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Innováció

Koszecz SándorKoszecz Sándor

Művházból start-upba
„… egy szakkör és egy kezdő vállalkozás között 

nem lényegi, hanem fokozatbeli különbség van.”

Sok mindent hallunk a 

start-upokról, de ennek ellené-

re a köztudatban még nincsenek 

világos körvonalai a fogalomnak. 

Tudjuk róluk, hogy modernek, fel-

törekvőek, innovatívak… de mégis 

mi közük van a művházakhoz?

A  start-up fogalmának egyik 

legjobban megfogható meghatáro-

zását Eric Ries, a Lean startup című 

alapmű szerzője adta. Szerint a 

start-up nem más, mint termék és 

szolgáltatásfejlesztés szélsőségesen 

bizonytalan körülmények között. 

Valójában a lean startup metodoló-

gia egy-egy ötlet sikerre vitelének a 

módszertana. Úgy is mondhatnám, 

hogy egy olyan innovációs mód-

szertan, amely során viszonylag ha-

mar kiderül, hogy egy jónak látszó 

ötlet valóban jó-e, megáll-e a lábán, 

van-e benne növekedési potenciál? 

Ez a módszer megismerhető, ta-

nulható és meg vagyok győződve 

arról, hogy a szakmánknak is igen 

nagy szüksége van ezekre a korsze-

rű ismeretekre.

Egy egyszerű példával el is ma-

gyarázom, miért: a  közelmúltban 

Furugyon hallgattam Bartha Ár-

pád egy előadását a saját tanyasi 

vendéglátásukról. Arról beszélt, 

hogy amikor létrehozták a vál-

lalkozásukat, akkor tudatosodott 

bennük: ahhoz, hogy működjön 

mindaz, amit létrehoztak, közös-

séget kell építeniük. Ugyanezt a 

gondolkodást látjuk a legkisebb 

cégtől a legnagyobb multinacio-

nális vállalatokig mindenhol. Ma 

a közösség léte, építése, fejlesztése 

életünk központi része, s  fontos 

lenne, hogy ebben a jelenleg is erő-

södő trendben, folyamatban a köz-

művelődési szakma megkerülhe-

tetlen legyen, s  központi tényező-

vé váljon – küldetéséhez méltóan. 

Ehhez viszont nem a megszokott 

fogalomrendszerünket kell hasz-

nálnunk, más sémákban kellene 

gondolkodnunk.

Milyen kihívásokkal kell ennek 

érdekében megküzdenünk? Melyek 

a fejlesztendő területei a szakmá-

nak?

Jóllehet az internet forradal-

ma immár másfél évtizede elérte 

a közösségi művelődést, sok in-

tézménynek még ma is problémát 

okoz egy egyszerű honlap üzemel-

tetése, a  közösségi médiáról nem 

is beszélve. A  digitalizált világban 

tehát mindenképpen fel kéne zár-

kóznunk, hogy elkerüljük a le-

szakadást. Sok múlik a fenntartói 

hozzáálláson is, hiszen a bürokrá-

cia sosem inspirálja, hanem aka-

dályozza az innovációs folyamatok 

kialakulását. Ez pedig kétségtelen, 

hogy versenyhátrányt jelent a min-

dennapi életünkben.

Látszólag így még bonyolultabb 

a start-up világhoz való kapcsoló-

dásunk…

A  lean startup metodológia 

egyik sarokpontja a hiúsági mu-

tatókkal való szembenézés- és le-

számolás képessége. Ez az „olyan 

mintha” világa. Például úgy kom-

munikálunk a kulturális gazdaság-

fejlesztésről, mintha ez lenne az 

élő valósága a szakmának, jóllehet 

csekély számú, valóban fenntart-

ható, működő, referenciaértékű 

kezdeményezéssel rendelkeztünk e 

téren. A  fejlődéshez azonban meg 

kellene értenünk, be kellene épí-

tenünk a szervezeti kultúránkba, 

hogy a helyzetünkkel való könyör-

telen szembenézés nem támadás, 

hanem éppen ellenkezőleg, a  sike-

res, közös cselekvés lehetőségének 

a kulcsa, ami viszont mindenkinek 

az érdeke!

