
PORDÁNY S A R O L T A 

TLODES-FEJLESZTES1 IRi 

Bevezetés 
Munkaközi jelentést tart a kezében a kedves olvasó. A közmű

velődési tevékenység és a szektor egészének közép- és hosszabb 
távú tervezése, a főbb fejlesztési irányok kijelölése elengedhe
tetlenül fontos. Ennek a komplex munkafolyamatnak ez évi 
első vázlatát teszem közzé. Bár a Közművelődési Főosztályon1 

munkaköri feladatom ennek a tervezési folyamatnak az összefo
gása, ez a fejlesztési terv még nem tekinthető hivatalos doku
mentumnak. Az alább szereplő fejlesztési irányok további szak
mai átgondolást igényelnek. 

Ennek az írásnak a megjelentetésével az a célunk, hogy az 
átfogó stratégiai terv az érintett szakemberek tudásának figye
lembevételével, nyílt és szakszerű viták, írásos vélemények, 
dokumentumelemzések segítségével készüljön el. A tervezési, 
fejlesztési munka elvégzéséhez megbízható megyei statisztikai 
adatgyűjtésre, regionális kutatásokra, s az intézmények, vala
mint a közművelődési szolgáltató civil szervezetek önelemzésé
re van szükség. További célunk, hogy ez a közművelődési stra
tégiai terv beépüljön a Nemzeti Fejlesztési Tervbe2 és így a 
közművelődési terület is kapcsolódjon a hazai országos fejleszté
si elképzelésekhez, valamint az Európai Uniós programokhoz. 

írásomban a Kormány programjának ide vonatkozó fejeze
tét 3 , valamint a Közművelődési Főosztály 1999. évi írásos do
kumentumait, pályázati kiírásait, értékelő elemzéseit használ
tam fel. Figyelembe vettem azokat a publikációkat is, amelye
ket a közművelődési szakma véleményformálói jelentettek meg 
az elmúlt évben. Megkíséreltem vázlatosan összefoglalni a hazai 
szakemberek elképzeléseit leginkább tükröző stratégiai irányo
kat. 

I. A közművelődés fejlesztésének fő irányai 

1. A közvetlen lakossági részvételre épülő közösségi mű
velődés különböző formáinak támogatása, a helyi közösség
tudat megteremtése és elmélyítése. 

Célkitűzés 
11 „ Nemzeti közösségtudat megteremtése és elmélyítése nélliül 

nincs nemzet." 
A kormányprogramban megfogalmazott ezen célkitűzés megva

lósítása a közművelődés eszközei segítségévél. 
2/A helyi, az országos és a globális ügyekbe, kulturális esemé

nyekbe való bekapcsolódás lehetőségeinek biztosítása a lakosságszá
mára a falvakban és a városokban. 

2. A humánerőforrás-fejlesztő közművelődési tevékeny
ségek hatékonyságának növelése, kiszélesítése. 

Célkitűzés 
1/ A közművelődési tevékenységek módszereinek fejlesztése, a 

szakmai munka hangsúlyainak összehangolása a térségfejlesztési 
programokkal. 

1 A Nemze t i Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Fő
osztálya Közművelődési Intézmények Osztályának tanácsosa vagyok. 

2 A Gazdasági Minisztérium irányításával készülő ország. 3 fejlesztési 
program, amely Általános Fejlesztési T e r v elnevezéssel, a minisztériu
m o k bevonásával készül. 

3 Az új évezred küszöbén - Kormányprogram a polgári Magyarország-
ért - Nemze t i kultúra és kulturális örökség. 1998. 47 p. 

2/A társadalmi kohézió erősítése, a romák, valamint a kulturá
lisan leszakadó rétegek esélyegyenlőségének megteremtése, foglal-
koztadxatóságának javítása. 

3. A közművelődési feladatok ellátására rendelkezésre 
álló épületek, illetve épületrészek, közösségi színterek folya
matos üzemeltetése valamennyi településen. 

Célkitűzés 
ll Minden településen, városrészben legyen legalább egy közmű

velődési feladatoliat ellátó épület, vagy arra alkalmas épületrész, kö
zösségi színtér. 

21A közművelődési célú épületek folyamatos felújítása, karban
tartása, üzemeltetése. 

