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BABAART – művészetek 
kicsikre hangolva

A KMO Művelődési Házban, 

Kispesten évről évre megrende-

zésre kerülő BabaArt Művészeti 

napok és Szakmai Konferencia be-

mutatható akár egy összművészeti 

projektként is, hiszen a színházi 

előadásokat, irodalmi műveket, 

zenei élményeket, képzőművésze-

ti alkotásokat hozza közelebb a 

négy év alatti gyermekekhez. Ha 

viszont a teljes kulturális palettát 

tekintjük, akkor akár egy esély-

egyenlőségi projektként is defi -

niálhatjuk, hiszen a legkisebbek 

jogát és hozzáférhetőségét biz-

tosítja számos művészeti ághoz. 

Mondhatjuk róla, hogy sokszínű 

vagy éppen interdiszciplináris, hi-

szen öt szakma képviselőit vonja 

be mind előadói, mind résztvevői 

oldalról. A  BabaArt hat éve tölti 

be ezt a híd szerepet szakmák, ge-

nerációk és művészeti ágak között 

egyaránt, miközben szervezi és 

lehetővé teszi a szakmák közötti 

párbeszédet. Ha pedig a konfe-

renciát a szervezés oldaláról vizs-

gáljuk meg, azt láthatjuk, hogy 

viszonylag rövid idő alatt sok vál-

tozáson ment keresztül.

Jelen cikk arra vállalkozik, hogy 

ezt az utolsó két szempontot – a 

szervező tolmácsolásában – job-

ban megvilágítsa, bemutatva, ho-

gyan alakult a szakmaközi szándék 

egy partneri együttműködéssé, s a 

program, szolgáltatás milyen folya-

matban változott, mely lehetséges 

irányokba alakulhat tovább.

2012 januárjában indította el a 

KMO Művelődési Ház kisgyerme-

keknek szóló babaszínházi prog-

ramjait. A  babaszínházi előadá-

sokat az ország egész területéről 

válogatták: ez idő alatt 44 előadá-

son összesen 3036 fő vett részt. 

Minden babaszínházi előadás já-

ték a hangokkal, a  mozgással, ez-

által igazi felfedezés a kicsiknek. 

Lassabbak a mozdulatok, halkab-

bak a hangok, a  szöveg helyett a 

mozgásé a főszerep – színház ez 

kicsikre hangolva, az ő nyelvükön. 

Igazi színházi élményről beszélhe-

tünk a gyerekek első éveiben, ami 

lépésről lépésre kíséri őket, hogy 

felnőtt korukra színházszerető és 

színházértő közönséggé nevelked-

jenek.

Az Intézmény szakmai munká-

jának stratégiai tervezésekor a ba-

baterület kiemelt szerepet kapott. 

Így a havonta rendezett lakossági 

programok mellé csatlakozott egy 

szakmai konferencia. Ennek a ve-

zetői döntésnek megfelelően a ki-

egészítő programok, szolgáltatások 

évről évre tervezhetővé és olykor 

bővíthetővé váltak. A  folyamatos 

pályázati források mellett az intéz-

mény jelentős forrásokkal is segíti 

ezt az építkező munkát.

A  BabaArt hat év alatt sok vál-

tozáson ment keresztül: az ötletek 

helyett átgondolt célok mentén 

gondolkodtunk, a látogatottság nö-

velésének számos eszközét alkal-

maztuk.
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Alapvetően a cél és eredmény-

orientált tervezési sémát alkal-

maztam, melybe a célok mellé 

csak az azokat támogató szolgál-

tatások kerültek bele, évről évre 

számszerűsíthető eredményeket 

határozva meg. Ennek a módszer-

nek a sajátja, hogy minden egyes 

cél, szolgáltatás, eredmény mellé 

várt társadalmi hatásokat is rendel. 

Véleményem szerint ez a metódus 

remekül „irányban tartja” a  sok-

szor szerteágazó szervezői munkát, 

a  rutinszerű működést, az ötlete-

ket pedig a megvalósulás és annak 

hozadéka szerint szelektálja. Az 

ötletszerűséget tehát felváltotta 

egy tudatosabb tervezői, szervezői 

munka.