Összességében nem látom 

rossznak a lehetőségeket, sőt! Sze-
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rintem már önmagában a tény, 

hogy jelen van egy országos szak-

mai hálózat, igen sok új típusú 

aktivitást jelenthet. Viszont ebben 

a hálózatban sokkal több rejlik a 

már megismertnél. Ahhoz, hogy 

akár a hálózat, akár egy intézmény 

hatékonyan működjön, meg kell te-

remteni a ma még hiányzó, valódi 

gazdasági folyamatokat generáló 

lábat. Új fogalmakat-, módszere-

ket kell megtanulnunk, és persze 

alkalmaznunk is kell őket. Egy pél-

da a régi és új gondolkodás közötti 

különbségekre: ma már általános, 

hogy projektekben gondolkodunk: 

megtervezzük és végrehajtjuk a fo-

lyamatokat. Közben sokszor érez-

zük, hogy bár a felépített folyamat 

nem az igazi, de a terv az terv, tel-

jesíteni kell. Ilyen a pályázati rend-

szerünk is. Ma megtervezem, jövő-

re elkezdem elkölteni a pénzeket és 

egy fejlesztési ciklus általában két 

év, amit öt évig változatlanul fent 

kell tartani – a tervezéstől a projekt 

lezárásáig nyolc év telik el! Nyolc 

év alatt olyan mértékben változik 

meg környezetünk, hogy rá sem is-

merünk. Az eredményindikátoro-

kat hozzuk, de a hatásindikátorok 

gyakran csalfa képet mutatnak.

A hosszú fejlesztések helyett rö-

vid, hetente vagy havonta „pörge-

tett” gyors fejlesztési ciklusokban 

kellene gondolkodnunk, hiszen a 

szolgáltatásfejlesztés első szakaszá-

ban nem tudhatjuk, hogy a jónak 

látszó ötletet fogja-e egyáltalán va-

laki használni? Ilyen gyors forgású 

fejlesztési ciklusokból és minimá-

lisan működő modellekből lehet 

eljutni ahhoz a „végtermékhez”, 

amely már képes lehet akár saját 

lábon is állni.

Összefoglalva: ha azt érezzük, 

hogy elment mellettünk a világ, ak-

kor nézzük meg, hogy merre ment, 

hogyan működik, hol vannak a 

fenntartható közösségi aktivitások, 

hogyan működnek ezek? Ezután 

vizsgáljuk meg, hogy milyen lehe-

tőségeink vannak? Mi az, ami adott 

az intézményeinkben és mi az, amit 

fejleszteni kell. Így lehet megtalálni 

a közös metszéspontokat, amiből 

reményeim szerint új típusú, fenn-

tartható cselekvések indíthatók.

Adódik a kérdés: hol vannak a 

metszéspontok?

Ahhoz, hogy megtaláljuk eze-

ket a metszéspontokat, körül kell 

járnunk a kulturális alapú gaz-

daságfejlesztés kérdését. Én úgy 

gondolom, hogy gazdasági problé-

máink gyökere kulturális természe-

tű. Ahogy például a változásokról, 

a  vállalkozásokról, vagy gazdasá-

gi folyamatokról gondolkodunk 

(vagy éppen nem gondolkodunk) 

az alapjaiban határozza meg a 

kulturális terület idegenkedését a 

gazdasági jellegű kezdeményezések 

menedzselésétől. Én a tágabban ér-

telmezett kultúrafogalom kapcsán 

azt mondom, hogy a kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés a szemlé-

letmód kialakításától kezdődik, és 

a munkakultúra, az innovatív gon-

dolkodás- és módszerek ismeretén 

és gyakorlatán át a megvalósítás 

irányába halad. Véleményem sze-

rint intézményeink potenciálisan 

innovációs tudásinkubátor-há-

zak (lehetnének), ahol inkubált 

környezetben lehet megismerni 

és kipróbálni azokat a korszerű 

módszereket, amelyekre működő, 

fenntartható közösségi folyamatok 

(értsd, akár közösségi vállalkozások 

is) építhetők. Véleményem szerint 

ebben a felfogásban egy szakkör és 

egy kezdő vállalkozás között nem 

lényegi, hanem fokozatbeli különb-

ség van. Szerintem ez a tudásinku-

bációs folyamat lehet a kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés magja. Et-

től viszont ma még fejben nagyon 

messze vagyunk. Magunknak is a 

szemléletmód megváltoztatásával 

kell kezdenünk. Meg kell isme-

rünk az innovációs gondolkodás 

módszereit, meg kell tanulnunk 

leszámolni a félelmeinkkel, ki kell 

alakítanunk a tévedés, a  hibázás 

kultúráját, hiszen egy új folyamat 

felépítésének szerves része a té-

vedéseken keresztüli építkezés is. 