4. A korszerű közművelődési tevékenységekhez kapcso
lódó telematikai rendszerek kiépítése, valamint a technikai 
berendezések, gépek, bútorok, felszerelések folyamatos cse
réje. 

Célkitűzés 
ll Az intézmények techniíuti-műszaki eszközei, bútorzata, be

rendezései legyenek all<almasak a közművelődési munka méltó szín
vonalú ellátására. 

21A közművelődési intézmények legyenek telematikai forrás
központok is. A helyi lakosságszámára biztosítsák a számítógépes 
alapú szolgáltatások, az hitemet és az elektronikus levelezés liasz-
nálatát. 

II. A fejlesztési irányok részleletesebb elemzése 

1. A közvetlen lakossági részvételre épvlő közösségi műve
lődés különböző formáinak támogatása, a helyi közösségtudaí 
megteremtése és elmélyítése. 

II „Nemzeti közösségtudat megteremtése és elmélyítése nélkül 
nincs nemzet." A kormányprogramban megfogalmazott célkitűzések 
megvalósítana a közművelődés területén. 

Helyzetelemzés 
A közművelődési intézmények, valamint a közművelődési 

feladatokat ellátó civil szervezetek aktívan részt vesznek a helyi 
közösségtudat megteremtésében. Szervezik és helyet biztosíta
nak a közösségi, és a családi rendezvényeknek. A nemzeti ün
nepek, fesztiválok szervezését, lebonyolítását is ez a közösségi 
szolgáltató hálózat végzi. 

M á r elért eredmények4 

A NKÖM az Anyanyelvápolók Szövetségével együttmű
ködve az „Anyanyelvi kultúra ápolása" címen országos pályáza
tot hirdetett meg 1999-ben és 2000-ben. 

„Örökségünk, értélmnk" címmel pályázatot hirdetett meg a 
Főosztály a Budapesti Városvédő Egyesülettel, valamint a Vá
ros és Faluvédő Egyesületek Szövetségével közösen. A felhívás
ra 198 pályamű érkezett, 65 program kapott 15 millió Ft támo
gatást. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 150 éves évfor
dulója, valamint a Magyar Millennium méltó megünneplését 
előkészítő Millenniumi Titkárság pályázatain számos olyan 
program kapott támogatást, amely közművelődési jellegű volt. 

4 A Főosztály részletes elemzési: készíretr ez év januárjában a kor
mányprogramból eredő közművelődési feladatok végrehajtásának 
helyzetéről. 



A Kultúrával a Nyugat Kapujában Nemzeti Fesztivál kere
tében ösztönözzük, támogatjuk a települési, a regionális, a táj
egységet képviselő hagyományőrző és amatőr művészeti szak
mai fórumok, bemutatkozások szervezését, a helyi hagyomá
nyokat feldolgozó kiadványok megjelentetését. 

Az Európai Folklór Intézet a magyar szellemi örökség érté
keinek külföldi megismertetését végzi. 

2/ A helyi, az országos, és a globális ügyekbe, kulturális esetné' 
nyékbe való bekapcsolódás lehetőségeinek biztosítása a lakosság szá' 
mára a falvakban és a városokban. 

Helyzetelemzés 
A közművelődési intézmények és közművelődési szolgáltató 

civil szervezetek az alábbi feladatokat végzik a településeken: 
a kulturális örökség megőrzése, közismertté tétele, gazdagí

tása, 
a helyi közösségek normáinak alakítása, a szolidaritás, a to

lerancia fejlesztése, 
a települések népességmegtartó-képességének javítása, a 

helyi kötődés erősítése a közművelődési programok adta lehe
tőségeken keresztül; 

a közéleti szerepvállalás ösztönzése, közösségfejlesztés; 
az önként szerveződő, művelődő közösségek tevékenységé

nek támogatása, a helyi feltételek biztosítása; 
a kulturális turizmus fejlesztése; 
a szabadidő eltöltés és a rekreáció szervezése, feltételeinek 

biztosítása, 
a település határain átnyúló, illetve a régió és az ország ha

tárain átnyúló közművelődési együttműködések ápolása, 
felnőttoktatás, népfőiskolák szervezése, ismeretterjesztés 
Már elért eredmények 
A közművelődési tevékenységek nagyságrendjét az országos 

statisztikai adatokból lehet megállapítani. A helyi tevékenysé
gek feldolgozása az intézmények, civil szervezetek beszámolói
ban jelenik meg. A szakmai publikációk, a megyei kiadványok 
tájékoztatást adnak a tevékenységekről. 

