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Társadalmiasítás –  
működés közösségi szemlélettel

A közművelődési intézmény-
hálózat generációkon át lehető-
séget biztosít arra, hogy közös-
ségi programokon keresztül az 
odalátogatók ne csak a kultúrá-
val, de egymással is közelebbi 
kapcsolatba kerüljenek. Ebben 
a minőségében a közművelődési 
intézmények egyedülállóak, nem 
hasonlítható össze más, csak bi-
zonyos életszakaszokban igénybe 
vehető (köz)intézményekkel. Az 
viszont fontos kérdés, hogy ezzel 
a lehetőséggel mennyire tudnak 
élni a helyiek? Vajon tisztában 
vannak-e azzal, hogy ezek az 
intézmények milyen lehetősé-

geket kínálnak számukra? Va-
jon tudják-e, hogy mire való egy 
kulturális, közösségi tér, milyen 
az adott intézmény szellemisége, 
vagy nem marad több számukra, 
mint egy épület, amely hozzátar-
tozik a település látképéhez?

Arra a kérdésre, hogy egy helyi 
művelődési intézmény közösségi 
szemlélettel működik-e – bevonva 
mindennapjaiba a vonzáskörzet la-
kosait – általában a válasz igen. A 
rendezvények sokasága is igazolja, 
hogy a lakosok kisebb vagy na-
gyobb számban minden alkalom-
mal résztvevői ezeknek az esemé-

nyeknek. Ha nem a rendezvények, 
akkor az épületet használó klubok, 
körök kapnak hangsúlyt. Kérdéses 
marad ugyanakkor, hogy a közmű-
velődési intézmények kulturális, 
közösségi szolgáltatásaival a lako-
sok milyen gyakran, mekkora in-
tenzitással élnek.

Az együttműködés 
minősége

A közművelődésben nem a 
mennyiségnek kell a legfontosabb 
mérési értéknek lennie, hanem a 
minőségnek. Mégis fontos szem-
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pont marad, hogy mennyi rendez-
vényt tud – megfelelő színvonalon 

– megvalósítani egy intézmény, 
mint ahogy az is, hogy milyen 
létszámú közönséget, látogatót je-
lenít meg a kulturális statisztikai 
rendszerben. De hiába van tele 
programokkal egy intézmény, hiá-
ba látogatják sokan, ha a kapcsolat 
felületes.

A közösségi szemléletű – társa-
dalmiasított – működés lényege az, 
hogy a helyiek otthon érezzék ma-
gukat a művelődési intézményben, 
és sajátjuknak tekintsék. Legyenek 
tisztában a működésével, lehetősé-
geivel, kihívásaival, vegyenek részt 
a mindennapjaiban, és tervezzék is 
közösen annak jövőjét. Ez persze 
nem megy egyik pillanatról a má-
sikra, többnyire hosszú folyamat 
eredménye.

Még él az a beidegződés a 
társadalomban, hogy a közintéz-
mények mindent megoldanak, át-
vállalva a lakosságtól az (ön)gon-
doskodás felelősségét. Az együtt, 
egymásért cselekvés ennek követ-
keztében háttérbe szorul. Ugyan-
akkor a társadalmiasítás során 
pont ez utóbbit szeretnénk erő-

síteni. Abból indulunk ki, hogy a 
lakosok tisztában vannak azzal, 
hogy helyileg mire van szükség, 
milyen lehetőségeik vannak. Bá-
torítanunk kell őket arra, hogy 
megfogalmazzák saját elképzelé-
seiket, és ezeket partnerségben 
meg is valósítsák. 

Mindehhez aktív, cselekvő la-
kosokra van szükség, akiket ki-
mozdítani a tehetetlenségből csak 
önbizalmuk erősítésével lehet. 
Önbizalmat a közösség támogatá-
sa vagy az együttműködés pozitív 
eredményei adhatnak.

