közösségi tevékenységi 
formára, amely egyidőben az adott közösség működésének 
megjelenési módja is. A rendezvényeken való jelenlét nagy-
sága, az érzelmileg is igazolt pozitív vélekedések halmaza, a 
média pozitív értékelése a szervezőkben, az intézmények 
munkatársaiban gyakran eltakarja a befogadás/részvétel mo-
delljének fokozatos technicizálódását. Az intézmények és az 

események működési módjának ilyetén „tömegkulturalizáló-
dása” évről évre erősödő jelenség. Nem véletlen, hogy a tér-
ségben általában arra törekszünk, hogy egyre több esemény 
legyen, az ismétlődő események dimenziója fokozatosan nö-
vekedjen, minél többen vegyenek részt az eseményeken és 
lehetőleg minden visszajelzés pozitív legyen. Ebben a folya-
matban az intézmény, illetve az esemény és társadalmi kör-
nyezete funkcionálisan egyre jobban eltávolodik egymástól. 
Ennek a folyamatnak egész sor olyan összetevője van, amely 
részletesebb elemezést érdemelne, hiszen átstrukturálódik az 
események belső szerkezete és szereprendszere is. Témánk 
szempontjából csupán arra szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy ez a típusú változás a térségi fejlesztéspolitikai elgondo-
lások számára két szempontból is kedvezőtlen. Az események 
belső szerkezetében bekövetkező „technicizálódás”, „tömeg-
kultúrásodás” révén jelentős mértékben csökken az a szerep, 
amelyet az ilyen kulturális események a helyi, térségi iden-
titás építésében játszhatnak. Ugyanakkor ez a folyamat rontja 
a feltételeit annak, hogy a térségben igazán hatékony kultúra-
gazdasági gyakorlat épülhessen ki (megjegyzés: Látványos és 
jól eladható térségi kulturális „terméket” tömegkultúra válto-
zatban is lehet előállítani és rendszeresen forgalmazni, de 
pontosan az identitáskomponensek hiánya az, ami a „termék” 
életciklusát rendkívüli módon rövidre zárja.). A fentiekben 
bemutatott folyamat még az elején tart, a közkeletű vélekedé-
sek világa azonban jól jelzi a változási trendet, amelybe a tér-
ség egyre több kulturális intézménye és eseménye egyre na-
gyobb mértékben belekerül. 