Egy területet kiemelve elmondható, hogy évente negyven, 
ötven országos, nagy amatőr művészeti fesztivált szerveznek az 
intézmények és a civil szervezetek, továbbá megyénként átlago
san négy-öt kisebb fesztivált is bonyolítanak a közművelődési 
szakemberek hazai és külföldi résztvevőkkel. 

Az országos statisztikákból kitűnik, hogy minden közműve
lődési intézménynek van legalább két-három hagyományápoló 
kiscsoportja, a nagyobb intézményekben átlagosan több mint 
tíz művészeti csoport működik. 

Elkezdődtek olyan szakmai fejlesztések is, amelyek az E U 
országaiban folyó hasonló tevékenységek alaposabb megismeré
sét, az arra érdemes gyakorlat adaptálását segítik. 

Ezek közül a legkiemelkedőbb irányzatok: a német nyelvte
rületen, illetve az északi országokban működő népfőiskolai há
lózatok tanulmányozása, módszerek cseréje; az angol-amerikai 
nyelvterület úgynevezett közösségfejlesztő programjainak átvé
tele, hazai programok indítása; a francia nyelvterület szociokul
turális animációs intézményeinek, módszereinek tanulmányo
zása, adaptálása. 

2. A humánerőfórrás'feflesztő közművelődési tevékenysé
gek luitékonyságának növelés kiszélesítése. 

IIA közművelődési tevékenységek módszereinek fejlesztése, a 
szakmai munka hangsúlyainak összehangolása a térségfejlesztési 
programokkal. 

Helyzetelemzés 
A közművelődési törvény szerint az intézményeknek, ellátó 

szervezeteknek feladata a helyi társadalom formálása, a telepü
lés- és területfejlesztésben való részvétel. 

A megyei (fővárosi) önkormányzatok feladata gondoskodni 
hatókörükben a közművelődési szakmai tanácsadásról és szol
gáltatásról. Sok helyen e célból művelődési központot működ
tetnek de számos megye szerényebb keretek között látja el e 
feladatát. Van olyan megye, ahol külön épületben, önálló in
tézményben, 25-en végzik e faladatot, de olyan is, ahol egy hi
vatali irodából, 1 fő intézi az ügyeket. A közművelődés mód
szertani gyakorlatának országos fejlesztése elsősorban a N K O M 
háttérintézményének, a Magyar Művelcídési Intézetnek a fela
data. 

Már elért eredmények: 
A közművelődés szakmai gyakorlatának folyamatos megújí

tására a hatékonyság növelése érdekében ismételten minden 
megyében működik egy önálló, felszerelt, szakképzett közműve
lődési szakemberekkel, és anyagi támogatással rendelkező köz
művelődési módszertani központ, vagy intézet. 

Több megyében, kistérségben aktívan bekapcsolódtak a 
közművelődési szakemberek a településfejlesztési programok ki
dolgozásába. 

2 / A társadalmi kohézió erősítése, a kisebbségek, valamint a 
kulturálisan leszakadó rétegek esélyegyenlőségélek megteremtése, a 
foglalkoztatlmtóság javítása. 

Helyzetelemzés 
A különböző közművelődési formák mindegyike a humán 

erőforrás fejlesztését szolgálja. A leginkább icle sorolható tevé
kenységek: a szakképzések, az általános műveltséget, a foglal
koztathatóságot segítő tanfolyamok, az önkéntes tanulást ösz
tönző népfőiskolák, valamint az egyéb, a termeléshez, a telepü
lés életéhez kapcsolódó vitaestek. 

Az Európai Unió segélyprogramjai, de az egyéb magán 
pénzforrásokat használó nemzetközi programok is az alábbi cél
csoportok kiemelt támogatását célozzák: nők, tartós munkanél
küliek, romák, fiatalok, sérült emberek, idősek, kisebbségi cso
portok. 

Ezeknek a csoportoknak a közművelődési eszközökkel meg
valósítható támogatására további új programok, kiemelt támo
gatások elindítása szükséges. 

Már elért eredmények 
A közművelődési intézmények állandó látogatóinak kéthar

mada a kiemelten támogatandó csoportok közül kerül ki. A 
nyugdíjas klubok, a hétvégi gyermekrendezvények, a tanfolya
mok látogatói, a hagyományőrző csoportok tagjai a fent emlí
tett célcsoportokat képviselik. 