Ez a folyamat számomra is 

akkor vált láthatóvá, amikor egy, 

a  BabaArt programot bemutató 

szakmai pályázat megírásakor ösz-

szegezni kellett az öt év eredmé-

nyeit, tapasztalatait. Egyértelműen 

kirajzolódott, hogy minden egyes 

szervezői döntés egy-egy hatást 

ér el, ha pedig mégsem, akkor az 

a részlet a szervezés közben el-

csúszott – szükséges tehát a saját 

munkánkra való refl ektálás, majd 

beavatkozás, pontosítás, ahol an-

nak helye van.

Ezt az évről évre történő, apró 

részletekben megvalósuló változá-

si folyamatot szeretném röviden 

bemutatni, remélve, hogy mások 

számára is egy-egy tapasztalattal 

szolgálhat. Az a fajta önrefl ektív, 

összegző leírás, amit a pályázat so-

rán végeztem, számomra is nagyon 

sok új nézőpontot és tapasztalatot 

mutatott meg.

BABAART PROJEKT 
2012-2015

A  projektnek két célcsoport-

ja van: a  kétnapos program első, 

vasárnapi napján a babaszínházi 

előadások, művészeti játszóházak, 

valamint az irodalmi vetett ágy 

program a lakosságnak szólnak – a 

0-4 éves gyermeknek és szüleik-

nek, nagyszüleiknek. A  második, 

hétfői nap programjai a szakmai 

konferencián részt vevő öt szak-

ma képviselőit szólítják meg: a  ta-

nácskozáson a színházi, könyvtári, 

közművelődési, bölcsődei terület 

képviselői mellett könyvkiadók, 

továbbá felsőoktatási intézmények 

tanárai és hallgatói, valamint ci-

vil szervezetekben tevékenykedők 

vannak jelen.

A projekt eredeti célki-
tűzései:

• Egy hiánypótló összművészeti 

baba program lebonyolítása, és eh-

hez szervesen kapcsolódó szakmai 

találkozó létrehozása.

• A  legkisebbeknek szóló kul-

turális értékek felsorakoztatása a 

különböző művészeti területeken: 

színházi előadások, kiállítás, zenei 

és tánc foglalkozások, találkozá-

sok megteremtése irodalmi mű-

vekkel és képzőművészeti alkotá-

sokkal.

• A  rendezvény jó példával jár-

jon elő a családok kulturális szoká-

sainak kialakítására nézve.

• A  programsorozat találkozási 

pont kíván lenni a legkisebbeket 

körülvevő szakmai ellátórendszer – 

a védőnői szolgálat és a bölcsődei 

ellátás –, valamint a családok körül 

tevékenykedő kulturális intézmé-

nyek és civil szervezetek között.

• Cél a szakmai kapcsolatok 

erősítése, az összefogás kialakí-

tása.

A lakossági program helyszínén 

szem előtt tartottuk a célcsoport 

speciális igényeit. A  KMO Műve-

lődési Házban pelenkázási és szop-

tatási lehetőséget biztosítunk a 

kisbabás családoknak. A  földszinti 

termek akadálymentesen megkö-

zelíthetők, és egy ideiglenes „baba-

kocsi parkoló” is kijelölésre került 

az épületen belül, hozzájárulva az 

intézmény bababarát helyszínné 

válásához.

Szakmai konferencia 
programjai

Az előadók kiválasztására na-

gyon nagy hangsúlyt fektettünk 

csakis ajánlással vagy saját tapasz-

talat mentén válogattunk a legkü-

lönbözőbb területekről: felsőok-

tatás, kutatás, színház, könyvtár, 

közművelődés és kisgyermekne-

velés területéről. A  szakmai tu-

dás mellett a jó előadói készség 

valamint az a kritérium állt, hogy 

a másik szakterületnek is érdekes 

hasznosítható információkat tar-

talmazzon.
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Konferencia szerkezete, 
programelemei

Minden konferencia nyitó ese-

ménye egy 20 perces fi lmvetítés, 

mely az előző napi színházi elő-

adást és a játszóházban tevékeny-

kedő gyerekeket mutatja meg a 

konferencia résztvevőinek. Igyek-

szünk minden évben a szervezők, 

színészek mellett a szülőket, és 

amennyiben a koruk engedi, a gye-

rekeket is megszólaltatni.