 
1. Csupán jelzésszerűen utalunk – az előző pontban mon-

dottak nyomán – a média szerepére. Mint korábban jeleztük, 
a média szerepe egyértelműen pozitív abban az értelemben, 
hogy minden kulturális intézményről és eseményről hírt ad, 
ha kell, többször is, és a híradás gyakorlatilag mindig pozitív. 
A médiaanyagokban mint prezentációs és értékelő célzatú 
diszkurzív formákban azonban ugyanazt a befogadói magatar-
tást látjuk, mint a közkeletű vélekedések nagy részében. 
Azonnal reagálni, a lehető legjobbat mondani az intézmény-
ről vagy eseményről, kiemelni a méretet, a látványt, a rend-
kívüliséget előtérbe hozó elemeket és az egészet egy nap alatt 
elfelejteni, mert jön a másik intézmény, a másik esemény 
újabb túlfűtött értékeléssel. Nem véletlen, hogy ebből a be-
mutatási gyakorlatból gyakorlatilag teljes mértékben hiányzik 
a kritika, az adott esemény vagy intézmény társadalmi szere-
pének bármiféle analízise. Természetesen a prezentációs sze-
rep ebben a formájában is pozitív, hiszen az intézmények és az 
események saját erejükből nem tudnák megoldani a média ál-
tal fölkínált reklámot, s még csak fizetniük sem kell az egé-
szért. Azonban látnunk kell azt – akárcsak a hétköznapi véle-
kedések esetében –, hogy ez a gyakorlat tulajdonképpen 
csak arra jó, hogy legitimálja az intézményeket és esemé-
nyeket, minden szelekció, mérlegelés, osztályozás nélkül. 
Mindebben nem csupán az a probléma, hogy a sok egymás 
után következő legitimációs kísérlet részben vagy teljesen ki-
oltja egymást. Fontosabbnak tűnik az, hogy ezúttal is elmarad 
az intézmények/események és releváns társadalmi környeze-
tük tényleges funkcionális egymáshoz kapcsolódása, s ponto-
san az a típusú, szélesebb körű társadalmi beágyazódás marad 
beteljesítetlen, amelyre a média – bevallása szerint – a bemu-
tatások révén törekedni szeretne. 
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2. Az elemzés során többször utaltunk arra, hogy a kultu-
rális helyzetképbe foglalt négy fontosabb összetevő (intézmé-
nyek, kultúrafogyasztási gyakorlat, önkép, kultúragazdasági 
tartalékok) jelenleg külön-külön és együttesen is csekély sze-
repet játszik a fejlesztési elképzelésekben és a tényleges fej-
lesztési forgatókönyvekben/programokban. Azonban azt is 
hangsúlyozni kell, hogy ennek a csekély szerepvállalásnak az 
oka alapvetően magában a kulturális „helyzetben”, még pon-
tosabban a négyféle területhez tartozó összetevőkben kere-
sendő. Az önmaguk útját járó, többségében individualizáló-
dott kulturális intézmények, szervezetek és folyamatok a ma-
guk önfenntartó, rövidtávon legitimitást kereső beállítódása-
ival és törekvéseivel eleve nem lehetnek fejlesztéspolitikai 
elképzelések és programok integráns részei. Nem nagyon le-
hetnek, mert fölépítésük módja és működésük logikája nem 
társadalmi részvételre, partnerségre való. Nem kedvelik a 
szerkezeti - funkcionális illeszkedést, a szerepmegosztást, a na-
gyobb léptékű, szerepleosztáson és felelősségen alapuló ko-
operációs mintákat. Ezt a szerkezeti és funkcionális alapú sze-
repvállalási korlátot mindenképpen tudomásul kell venni, ha 
ezeknek az intézményeknek a további fejlődési lehetőségeit, 
vagy a tágabb körű fejlesztési programokban való szerepválla-
lási lehetőségeit elemezzük. Tudomásul kell venni, mert a to-
vábblépési, az együttműködési nehézségeket gyakran érzékel-
jük, de többnyire a kulturális intézményekben dolgozók sze-
mélyi adottságaival, a szakmai ismeretek alacsony szintjével, 
a képzettség hiányával hozzuk összefüggésbe. Nyilván ez 
utóbbiakról is sok esetben szó van, s a rövid távú és korláto-
zott léptékű (vagy akár a hiányzó) fejlesztési lépésekért sok 
esetben maguk az intézményeket működtetők is felelősek. A 
térségi fejlesztéssel és a kooperációval kapcsolatos fékező 
tényezők azonban a térségi kulturális intézmény- és folya-
mathalmaz kialakulási és működési szerkezetébe is mélyen 
bele vannak kódolva. 

* * * 
Az elemzési eredmények egyértelműen jelzik azt, hogy az 

egész térségi kulturális „problémakör” kezelése átgondolt és 
összehangolt kezelést kíván. Ezt indokolja az intézmények 
működésének magas fokú individualizáltsága és efemer jelle-
ge, a térségi kulturális elit szakmai és pozícióbeli bizonytalan-
sága, a térségi kulturális folyamatok szisztematikus nyomon 
követésének hiánya és természetesen annak az igen jelentős 
intézményi potenciálnak és térségi kulturális erőforráskész-
letnek a térség érdekében való „hasznosítása”, amely ma a le-
hetségesnél jóval alacsonyabb hatásfokon működik. Azt ter-
mészetesen nem mondhatjuk, hogy a térségi intézmények és 
folyamatok ma látható sokfélesége, sokirányúsága, törékeny-
sége és kiszolgáltatottsága ne tartalmazna egész sor hasznos és 
eredményes komponenst. Így például többek között azt, hogy 
az ilyen alacsony fokon intézményesült, labilis és képlékeny 
rendszer igen sok – és a maga helyén nagyon fontos! – szemé-
lyi „játszmára” ad lehetőséget. A kutatási anyagok alapján azt 
semmiképpen sem javasolnánk, hogy ezt az intézményhal-
mazt és működési gyakorlatot valamiféle centralizált rend-
szerbe kellene belekényszeríteni, bármilyen hatékony legyen 
is az. Ami a jelenlegi helyzetkép ismeretében lehetséges – és 
vélhetően hasznos is – lenne, az olyan térségi komplex szol-
gáltató csomag, amely nem kényszerít, de ösztönzi és segíti az 
intézményesülési, professzio-nalizálódási folyamatokat. Ha 
egyetlen kifejező szójátékkal szeretnénk jellemezni a jelenlegi 