Elkezdődött a cigány közösségi házak hálózatának kiépítése, 
valamint több közművelődési intézmény szervez fesztiválokat, 
tanfolyamokat a roma lakosság bevonásával. 

Több művelődési központban működik ifjúsági információs 
iroda, nemzetközi ifjúsági cseréket szervező iroda. A közműve
lődési szakemberek aktívan részt vesznek ennek a célcsoport
nak a támogatásában. 

A közművelődési tevékenység segítését szolgáló 1999. évi 
pályázat keretében 122 szervezet kért összesen 81millió Ft kor
mányzati támogatást. Közülük 69-en kaptak, összesen ISmillió 
Ft-ot. 

3. A közművelődési feladatok ellátására létrehozott épüle
tek, épületrészek, közösségi színterek folyamatos üzemelteté' 
se valamennyi településen. 

II Minden településen, városrészben, legyen legalább egy köz 
művelődési feladatokat ellátó épület, vagy arra alkalmas épületrész, 

3 



közösségi színtér. 
Helyzetelemzés 
Az országos statisztikai adatokból kitűnik, hogy a felnőtt la

kosság egyharmada, a fiatalok, és az idősek fele hetente láto
gatja a közművelődési intézményeket, és részt vesz valamilyen 
közművelődési programon, vagy az intézményben szervezett 
családi vagy közösségi rendezvényen. Hzek az intézmények a 
helyi lakosság számára többnyire könnyen megközelíthető szol
gáltató intézmények, évtizedek óta a lakosság közösségi életé
nek, kulturálódásának legfontosabb színterei. 

Fontos közösségi szolgáltató szerepük ellenére ezeknek a 
közművelődési célú létesítményeknek, művelődési házaknak, 
falullázaknak, közösségi házaknak a száma az elmúlt tíz évben 
csökkent. Mintegy ezer magyarországi településen nincs ilyen 
közösségi célú alapintézmény. Sok helyen, főleg a kistelepülé
seken korszerűtlen, erősen leromlott, düledező épületekben, 
vízöblítős mellékhelyiségek nélkül szervezik a közművelődést. 

Az intézmények területi elhelyezkedése egyenetlen. A je
lenleg is működtethető épületek a fenntartó önkormányzatok, 
civil szervezetek, s a helyi lakosság anyagi helyzete szerint ala
kult ki. Többnyire éppen a társadalmi-gazdasági szempontból 
legelmaradottabb, munkanélküliséggel sújtott, szegényebb tele
püléseken hiányzik a közösségi intézmény. 

M á r elért eredményein 
A közművelődési létesítmények működését segítő támoga

tás az 1999-es költségvetésben jelent meg először 100 millió Ft-
tal, a NKÖM fejezeti kezelésű előirányzatai között, kulturális 
feladatfinanszírozás alcím alatt. A kiírt pályázatra 332 önkor
mányzat jelentkezett, összesen 2.037.810.000,- Ft-ot igényelve. 
Végül 73 település kapott támogatást, melynek felhasználása 
folyamatban van. A támogatással várhatóan minden pályázó 
teljesíteni tudja vállalt kötelezettségét, újra megnyitja bezárt 
közművelődési intézményét. 

21A közművelődési célú épületek folyamatos felújítás, karban
tartása, üzemeltetése. 

Helyzetelemzés 
Az önkormányzatok anyagi helyzetétől, beruházási szándé

kától függően a közművelődési célú épületek, színterek állapota 
nagyon eltérő képet mutat az országban. Szép, modem épületek 
és nagyon rossz állapotban lévő épületek egyaránt" jellemzik a 
közművelődési intézményhálózatot városokban és falvakban is. 
Az épületek felújítására, karbantartására fordítható összegekről 
való döntés az önkormányzatok kezében van. 

Már elért eredmények 
Cél- és címzett támogatások segítségével van mód arra, 

hogy az önkormányzatok további állami forrásokhoz jussanak 
közművelcídési célú épületeik felújítására, karbantartására. 

4. A korszerű Itözmiívélődési tevékenységékhez kapcsolódó 
telematikai rendszerek kiépítése, valamint a technikai beren
dezések, gépek, bútorok, felszerelések folyamatos cseréje. 