A  konferencialátogatók kiegé-

szítő szolgáltatásokat is igénybe ve-

hetnek. Minden évben Könyvmust-

rát szervezünk a program idejére, 

ahol az intézmények és a konferen-

cián részt vevő magánszemélyek 

40% kedvezménnyel vásárolhatnak.

Fejlesztések, innováci-
ók, építkező szervezői 
szemlélet

Már az első konferencia után 

feljegyzéseket készítettünk a szerve-

zői munka tapasztalatairól. Ezek az 

emlékeztetők nemcsak a következő 

évi munkát segítik, hanem ebből ki-

indulva évről évre újabb fejlesztési 

javaslatokat is meg tudtunk fogal-

mazni. Ezek a javaslatok alakították, 

megújították a konferencia szakmai 

tartalmát, átalakították a konferen-

cia szerkezetét, és új módszerek be-

kapcsolását eredményezték a szer-

vezés egész folyamatában is.

Alapvetően hiányérzetek, meg-

fogalmazott igények vitték előre ezt 

a fajta kreatív munkát. Folyama-

tos kommunikációra törekedtünk 

a részvevőkkel, egy olyan partneri 

viszonyra, amit nemcsak az elő-

adókkal, szakmai szerveztek kép-

viselőivel, tagjaival alakítottunk ki, 

hanem a konferencia látogatóival 

is. Ez a bizalom évről évre épült ki 

a rendszeresen visszajáró konferen-

cialátogatók és a szervezők között. 

Az őszinte visszajelzések, a hasznos 

tapasztalatokkal teli beszélgetések 

minden évben a következő évi prog-

ram minőségi javulását szolgálták.

2012

• Feljegyzések az első év tapasz-

talatiról, a  konferencia szervezői 

protokolljának rögzítése.

• A  résztvevők toborzásában 

alkalmaztuk a stakeholderek (érin-

tettek, érdekgazdák) személyes 

megkeresését, így az ő kapcso-

latrendszerükre, hívó szavukra is 

építhettünk a résztvevők elérésénél.

2013

• A  program új arculatot ka-

pott – az arculat színes négyzetei 

megjelennek a rendezvény meg-

Művészeti élmények az élet első éveiben” – előadó Szombathelyiné 

dr. Nyitrai Ágnes Phd, főiskolai tanár

Babák a könyvtárban – a FSZEK szolgáltatásai- előadó Dienes Éva 

a Sárkányos gyermekkönyvtár vezetője

Olvasóvá nevelés – Fodor Zsuzsa, Rainbow Könyvközösség

Csecsemőszínházi előadások, külföldi fesztiváltapasztalatok – 

előadó Novák János Kolibri Ifj úsági és Családi Színház igazgatója

Kulturális szokások és interkulturális közeg kialakításának lehe-

tőségei a kisgyermekeknél, Endrődy-Nagy Orsolya neveléstudományi 

szakember, ELTE-TÓK oktató

Kulturális sokszínűség a bölcsödei csoportban- előadó Sheer Fe-

rencné a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék vezetője

Közművelődési terek- programok kicsikre hangolva, – hétközna-

pok, szabadtéri rendezvények, művészeti alkalmak a KMO-ban- előadó 

Csóka Eszter programszervező

Művészeti nevelés a bölcsődékben egy országos kutatás tanulságai

Előadó Gyöngy Kinga pszichológus ELTE PPK

Irodalomközvetítés kisgyermekkorban – a szövegválasztás kritéri-

umai – előadó Bereczkiné dr. Záluszki Anna adjunktus ELTE-TÓK

Előadó:Bereczkiné dr. Záluszki Anna adjunktus ELTE TÓK

Tudós babák -Csecsemőkutatások a CEU Babakutató Laborjában

Előadók:Takács Szilvia, Széplaki-Köllőd Borbála Kognitív Fejlődés-

lélektani Kutatóközpont, Közép-európai Egyetem – CEU

Pikler Emmi munkássága és szellemi hagyatéka a nagyvilágban

előadó Kelemen Judit, kisgyermeknevelő Pikler Bölcsőde

A NEST projekt – bemutatkozik a kisgyermekkori nevelésben és 

gondozásban dolgozó szakemberek nemzetközi hálózata

előadó: Szalma Éva projektfelelős Budapesti Műszaki Egyetem

Közművelődés és szolgáltatásfejlesztés: közösségek, önkéntes-

ség és tudástranszfer a kisgyermekes családokra hangolva

előadó: Csóka Eszter szervező, projektfelelős KMO Művelődési Ház

Szakmai műhelyek:

Tárgyak és a zene, a  workshopot tarja: Hegedűsné Tóth Zsuzsa 

ELTE oktató

Egy lépéssel közelebb a festményekhez- Endrédy Brigitta pszicho-

pedagógus, Csóka Eszter drámapedagógus

Gyermekirodalom és az árnyjáték találkozása a workshopot tarja: 

Székely Andrea rendező, a Kabóca Bábszínház igazgatója, főiskolai ta-

nár Apor Vilmos Főiskola

Ölbeli játék: a gyermek első találkozása művészetekkel dr. Sán-

dor Ildikó Hagyományok Háza/Magyar Táncművészeti Főiskola
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hívóján, kiadványában, DVD-jén, 

a program helyszínén, a különböző 

kiírásokban, a  regisztrációnál, név-

tábláknál és a játszóház padlóján is.

• Egy adatbázist hoztunk lét-

re a budapesti, majd Pest megyei 

művelődési házak és bölcsődék el-

érhetőségeivel, s  ezt a listát egyre 

több személyes kapcsolattal egészí-

tettük ki.

• Szakmai szervezeteket kap-

csoltunk be a szervezői munkába 

(adatbázis bővítéséhez érdemes se-

gítséget kérni azoktól, akik eljutnak 

az adott programod célcsoportja-

ihoz): BNE,  MANE,  Magyar Böl-

csődék Egyesülete, Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtárhálózat, Magyar 

Pedagógiai Társaság Kisgyermek-

nevelés Szakosztálya.

• Felvettük a kapcsolatot azon 

felsőoktatási intézményekkel, akik 

a kisgyermeknevelő BA képzésben 

részt vesznek (ELTE, AVKF)

• Ebben az évben a papír alapú 

és elektronikus regisztrációt pár-

huzamosan működtettük.

• A  társszakmák nagyrendez-

vényein, szakmai programjain sze-

mélyesen sokszor kiselőadással 

népszerűsítettük a saját konferen-

ciánkat. Célzottan felsőoktatási 

szakmai napon, megyei, országos 

hatókörű szakmai programokon.

2014

• A  résztvevők szóbeli visszajel-

zéseinek megfelelően a konferencia 

szerkezetét megváltoztattuk. Az 

előadások mellé gyakorlati szakmai 

műhelyeket szerveztünk. Három 

előadás, majd délután 3-4 különbö-

ző workshop várja a szakembereket.

• Az adatbázisunkat országosra 

bővítettük.

• A  szervezői munkába több 

felsőoktatási intézményt kapcsol-

tunk be: Kaposvári Egyetem, Nyu-

gat-Magyarországi Egyetem, Esz-

terházy Károly Egyetem.

• Az ELTE oktatói javasolták 

hallgatóiknak a programunkat, 

tantárgyi kredit beszámításhoz 

igazolásokat adtunk ki a konferen-

ciánkon résztvevőknek.

• Elektronikus regisztráció be-

vezetése.

• Elégedettségi kérdőíveket 

kaptak a résztvevők, melyben a 

szakmai előadások tartalmát és a 

konferencia fi zikális megvalósítási 

körülményeit kérdeztük meg. Sze-

rettünk volna képet kapni arról is 

milyen speciális témák érdeklik a 

résztvevőinket, így a kérdőív utolsó 

kérdései az igényfelmérést is szol-

gálták.

Az első érzékelhető sikerek há-

rom év után jelentkeztek: már nem 

kellett bemutatni a konferenciát, 

szakmai körökben ismerték és el-

ismerték rendezvényünket. Addig 

„kellett a vak hit”, a három év után 

pedig a minőség szinten tartását és 

a fejlesztéseket kellett szem előtt 

tartani.