rendszert és gyakorlatot, akkor azt kellene mondanunk, hogy 
inkább naivan bájos, mint hatékony. A „naiv báj” kifejezés 
egyfelől sérülékenységet, változó működési színvonalat, sze-
mélyfüggőséget, szűkre szabott horizontot és hasonlókat je-
lent. Másfelől viszont újra és újra megújuló kísérletezési ked-
vet, sok kölcsönös segítséget és közösségi összefogást, sok él-
ményt és személyes kapcsolatot, alkalmazkodási képességet és 
hasonlókat. A várható és szükséges küszöbön álló 
institucionalizálódás és professzionalizálódás fokozza a haté-
konyságot és a versenyképességet, többé-kevésbé fölszámolja 
a naiv bájt. Elindul a tagolódás, a szétfejlődés, lesznek ver-
senyképesebb és kevésbé versenyképes intézmények, s jelen-
tős százalékban minden bizonnyal megmaradnak az efemer, 
nem formalizált, ideig-óráig működő intézmények is.  Ez a 
váltás vélhetően akkor is elindul, ha nem lesz a folyamatra 
átgondoltan rásegítő térségi szolgáltató intézmény. A fölvá-
zolt helyzetkép alapján azt kell mondanunk, hogy minden-
képpen célszerűbb a várható folyamatok elébe menni.  

 
Javaslat térségi szolgáltató intézmény kialakítására 
1. Szolgáltatások rendszerének kialakítása 
1.1. A szolgáltatások szükségességének indoklása 
A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a térség intéz-

ményeinek nagy hányada önerőből nem tudja saját 
instituciona-lizálódási és professzionalizálódási folyamatait 
tovább vinni. Saját erőből nem képesek érdemben tovább-
lépni az intézményi szervezettség és a szakmaiság jelenleg ta-
pasztalható szintjein. Ennek részben személyi korlátja van, de 
ezek mellett fontosabbnak tűnnek a struktúrák kialakulásából és 
működési módozataiból adó-dó belső korlátok. Ebben a helyzet-
ben olyan térségi szolgáltató -fejlesztő intézményi funkció kiala-
kítása és működtetése szükséges, amely az institucionalizálódás és 
a professzionalizálódás jelenlegi szintjére pozitív értelemben ha-
tást tud gyakorolni.  

A térségi kulturális intézmények és folyamatok ma nem 
vesznek részt érdemben a térségi fejlesztési politikák alakulá-
sában, illetve a tényleges fejlesztési programokban. Ez a hely-
zet – tekintettel az igen jelentős kulturális endogén kapacitá-
sokra – több szempontból kedvezőtlen. Egy jól működő térsé-
gi szolgáltató - fejlesztő központ működése jelentős hatást ér-
het el abban a tekintetben, hogy a térségi kulturális intézmé-
nyek fejlesztéspolitikai részvétele érzékelhetően jelentősebb 
legyen.  

A kulturális jellegű tanulási - fejlesztési feladatoknak a 
térségben jelenleg nincsen igazi gazdája. Ugyanakkor az ta-
pasztalható, hogy a létező megyei intézményrendszer tovább-
tagolódik, a fejlesztési - szolgáltatási funkciókat eddig fölvál-
laló egyes intézmények térségi hatósugara bővülés helyett 
szűkebb lesz. A regionális és helyi politikai érdekek alapján 
folytató intézményi szétaprózódás ellensúlyozásaként célszerű 
olyan szakmailag megalapozott térségi intézményi funkciókat 
működtetni, amelyek a térségi kulturális intézményrendszer 
reális helyzetére és szükségleteire hangolódnak rá.  

Tekintettel az egyes intézmények és folyamatok nagyfokú 
individualizációjára, illetve a mikroregionális érdekekre, a ki-
alakítandó új intézmény esetében csak a hálózati alapon mű-
ködő, szolgáltató jellegű modell kialakítása tűnik járható út-
nak. Minden más változatot a kisebb-nagyobb térségi érdekek 
negligálnak. Ugyanakkor a nagymértékben individualizálódott in-
tézmények és folyamatok halmaza is folyamatosan elutasít minden 
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„felettes”, integrátori szerepben fellépő intézményesülési kísérletet. 
Ezért a szó szoros értelmében véve nem is szolgáltató, hanem „ki-
szolgáló” hálózat létrehozására van csupán érdembeli esély.  