Vagyis a ma alapvetően statikus 

gondolkodásunkat dinamikus-

sá kell tenni. Ha arról beszélünk, 

hogy intézményeink akár innová-

ciós inkubátorházak is lehetnének, 

akkor nem a „kultúraközvetítéssel” 

kell kezdeni, hanem azzal, hogy 

mi magunk is ennek az új típusú 

kultúrának a részei legyünk. Szem-
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be kell nézzünk az évtizedek óta 

belénk kövesedett tévedéseinkkel. 

Nagyon leegyszerűsítve azt vallom, 

hogy általánosan sem közösséget, 

sem gazdaságot nem lehet fejlesz-

teni. Mindkettő alapja az egyén, ez 

pedig az „én”-nél kezdődik. Vagyis 

elképzelhetetlennek tartom azt a 

típusú kulturális alapú gazdaságfej-

lesztést, amelynek a fejlesztő csu-

pán közvetítője és nem szerves ré-

sze. Az „én” gazdaságomnak nem 

azért kell a folyamat során fejlődni, 

mert „maszekolni” akarok munka-

időben, hanem azért, mert anélkül 

nem működik a folyamat. Ha meg-

elégszünk a közvetítő szereppel a 

kulturális alapú gazdaságfejlesztés-

ben, akkor pusztán a hiúsági mu-

tatóinkat gyarapítjuk, nem pedig a 

fenntartható folyamatainkat.

Ha így gondolunk magunkra, 

és megnézzük, hol és hogyan mű-

ködnek az ehhez a gondolathoz 

kapcsolódó közösségek, akkor egy 

lépéssel a közösségi irodák és mű-

helyek világában találjuk magunkat.

Hogyan jellemezhetjük ezeket a 

közösségi tereket, és a művelődési 

intézmények szempontjából milyen 

lehetőségeket rejtenek?

A  közösségi iroda kívülről néz-

ve egy olyan munkahely, ahol a 

bérlő nem irodát, hanem asztalt, 

munkaállomást bérel. Jellemzően 

szabadúszók, kezdő start-up cégek 

használják. Ennél azonban sokkal 

többről van szó. Amit első kör-

ben előnyként ki szoktak emelni, 

az annyi, hogy egy térben külön-

böző szakmák képviselői vannak 

jelen, így adja magát az ismerke-

dés, a  problémák közös megoldá-

sa – vagyis a közösségek spontán 

is szerveződnek. Infrastruktúra 

szintjén ebben a térben minden 

adott, ami a probléma- és akadály-

mentes munkavégzéshez szüksé-

ges. Mindemellett egy tudatos kö-

zösségépítési folyamat által ezek a 

közösségi helyek a tudásmegosztás 

helyei is, ahol megvalósulhat az in-

kubáció folyamata. Mindez jellem-

zően abban az idősávban, amikor 

a kulturális intézmények jobbára 

kihasználatlanok.

A  közösségi műhely jellemző-

en a tárgyalkotás terepe, legyen 

az bármilyen tárgykultúra része. 

Ebben a minőségében ez a funk-

ció igen közel van az intézménye-

inkben található szakkörökhöz. 

Ez az a hely, ahol szerszámokkal, 

high-tech eszközökkel (többek 

között 3D nyomtatókkal) lehet is-

merkedni, és természetesen hasz-

nálni is lehet ezeket, akár piaci 

alapon is.

Ezeket a tereket egy jól átgon-

dolt üzleti modellre építve, aktív 

közösségfejlesztési folyamat által 

fenntarthatóan lehetne üzemel-

tetni.