2015

• A látogatottság 200 fő fölé nőtt.

• Új célcsoportokat határoztunk 

meg: a  családi napközikben dol-

gozó szakembereket, a  területhez 

kapcsolódó OKJ-s képzésekben 

részt vevő tanulókat és tanáraikat. 

Adatbázisunk tovább bővült.

• A promóció és az elektronikus 

regisztrációval kapcsolatos felada-

tok egy része átkerült a szervezők 

kezébe. Ennek a döntésnek több 

hozadéka is volt. A  kiküldött leve-

lek, meghívók után naprakészen le-

hetett nyomon követni a jelentke-

zési lapok érkezését. Így aki meg-

kapta meghívónkat e-mailben, de 

nem jelentkezett, újra meg tudtuk 

szólítani egy más kommunikációs 

csatornán. Hatékonyabb és sokkal-

ta „megnyugtatóbb” lett a szerve-

zői munka.

• A  promóció időszaka 2 hó-

nap volt, melybe bekapcsoltuk a 

felkért előadókat, az előző évek-

ben nálunk megfordult előadó-

kat, műhelyvezető szakembereket. 

Megkértük a 2012-2014 között 

rendezett konferenciákon részt 

vevőket, hogy maguk is népszerű-

sítsék rendezvényünket. E  mellé 

egy technikai segítséget is adtak a 

kollégák, a  honlapon ikonok segí-

tették a FB megosztást és emailes 

meghívó küldését, egyetlen kattin-

tással.
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2016

• A  konferencia a Kultúrházak 

éjjel-nappal program keretében 

meghirdetett pályázaton belül ve-

hette át a Magyar Népművelők 

Egyesülete által odaítélt Szakmai 

Innovációs I. díjat

• 5 éves összegző DVD készült 

– forráshiány miatt ez a fi lm még 

nem került kiadásra.

• A  résztvevők körének bővíté-

se: Védőnői szolgálat, civil szerve-

zetek, családsegítő központok és 

nevelési tanácsadók elérése.

• Új kiállítási installációk ké-

szültek.

2017

• Ebben az évben szakembere-

ket hívtunk meg egy BabaArt szak-

mai műhelybe, ahol a következő 

évek irányainak meghatározásával, 

javaslatokkal foglalkoztunk.

• Nemzetközi előadók feltérké-

pezése.

2018-ra megfogalmazott 
fejlesztési javaslatok

• Önkéntesek becsatolása az 

előkészítő, szervező munkába

• Anyagi források megteremté-

se a szöveges és videó anyagok ki-

advánnyá rendezése.

• A múzeumi szakterület, és mi-

nél több civil szervezet bekapcsolá-

sa a szakmai párbeszédbe.

Jelentős a BabaArt disszeminá-

ciós tevékenysége: minden évben 

fotó és videó dokumentáció készül, 

és az előadásokat és workshopo-

kat tartalmazó szöveges kiadvány 

is készül. A  célból vállaltuk pro-

jektünk eredményeinek terjesz-

tését, hogy felhívjuk a fi gyelmet 

a legkisebbeket érintő művészeti 

nevelés közös felelősségvállalásá-

nak fontosságára. Ennek megfe-

lelően sajtóanyagainkat eljutattuk 

a lakosságnak szóló honlapoknak, 

szakmai folyóiratoknak, és a szak-

mai és civil szervezetek honlapja-

inak is.

Szervezői szempontból azt is 

érdekes végiggondolni, hogy egy 

lakossági programból kiinduló 

szakmai konferencia hogyan hat 

vissza az eredetei program mi-

nőségi fejlődésére. A  konferencia 

aktuális témái mellé az eltelt évek 

alatt több képzés is kapcsolódott. 

Érdekes volt megfi gyelni, ahogyan 

egy intézményi programstruktúrán 

belül hat egymásra lakossági prog-

ram, konferencia, képzés, hogyan 

egészítik ki és generálják egymást.