A szolgáltató - fejlesztő intézményi struktúrát szükségsze-
rűen a pontszerű működési mód szakmai tudomásulvételére, 
valamint fokozatos megváltoztatására kell alapozni. Ezt a célt 
csak innovációs mozzanatoknak a hálózatba való fokozatos és 
nagyon tudatos beépítésével lehet elérni. Röviden ez annyit 
jelent: a térségben lévő intézmények számára pragmatikus 
(vagyis: nem a legitimációs játszmák és igények kielégítésére 
korlátozódó) referenciakeretet kell létrehozni és tartósan 
működtetni, ami – egy idő után – a pontszerű halmazba belső 
strukturálódási (szerkezetváltási) folyamatokat visz bele.  

Egyidőben, egy projekt keretében kell megoldani két na-
gyon fontos feladatot: 

– a térségi szereplők felé irányuló szolgáltatáscsomag ki-
alakítása és működtetése 

– a térségi szereplők meghatározó körét bevonó, hálózati jel-
legű fejlesztési - tanulási platform kialakítása és működte-tése. 

 
Mindez azt jelenti, hogy a juttatások (szolgáltatások) és a 

tanulás/fejlődés KERETÉT együtt, egy térségi intézményi 
struktúrában kell működtetni. 

 
Megjegyzés:  
A fentebb felsorolt indoklások részben a nagyszámú térsé-

gi vizsgálat eredményeit, részben pedig a fejlesztéspolitikai 
vagy innovációs célokat követő hálózatépítési szakmai mo-
dellek előírásait követik. Természetesen a tényleges kivitele-
zési folyamat többféle formában képzelhető el és oldható 
meg, de azt nyomatékosan kell hangsúlyoznunk, hogy az in-
doklások körében felsorolt szakmai elveket minden kivitele-
zési változat esetében célszerű betartani.  

 
1.2. A szolgáltatások részletes kifejtése 
A szolgáltatáscsomag modulja 3 komponensre épül (mód-

szertani központ, kutatási/dokumentációs központ, szakta-
nácsadási szolgáltatás).  Javasolt tematikai területek: 

1.2.1. Intézmények létrehozása és működtetése 
MÓDSZERTANI KÖZPONT 
Szakirodalom (elmélet és módszertan) 
Vonatkozó jogi szabályozás 
Térségi sikeres gyakorlatok gyűjteménye 
Forrásbevonási gyakorlat szakmai anyagai 
Vezetési és intézményi kultúra, humánerőforrás-menedzs-
ment, reklám, pr, marketing, szakmai anyagok 
KUTATÁSI/DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 
Intézményekre és folyamatokra vonatkozó térségi kutatási 

anyagok, adatbázisok 
Térségi intézményi adattár 
SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS 
Intézményszervezési, bejegyeztetési tanácsadás 
Médiakapcsolat, közönségkapcsolat, reklámtanácsadás 
Ügyvitel, pénzügyek 
Forrásbevonási munka 
1.2.2. Kulturális események és rendezvények szervezése 
MÓDSZERTANI KÖZPONT 
Szakirodalom (rendezvény- és eseményszervezés) 
Sikeres gyakorlatok gyűjteménye 
KUTATÁSI/DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 

Térségi események és rendezvények adattára 
Vonatkozó kutatási anyagok és adatbázisok 
Médiaanyagok gyűjteménye 
SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS 
Szervezési szaktanácsadás 
Pr, reklám, marketing szaktanácsadás 
Forrásbevonási szaktanácsadás 
1.2.3. Felnőttképzés/szakképzés 
MÓDSZERTANI KÖZPONT 
Felnőttképzési szakmai anyagok (elmélet és módszertan) 
Az országos felnőttképzési rendszer dokumentumai 
EU policy és programdokumentumok 
KUTATÁSI/DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 
Térségi felnőttképzés társadalomtörténeti dokumentumai 
Vonatkozó kutatások anyagai, adatbázisok 
SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS 
Felnőttképzés szakmai előkészítése és akkreditációja 
Didaktikai, szervezési szaktanácsadás 
Támogatás szakelőadók beszervezésében (curriculumgyűj-
temény oktatók és tananyagok szerint) 
1.2.4. Helyi, kistérségi fejlesztésben való szerepvállalás 