Beszédes adatokkal szolgál a 

változtatáshoz való attitűdünkről, 

hogy egy felmérés alapján hazánk 

lakosságának kétharmada passzí-

van elszenvedi a körülményeit, míg 

húsz százaléka lázad, és tíz szá-

zalék cselekszik. Ez a tíz százalék 

azonban nem is olyan kevés.

Startup Békéscsaba – kreatív ötletverseny 2015
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Tapasztalatom szerint ez a cse-

lekvő tíz százalék minden települé-

sen jelen van. Ha – többek között 

a fi ataloknak – meg tudjuk adni 

a lehetőséget a helyben való vál-

toztatásra (például egy közösségi 

műhely által), akkor kevésbé lesz 

vonzó az elvándorlás, hiszen egy 

digitális világban már bárhonnan 

lehet eredményes, világszínvonalú 

tevékenységet végezni.

Persze mondhatjuk azt is, hogy 

mindebben semmi újdonság nincs, 

hiszen ezek a funkciók jelenleg is 

adottak (lehetnének) intézménye-

inkben. Valójában egy jelentős 

különbség van jelen állapotunk 

és ezen új típusú közösségi terek 

között. Ez pedig a szemléletmód, 

ahogy magunkra tekintünk. A  je-

lenlegi gondolkodásunkba még 

nincs kódolva, hogy a tevékeny-

ségünk akár közvetlen és jelentős 

gazdaságfejlesztő tényező is lehet-

ne. Vagyis első lépésben ebből a 

nézőpontból kellene magunkra te-

kinteni. Ennek kapcsán fel kell épí-

teni az első néhány modellintéz-

ményt, ahol az innovációs mód-

szertan eszközrendszerét használ-

va gyors fejlesztési ciklusokon és 

minimálisan működő modelleken 

keresztül közösen találjuk meg 

azokat a működési formákat, ame-

lyek által egy ilyen közösségi tér 

vidéken és akár a legkisebb tele-

pülésen is hatékonyan képes mű-

ködni. Ha eddig eljutunk, akkor 

elindítható a növekedés szakasza. 

Hazánkban kb. 1700 közművelő-

dési intézmény keresi (vagy éppen 

nem keresi) a helyét ebben a meg-

újuló, gyorsan változó világban. 

Ha csupán a szakma tíz százaléka 

nyitott az új gondolatokra, akkor 

is egy példátlanul nagy, önfenntar-

tó hálózat születhet meg.

Van-e reális lehetősége annak, 

hogy a „művházból start-upba” gon-

dolat tényleg megvalósulhasson?

Olyannyira, hogy ez néhány 

esetben már meg is valósult, csak 

sajnos nem ismerjük eléggé az ered-

ményeinket. Elég azt megemlíteni, 

hogy a hazai start-up atyjaként is ne-

vezett Fehér Gyula (Ustream alapí-

tó) a budapesti BKV klubból indult. 

A  Logmein alapítók a kecskeméti 

Logi Clubba jártak. Turcsán Tamás, 

az egyik legismertebb hazai start-up 

tanácsadó pedig így írt erről a kér-

désről a közelmúltban a legnagyobb 

közösségi portálon: „Komolyan 

mondom, imádom, hogy ilyen ötletek 

ugranak elő (coworking a művház-

ban)… Én pl. mindent a rákospalotai 

Csokonai Művelődési Háznak kö-

szönhetek. Péntekenként volt egy szá-

mítógépes klub, oda jártunk le. Egy 

csomóan tanultak meg programozni, 

elindult onnan a GURU / PC guru, 

aminek alapítója vagyok…”

Mi a következő lépés?

A  közelmúltban indítottuk út-

jára az Innovációs Homokozó Go-

ogle + közösséget, amelynek mára 

már heti online innovációs szakkö-

re van, illetve folytatjuk az öt éve 

útjára indított Közösség – Média – 

Művelődés konferenciát is, amely-

nek 2017. évi témája éppen az elru-

gaszkodás és a közösségi innovatív 

terek.

Kedves Olvasó!

Ha eddig eljutottál, akkor ne állj 

meg a cél előtt! Kérlek, segíts! Írd 

be a böngészőbe az alábbi linket és 

válaszolj néhány egyszerű kérdésre. 

Egy perc az egész. https://goo.gl/

iX3wVg
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