Együttműködések, 
partnerségek, kölcsön-
hatások és társadalmi 
hatások

Fontos eredménynek tekinthe-

tő, hogy egy valós kommunikációs 

csatorna nyílt meg a konferencia 

által: a  kutatási eredmények egy 

nap alatt a felsőoktatásba és az in-

tézményi gyakorlati munkába is 

megjelennek. A  felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók leendő szak-

emberek meghallgathatják az or-

szágban működő mintaértékű böl-

csődei intézmények munkáit. Egy-

egy speciális területen évek óta ok-

tató, kutató szakember összegez-

heti és eljuttathatja tapasztalatait 

közvetlenül a legkisebbekkel dol-

gozó kisgyermeknevelőkhöz vagy 

éppen fordítva, egy jó szakember 

több éves tapasztalatai jutnak visz-

sza a felsőoktatásban dolgozó el-

méleti szakemberekhez. Egy-egy 

szakterület a megismerheti a másik 

projektjeit, tapasztalatot cserélheti 

ezzel a korosztállyal kapcsolatos 

speciális munkáiról.

Kiemelkedően alakult több fel-

sőoktatási intézménnyel az együtt-

működésünk, ajánlják, szakmai 

rendezvényünket kreditként beszá-

mítják a hallgatóknak.

A  szakmai kapcsolatok évről 

évre együttműködésekké, partner-

ségekké értek: Az előadókkal közö-

sen képzéseket szervezünk melyek 

jelentős bevételt hoznak az intéz-

ménynek.

A  kiállítóink köre bővült: évek 

óta dolgozunk egy könyvkiadóval, 

ez évben egyeztetést kezdeménye-

zünk az összegző kiadvány megje-

lenéséről.
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Csóka Eszter

Fontos társadalmi hatása a 

BabaArt programnak a felisme-

rés, hogy a művészetekről beszél-

ni a legkisebbeknek ma már nem 

furcsaság, hanem természetes 

jelenség. Népszerűek lettek a ba-

baművészeti programok: ma már 

sok intézmény kínál előadásokat, 

koncerteket e korosztálynak. Ter-

mészetesen nem csak a konferen-

cia eredménye, de hatással volt rá, 

hogy 2017-től két féléves speciális 

továbbképzés indult az ELTE-n 

Művészettel nevelés címmel.

Ezek az eredmények nem jö-

hetett volna létre az intézmény 

hozzáadott szakmai munkája nél-

kül. A  színházi életre való nevelés 

területén végzett szakmai munka 

eredményeképpen egy új közön-

ségréteg jelent meg az intézmény-

ben. Bebizonyosodott, hogy igény 

és szükség van a legkisebbeknek 

szóló művészeti programokra a 

kínálatban. A  szakemberek mel-

lett a szülők közül is egyre többen 

tartják fontosnak az igényes kul-

turális programokat, s  szervező 

munkánkkal hozzá tudunk járulni 

a családok kulturális szokásainak 

alakításához.

Előkészületben van egy a csalá-

dok kulturális szokásait feltáró ku-

tatás, tanulmány, mely a szokások 

mellett a befolyásoló tényezőket, 

döntési mechanizmusokat tárja fel.

Meggyőződésünk, hogy ezeken 

a programokon szocializálódott 

gyerekek és családjaik későbbi láto-

gatói lesznek a művelődési házak-

nak, s a jövőben intézményrendsze-

rünk visszatérő vendégeivé válnak.

Látogatottsági ada-
tok BabaArt

2012. összesen: 143 fő (61 

fő lakossági résztvevő és 82 fő 

szakmai résztvevő)

2013. összesen: 151 fő (54 

fő lakossági résztvevő és 97 fő 

szakmai résztvevő)

2014. összesen: 170 fő (68 fő 

lakossági résztvevő 102 fő szak-

mai résztvevő)

2015. összesen: 261 fő (96 fő 

lakossági résztvevő, 165 fő szak-

mai résztvevő)

2016. összesen: 262 fő (93 fő 

lakossági résztvevő 169 fő szak-

mai résztvevő)

2017. összesen: 268 fő (85 fő 

lakossági résztvevő, 183 fő szak-

mai résztvevő)

Felsőoktatásban oktató ta-

nárok és kisgyermeknevelő sza-

kos hallgatók egyaránt érkeztek 

az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetemről, nagy számban 

voltak jelen az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskoláról, az egri 

Eszterházy Károly Főiskoláról, 

Nyugat-magyarországi Egye-

temről.