(kultúragazdaság) 
MÓDSZERTANI KÖZPONT 
Kultúragazdasági szakirodalmi anyagok 
Sikeres programok példatára 
EU és országos vidékfejlesztési dokumentumok, kulturális 
projektek dokumentumai 
KUTATÁSI/DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT 
Vonatkozó térségi, országos kutatások és adatbázisok 
Térségi kultúragazdasági adatbázisok 
SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS 
Kultúragazdasági projektek tervezésére és szervezésére vo-
natkozó szaktanácsadás 
Szakmai és pályázati konzorciumok szervezése 
 
Megjegyzések: 
Tekintettel arra, hogy a tervezett hálózati tevékenység ki-

alakítása csak fokozatosan lehetséges, nem feltétlenül szüksé-
ges már az első lépésektől minden szolgáltatói funkciót életbe 
léptetni. Mindenképpen szükség van az intézmény indítása-
kor egy olyan beruházásra, amely legalább 5-6 területen rend-
szeresen biztosítja a szakmai szolgáltatásokat. Többféle indu-
lási csomagot ki lehet dolgozni attól függően, hogy milyen 
jellegű és milyen léptékű beruházásra van lehetőség az intéz-
mény indításakor. 

A szolgáltatáscsomag kialakításakor figyelembe kell venni 
azt, hogy a terjesztésre alkalmas információk egy jelentős ré-
sze – jó koncípiálás és szervezés esetén – magából a rendszer-
hez tartozó intézményhalmazból származik. Ez többféle előny-
nyel jár, többek között csökkenti a költségeket, ugyanakkor 
olyan belső információkkal tölti fel a rendszert, amelyeknek a 
struktúraépítő szerepe általában magasabb, mint a kívülről 
bejövő információk esetében.  

Induláshoz javasolt minimális szolgáltatáscsomag elemei: 
– Könyv, illetve CD alapú szakirodalmi anyag a szaktanács-

adási és képzési munkához. Ez részben anyagi beruházást igényel 
(szakkönyvek vásárlása), részben humán erőforrást (elektronikus 
anyagok összegyűjtése és célszerű rendezése). 

– Országos és EU-s dokumentumtár (kulturális politikák, 
felnőttképzés joganyaga, adminisztratív dokumentációja, 
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policy dokumentumok). Ez az anyag ma már minimális költség-
gel és viszonylag kevés munkával elektronikus formában össze-
rakható). 

– Rendszeresített szaktanácsadás személyi (ügyfélfogadás) 
és elektronikus szolgáltatás révén legalább az alábbi területe-
ken: nonprofit szervezetek létrehozása, forrásbevonás, ren-
dezvényreklám és marketing, szakmai partnerkeresés rendez-
vényekhez és forrásbevonáshoz, weblapkészítés). 

– Térségi hírlevél szerkesztése és terjesztése 
– Időszaki szakmai rendezvények a hálózathoz tartozók 

bevonásával (kifejezetten a hálózat építését indirekt módon 
támogató témákban) 

– Modell jellegű felnőttképzési program működtetése. 
Egy ilyen „minimális szolgáltatócsomag” létrehozása és 

mű-ködtetése az anyagi vonatkozásokat illetően nem jelen-
tős. Indítható lesz egy irodafelület, internetkapcsolat, mini-
mális eszközigény és – jó szakmai irányítás mellett – három 
állandó, fiatal munkatárs közreműködésével. Természetesen 
nagyobb beruházás esetén komplexebb szolgáltatáscsomag is 
létrehozható.   A 2. fejezetben megjelölt tevékenység egy mi-
nimális szolgáltatáscsomag működtetése mellett vagy pro-
jektberuházás formájában is kialakítható.  

 
2. A tanulásfejlesztési hálózat működésének részletes 

kifejtése 
A tanulásfejlesztési hálózat lényege az, hogy megtervezzük 

és megszervezzük az adott térségre vonatkozó háromszintű 
kulturális fejlesztéspolitikai folyamatot.  