A munkatársak 
felelőssége

A művelődési intézmény 
munkatársaira jelentős felelős-
ség hárul, nemcsak a szakmai 
alkalmazottakra, de valamennyi, 
a működésben érintett kollégára 
is. Az intézmény szellemisége az 
ő munkájukon keresztül nyilvá-
nul meg elsőként a látogatók felé. 
A közösségi szakember a szemé-
lyiségével, nyitottságával, elfo-
gadással, megértéssel, támogató 

attitűddel teszi a dolgát, de sosem 
tolakodva, vagy ráerőltetve ma-
gát a helyiekre. Fontos szempont 
tehát a munkatársak képzése, ké-
pessé tétele a társadalmiasított 
működésre.

A helyiek számára annak meg-
értetése, hogy bevonásuk nem jár 
érdeksérelemmel, – sőt általuk 
intézményünk új erőforrásokat, 
ötleteket nyerhet – nem mindig 
könnyű. Ezt a feladatot teljesíteni 
különösen nehéz akkor, ha a szak-
ember egyedül végzi a közösség-
szervező munkát. Ilyen esetekben 
különösen fontos a helyeik bevo-
nása, hiszen az együtt gondolkodás, 
a közös tervezés megadhatja azt a 
szellemi közösséget, ami által nem 
maradunk egyedül a kihívásokkal. 
Az ötletek kitalálásának, megvaló-
sításának terhét megosztjuk a kö-
zösséggel. 

Folyamatos kapcsolattartással, 
párbeszéddel, a feladatok meg-
osztásával és a közös megvalósí-
tás lehetőségének felkínálásával 
ki tudjuk alakítani a kölcsönös 
felelősségvállalást a kulturális 
intézmények és a helyi lakosok 
között.
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A bevonás lépései

Ahhoz, hogy a társadalmiasítás 
sikeres lehessen, mindenekelőtt 
meg kell határozni az intézmény 
szakmai identitását, szerepét a he-
lyi társadalomban. Ebben gyakran 
meghatározóak a települési hagyo-
mányok, vagy az intézmény múltja, 
szellemisége. Továbbá fontos lehet, 
hogy mennyire kötődnek hozzá 
a helyiek, mennyire beágyazott a 
közösségbe, a helyiek részt vettek-e 
az építésében, kialakításában.

Tisztában kell lennünk az in-
tézmény erősségeivel, lehetőségei-
vel. Ennek fényében tudhatja csak 
megfogalmazni egy intézmény 
saját jövőképét, ígéreteit az együtt-
működésre, csak így kezdhet hozzá 
a munkaterv elkészítéséhez. Fon-
tos a jó megszólítás, a lakosság mi-
nél szélesebb körű megkeresése, de 
emellett a helyi önkormányzat, a 
fenntartó bevonása, tájékoztatása 
is. Nem mindenhol lehet megva-
lósítani a társadalmiasított műkö-
dést, illetve egyáltalán nem biztos, 
hogy ahol igen, ott teljes körűen.

A közösségi szemléletű mű-
ködés egy önfenntartó folyamat. 
Alapjai az önállóság, együttműkö-

dés, közös tervezés, felelősségérzet 
egymás iránt. Ugyancsak fontos a 
nyitottság is, hiszen, ha párbeszéd 
alakul ki a helyiek egy csoportja 
és az intézmény között, ez idővel 
könnyen zárt közösséggé alakulhat, 
kirekesztve azokat, akik később 
szeretnének bevonódni az együtt-
működésbe.

Az előrelépést gátló 
tényezők

Mint minden szakmai fejlesztő 
folyamatnak, a közösségi szemlé-
letű működésnek is vannak gátló 
tényezői, ilyenek például a közös-
séget feszítő belső ellentétek, eset-
leg egyfajta bizalmatlanság a helyi 
intézménnyel szemben. A komoly 
szociális problémák szintén ne-
hezíthetik a közösségi együttmű-
ködést. Ezek a hátráltató tényezők 
azonban nem gátolják meg teljesen, 
csak lassítják és nehezítik a folya-
matokat.