CSÓKA ESZTER művelődésszervező, könyvtár, drámapedagógia BA,  valamint peda-
gógiatanár MA szakon szerzett diplomát. Emellett tréner, szervezetfejlesztő, és felnőtt-
képzési konzulens. 2000 óta dolgozik közművelődési intézményekben, tapasztalatait 
pályázatírás, projektmenedzsment, képzésszervezés, programstruktúrák kialakítása és 
fejlesztése területén szerezte. Szakterülete a legkisebbek művészeti nevelése és a szüle-
tő családok kulturális szokásainak kialakításának kérdései, valamint az ehhez kapcsolódó 
szakmaközi párbeszéd megteremtése. Tíz éve aktív tagja civil szervezeteknek, közösségi 
kezdeményezéseknek: ötletgazda, programfelelős, elnökségi tag, közösségi alkotói projek-
tek megálmodója. Jelenleg az NMI Művelődési Intézet Pest Megyei Irodájának vezetője.
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R. Simor KatalinR. Simor Katalin

Egy kalendárium története
Módszertani fi lm a közösségfejlesztésről

A kalendárium készítés a közös-

ségfejlesztés egyik legfontosabb esz-

köze – tartják a téma szakértői. Egy 

falukönyv, bármilyen szép kiállítású, 

nem lehet elsődleges cél. A  lényeg 

magának a megírásnak a folyamata, 

amelyben a közösség megszületik.

Ezt a folyamatot igyekezett 

megragadni az NMI Művelődési 

Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodá-

ja és a Kelet-magyarországi Közös-

ségszolgálat Alapítvány, amikor kö-

zös módszertani fi lm forgatásában 

fogott.

Közösségi akarat

„Helyi emberek írták, helyi em-

berekről, helyi embereknek” – szö-

gezik le mindjárt az első oldalakon 

a Falukönyv Írók Körének tagjai. 

A  fi lm is ezzel a címmel készült, 

hiszen ez az alapvetés a folyamat 

lényege is egyben. Nyírmártonfal-

va Első Falukönyvét is a közösségi 

akarat hozta létre, bár mint min-

den fontos ügynek, ennek is volt 

lelke, motorja Groskáné Piránszki 

Irén, a  Kelet-magyarországi Kö-

zösségszolgálat Alapítvány elnöke 

személyében. Mint tősgyökeres 

nyírmártonfalvi, szívesen állt a 

kezdeményezések élére, amikor az 

elhatározás megérett, és tapaszta-

lataival, módszertani ismereteivel, 

tudásával és élményeivel segítette a 

Falukönyv Írók Körének megalaku-

lását és munkáját.

Az első lépést a Nefelejcs Ha-

gyományőrző Civil Társaság felhí-

vása jelentette 2014 októberében. 

A közös munkára hívó megszólítás, 

amelyet a polgármester és a jegyző 

is aláírt, a település minden lakosá-

hoz eljutott. Ezután kezdődhetett a 

falukönyv írók önkéntes munkája 

a tervezéstől, a  munka megszerve-

zésén át a fotók, dokumentumok 

gyűjtéséig és a megírásig. Számos 

találkozó, megbeszélés, ötletelés 

vezetett el az első interjúk készíté-

séig. Ez utóbbihoz is kaptak segít-

séget: Groskáné Irénkével ugyanis 

– akinek a szakmai múltjában már 

több falukönyv szerkesztése és 

számos közösségfejlesztő folyamat 

levezénylése szerepel – számba 

vették az interjú készítésének sza-

bályait és szempontjait. Elmondá-

suk szerint legalább 60 személyes 

találkozás, 230-nál is több e-mail 

és több tucatnyi telefon után fog-

hattak a szerzők az íráshoz és a 

könyv tartalmi szerkesztéséhez, 

majd pedig a nyomdai előkészítés-

hez, amely 2016 áprilisáig tartott.


