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„Közösségfejlesztés módszertani útmutató”
A „Közösségfejlesztés módszertani 
útmutató” címmel jelent meg 2017-ben 
az a Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás projekt keretében az 
a kötet, amely praktikus, releváns szak-
mai tanácsokat nyújt azon szakemberek 
emberek számára, akiknek szívügye a 
közösségfejlesztés. A kiadvány témái: a közösségfejlesztés 
folyamata, közösségi felmérés, helyzetfeltárás és tervezés, 
közösségi cselekvési terv, közösségi akciók, kulturális prog-
ramok, a kulturális intézmények bevonása, partneri együtt-
működések és a közösségi eredmények bemutatása. 

A Közösségfejlesztés módszertani útmutató elekt-
ronikus formában is elérhető az alábbi linken:  https://
cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmu-
tato_kozossegfejlesztes_online_20170331-1.pdf

Megjelent a Múzeumi iránytű 13. Múzeumi  
közösségek – közösségi múzeumok című száma
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múze-
umi Oktatási és Módszertani Központ 
Múzeumi iránytű sorozatában megje-
lent kötet középpontjában a múzeumok 
közösségi, közművelődési szerepvállalá-
sa áll. A kötet hiánypótló közösségelmé-
leti tanulmánnyal kezdődik, majd átte-
kintést ad a magyar múzeumok közösségi tevékenységéről, 
a külföldi múzeumi jó gyakorlatokról, a projekt kiemelt 
országos rendezvényéről, a Közösségek Hetéről, valamint a 
tájházak helyi identitásmegőrző szerepéről. A kötet máso-
dik felében a múzeumi közösségek kerülnek fókuszba.

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
A 2018. évi különszámot a Cselekvő 
közösségek projekt által tavaly indított 
hagyományteremtő országos program-
sorozat, a Közösségek Hete inspirálta. 
A tematikus összeállítás a könyvtár kö-
zösségi szerepéről, partnerségi együtt-
működéséről és a már megvalósult 
programokról szól. Az írások útmutatásul szolgálnak a 
hosszútávú könyvtári közösségépítéshez is, illetve a bemu-
tatott példák közül több már sikeresen szerepelt a 2017-es 
Közösségek Hete programsorozaton is.

Gyakorlati útmutató
A Cselekvő közösségek kiemelt pro-
jekt keretében megjelent a „Gyakorlati 
útmutató intézményi önkéntes prog-
ramok létrehozásához és működteté-
séhez” című kötet célja, hogy bármely 
kulturális intézmény, legyen szó kisebb 
vagy nagyobb szervezetről, könnyen és gyorsan választ 
találjon benne az önkéntességgel, az önkéntesek foglal-
koztatásával, és az önkéntes tevékenység szervezésével 
kapcsolatos gyakorlati kérdéseire. A Gyakorlati útmutató 
intézményi önkéntes programok létrehozásához és mű-
ködtetéséhez elektronikus formában is elérhető az alábbi 
linken:  https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uplo-
ads/CSK_utmutato_onkentesseg.pdf
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Egynapos szakmai műhelyek 
A „Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás” 
kiemelt projekt során, a konzorciumi partnerekkel közö-
sen – az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében – 18 
alkalommal egynapos szakmai műhelynapokat rendeztek 
az érintett települési önkormányzatok képviselő tagjainak 
és hivatali munkatársainak, összesen mintegy 750 fő be-
vonásával. A műhelynapok célja az volt, hogy a résztvevők 
áttekintést kapjanak, A”Helyi identitás és kohézió erősíté-
se” (TOP-5.3.1-16, TOP-6.9.2-16) és a Cselekvő közösségek 
projekt konstrukciók összefüggéseiről, módszertani alap-
jairól és a gyakorlati megvalósítás lehetőségeiről. 

CSK-Wiki
A Cselekvő közösségek projekt wi-
ki-alapú tudástárat 2017. szeptember 
15-én adtuk át. A tudástár a módszer-
tani fejlesztés eredményeit és a projekt során megvalósuló 
gyakorlati tapasztalatokat hivatott elérhetővé tenni köny-
nyen befogadható, egyben bárki által továbbfejleszthető, 
közösségi tudástárként épülő formában. A CSK Wiki Ma-
gyarország első szabadon szerkeszthető, a közösségekkel 
és fejlesztésükkel foglalkozó közösségi enciklopédiája. A 
felületen jelenleg több mint 200 szócikk érhető el.   https://
cskwiki.hu/