Ennél nagyobb problémát je-
lenthet az intézmény túlgondos-
kodása. Ha rendszeresen beavat-
kozunk, és kívülről átvesszük egy 
probléma megoldását, a közösség 
könnyen elveszítheti a megvalósí-

tás potenciálját. Ha egy kulturális 
szakember folyamatosan gondos-
kodik arról, hogy a településen élők 
számára kész programok legyenek, 
amelyeken csak részt kell venniük 
a helyieknek, úgy a lakosok valójá-
ban semmit nem fognak tenni az 
együtt gondolkodás, együttműkö-
dés érdekében. Nem fogják érezni 
a saját felelősségüket a helyi intéz-
mény működtetése tekintetében.

Mik a társadalmiasítás 
előnyei?

A közművelődést sok esetben a 
rendezvényszervezéssel azonosít-
ják, és mi magunk is ezt a vetüle-
tét emeljük ki, ha beszélnünk kell 
a szakmánkról. Mégis azt gondo-
lom, hogy nem ez a legfontosabb 
tevékenységünk. A közművelődés-
nek – a kultúra eszközrendszerével 

– közösségi szerepvállalást erősítő, 
egyén-, közösség- és társadalom-
fejlesztő hatása is lehet. Emellett 
erősödhet a helyi közösség kez-
deményező és cselekvőképessége 
is. Nem véletlen, hogy a kulturális 
szaktörvény és végrehajtási rende-
lete külön is foglalkozik a helyi kö-
zösségek bevonásának szükséges-
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ségével, kötelezően előírva annak 
rögzítését a szolgáltatási tervben.

A törvény 77. § (3) b) pontja így 
fogalmaz: „A közművelődési in-
tézmény és a közösségi színtér (…) 
működése a közösségek öntevé-
kenységén alapul, és azt ösztönzi, 
tevékenységét a közösségek érdek-
lődése, igényei és szükségletei alap-
ján végzi, tevékenységének tervezé-
sébe, értékelésébe a közösségeket 
bevonja”.

Végig kell gondolni, hogy mi-
kor, miként, kivel tudunk együtt 
gondolkodni, együtt dolgozni. Fon-
tos, hogy ezt rögzítsük, láthatóvá 
tegyük. Anélkül, hogy mi magunk 
is értő figyelemmel kövessük a sa-
ját működésünket, ezt nem lehet 
elérni.

Ha a bevonás sikeres, az egyéne-
ken keresztül részévé válunk a tele-
pülést átszövő közösségi hálónak. 
Az együttműködői kör kiszélesítése 

pedig erőforrásaink bővülését is 
eredményezi. A fenntartó önkor-
mányzatokat a társadalmiasított 
működésre ösztönözheti – többek 
között – a település népességmeg-
tartó képességének, a helyi identi-
tásnak és kohéziónak az erősödése, 
amelyek megvalósításához ugyan-
akkor a helyi polgárok igényeinek 
naprakész ismerete szükséges.

A Cselekvő Közösségek 
és a társadalmiasítás

A Cselekvő közösségek projekt 
egy a kulturális közösségfejlesztést 
és a kulturális intézmények kö-
zösségi szemléletű működtetését 
egyaránt segítő program. Nemcsak 
szakmai módszertannal, de kép-
zésekkel, kutatásokkal és helyszíni 
mentori támogatással is segíti a tár-
sadalmiasított működés elterjedését.

Azzal, hogy a közösségfejlesz-
tés módszereivel – interjúkkal, 
beszélgetésekkel, helyi cselekvési 
tervek elkészítésével – aktivizálja 
a lakosságot, elősegíti azt is, hogy 
az  intézmények nyitottabbá vál-
janak a párbeszédre. 

A társadalmiasítás módszer-
tani útmutatója pedig az elmúlt 
évtizedek szakmai tapasztalata-
in alapuló gyakorlati ajánlások 
révén nagymértékben elősegíti 
mindezek megvalósulását.

A társadalmiasítás nem min-
dig jelent gyógyírt valamennyi 
szakmai, működési problémá-
ra, azonban jó válaszokat adhat a 
helyi kihívásokra, és egyfajta jö-
vőképpel szolgálhat ahhoz, hogy 
intézményeink a helyi társadalmi, 
kulturális élet fontos, beágyazott 
szereplői lehessenek a későbbiek-
ben is.
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