A szint: 4-6 fős intézményi csoport   
– az A szinten teljesítendő feladatcsoport 
– a B szinten teljesítendő feladatok menedzselése 
– a C szinten teljesítendő feladatok menedzsmentje 
 
B szint: 10-20 fős hálózat fizikai térben eltérő helyeken 

dolgozó, részidős vagy alkalmi munkaviszonyban lévő munka-
társakkal, akik a maguk helyén fontos kulturális intézmények 
vagy programok munkatársai, stabil csoport, tényleges köz-
reműködői és végfelhasználói szerepkörrel 

– a B szinten teljesítendő feladatcsoport 
– a C szinten teljesítendő feladatcsoport menedzsmentje 
 
C szint: a térségben kulturális intézményekkel vagy prog-

ramokkal foglalkozó szereplők köre (nem stabil csoport, ön-
kéntes, hálózatszerű kapcsolódás, elsősorban konzultatív és 
végfelhasználói szerepkörrel) 

– a C szinten teljesítendő feladatcsoport  
 
MEGJEGYZÉS:  
A teljes rendszer kivitelezhető Virtual Based Community 

formájában is, ez a változat a hagyományos fizikai intézmény 
alapelveit veszi alapul. 

 
3. Intézmény sajátos szerepéből adódó alaptevékenységek 
(A 1. és 2. pontban javasolt kétféle tevékenység végzé-

séhez szükséges alapvető intézményfejlesztési feladatok) 
 
A 1. pontban javasoltuk azt a minimális szolgáltatáscsoma-

got, amellyel az egész intézményi szerkezet elindítható, s amely-
hez kapcsoltan a 2. pontban jelzett modul menet közben ki-
fejleszthető. Amennyiben lehetőség van olyan beruházásra, 

amely mindkét modul egyidejű indítását lehetővé teszi, eb-
ben az esetben az alábbi személyi és tárgyi feltételeket kell 
megteremteni:  

– személyi feltételek (képzettség, munkakörök, munkafo-
lyamatok, egyéni képességek: szervezés, kommunikáció) 

– dokumentációs bázis technikai és logisztikai kereteinek 
kialakítása 

– infrastruktúra, eszközpark 
– szakirodalmi bázis fejlesztésének feltételei (könyv, CD  

tematikus gyűjtemények) 
– a teljes program arculatának megtervezése 
– a teljes program és a részelemek reklámja 
– szakmai kapcsolatháló (kifelé) 
– tevékenység monitoring megtervezése 
Megjegyzések: 
1. A javasolt intézményi hálózat legfeljebb 8-10 munka-

társsal működtethető optimálisan, amennyiben a munkatár-
sakat sikerül szakmailag fölkészíteni arra a szemléleti és stí-
lusváltásra, amelyet ebben az intézményben következetesen 
érvényesíteni kell. 

2. A tervezett intézmény infrastrukturális és eszközigénye 
nem tartalmaz speciális vagy költségigényes összetevőket.   

3. Fontos elem: az időszaki szakértői bedolgozói munka 
szervezeti kereteinek kialakítása. 

4. A kivitelezés és a hosszú távú működtetés biztosítása 
érdekében a legcélszerűbb megoldás olyan intézményi szerke-
zet kialakítása lehet, amely konzorciális alapon, több intéz-
mény erőforrásainak és kapcsolatrendszerének összekapcsolá-
sa révén, ÚJ TÉRSÉGI INTÉZMÉNYKÉNT jön létre. Mivel 
a létrehozandó új szerkezet sokkal inkább „program jellegű”, 
nem pedig falakkal jellemezhető  intézmény, ugyanakkor már a 
virtual based community modellje szerint fokozatosan tovább 
virtualizálha-tó, ezért nem a fizikai hely és nem a tulajdonos a 
fontos aspektus, hanem a működés. Ma a térségben több 
olyan intézmény van, amely önállóan is rendelkezik a szüksé-
ges anyagi erőforrásokkal, ezért egy konzorcium kialakítása 
esetén nem az anyagiak, hanem a szakmai alapelvek megérté-
se/elfogadása és következetes érvényesítése jelenti a legna-
gyobb feladatot. Javasolt konzorciumi szerkezet: szakmai in-
tézmények, 3-4 lokális önkormányzat, 3-4 jelentősebb helyi 
kulturális intézmény. A „program” jogi keretét egyesületi 
forma alkotja. Működését a konzorcium által kidolgozott sza-
bályzat határolja be.  
 
 
 
 
 
 
 