II Az intézmények techniloai-műszaki eszközei, bútorzata, be
rendezései legyenek allmlmasak a közművelődési feladatok méltó 
színvonalú ellátására. 

Helyzetelemzés 
A közművelődési feladatokat ellátó intézmények többségé

nek berendezésére - különösen a kistelepüléseken - jellemző, 
hogy a bútorzat hiányos, sok helyen a használhatóság határáig 
elkopott. A technikai felszerelések, berendezések elavultak, zö
mében már működésképtelenek. 

A közművelődésről szóló 1997. évi C X L . törvényben már 
megfogalmazódott az a követelmény, hogy a folyamatosan mű

ködő, illetve a működésüket ismételten elkezdő, intézmények 
is rendelkezzenek megfelelő infrastrukturális-, technikai- és 
műszaki feltételekkel. 

M á r elért eredmények'. 
A működő intézmények technikai-műszaki fejlesztésére 

1999-ben 371 önkormányzat pályázott, közülük 307-en kaptak 
összesen 221 millió Ft-ot. 

A működésüket ismételten elindító, - a fenti rendelet alap
ján - úgynevezett új intézmények kategóriában 57 önkormány
zat pályázott 1999-ben, amelyek közül 37-en nyertek el össze
sen 25 millió Ft-ot. 

21A közművelődési intézmények legyenek telematikai forrás
központok is. A helyi lakosságszámára biztosítsák a számítógépes 
alapú szolgáltatások, az Internet és az elektromos levelezés haszná
latát. 

Helyzetelemzés 
A Nemzeti Informatikai Stratégia részét képezi az országos 

könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs 
hálózat fejlesztése. A közművelődési terület telematikai fejlesz
tésének tervszerű kormányzati támogatása 1998-ban kezdődött 
el. Tavaly 100 közművelődési intézmény kapott összesen 93,4 
millió Ft támogatást. Azonban még a megyei módszertani szol
gáltató központokban sem sikerült elérni egy kielégítőnek mi
nősíthető telematikai színvonalat. 

Ebben az évben — központi forrásokból - továbbfejleszthe
tik telematikai rendszereiket azok a közművelődési intézmé
nyek, amelyek a korábbi támogatásokból már megvásárolták az 
alapberendezéseket. 

M á r e lért eredményeks 
Elindult a Magyar Művelődési Hálózat és Információs 

Rendszer (MMHIR) kiépítése. 
A Magyar Művelődési Intézet által működtetett MMHIR 

(URL: http://www.mmi.hu) amelynek főbb funkciói: 
helyet biztosít a közművelődési intézmények és más szerve

zetek saját készítésű honlapjainak; 
megteremti a közművelődési intézmények országos, Inter

netről elérhető adatbankját; 
szakmai fórumot működtet a közművelődés területén tevé

kenykedő szakemberek számára. 

Zárszó 
A fenti fejlesztési terv-vázlat kidolgozásához, pontosításá

hoz segítséget ad a közművelődési statisztikai adatgyűjtés5 is. 
Azonban további megyei, regionális adatokra, helyi példákra 
van szükség a helyzetelemzések és az elért eredmények számba
vételéhez, pontosításához. A fejlesztési irányokhoz kapcsolódó
an hamarosan elkészül egy bibliográfia az elmúlt két év szakmai 
publikációiról. 

A közművelődési fejlesztési terv elkészítése azért is szüksé
ges, mert egy ilyen sokféle feladatot ellátó, sokféle lakossági 
csoporttal dolgozó intézmény-és szolgáltatáshálózat csak közös 
szakmai megállapodások alapján tud egységesebben érdekeket 
érvényesíteni, és további hazai és külföldi forrásokhoz jutni. 

Segítő szándékú, szakmai megjegyzéseiket, a témához kap
csolódó korábbi írásaikat, beszámolóikat várjuk.6 

5 A Magyar Művelődési Intézet elkészítette az 1995-1998 közötti 
közművelődési statisztikát. A kiadvány megjelentetése folyamatban 
van. 

6 Címünk: N K Ö M Közművelődési Főosztály, 1410 Budapest 7. Pos-
tafiók: 219 , Fax: (1) 484-7124 E-mai l : sarolta.pord^rry^rdcom^gov.hu 

http://www.mmi.hu

