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Alakuló együttműködések  
a veszprémi Pannon Egyetemmel

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Igazgatósága 
immár két éve működik szorosan 
együtt a veszprémi Pannon Egye-
temmel, ahol a 2019/2020-as tan-
évben indult el a közösségszerve-
zés alapszak a Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Karon.

Ahogyan dr. Fábián Gyöngyi 
egyetemi docens, a  szak felelőse 
elmondta, nem volt az egyetemen 
korábban hasonló képzés vagy 
elődszak. A  képzés indításának fő 
motivációja az volt, hogy nemcsak 
a megyeszékhelyen, Veszprémben, 
hanem a Balaton-felvidéken, va-
lamint a Bakonyban és környékén 
rengeteg kulturális lehetőség adó-
dik, mindehhez pedig alig-alig van 
a térségben felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szakember. A szak egy-
előre a kulturális közösségszervező 
szakiránnyal indult el Veszprém-
ben, mind nappali, mind pedig le-
velező tagozatokon.

„A  szakindítási engedélyt 2018 
decemberben kapta meg a Pan-
non Egyetem, ez megnehezítette a 
felvételi eljárást, hiszen addigra 
a középiskolások döntő többsége 
már elköteleződött egy-egy szak 
iránt. A  marketing a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Veszprém Megyei 
Igazgatóságának segítségével direkt 
módon járult hozzá az információ 
terjesztéséhez. Igazán örömmel ta-
pasztaljuk, hogy a kezdetben 5-7 fő 

létszám között indított szak iránti 
érdeklődés lassú emelkedést mutat, 
ami a várakozásainknak megfelel. 
Bízunk benne, hogy az időközben 
elnyert Európa Kulturális Fővárosa 
2023 cím további érdeklődést vált 
ki” – vélekedik a jövőről dr. Fábián 
Gyöngyi.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Igazgatósága 
már a szak megalakulása óta arra 
törekszik, hogy segítse az egyete-
men folyó oktatást. Ezen együtt-
működés több részre osztható.

1. Szaknépszerűsítés

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Igazgatósága és a 
Pannon Egyetem közös előadások-
kal igyekszik a megye középiskolá-

iban felkelteni a diákok érdeklődé-
sét a közösségszervezés alapszak 
iránt. Aktívan részt veszünk a me-
gyében szervezett pályaorientációs 
napokon ősszel és tavasszal is, vala-
mint rendkívüli osztályfőnöki órát 
is tartottunk már középiskolában, 
ahol informatív és interaktív mód-
szerekkel mutatjuk be a közösség-
szervezést, mint szakmát. A  2019-
2020-as esztendőben Pápán, Bala-
tonalmádiban, Ajkán, Balatonfüre-
den, Várpalotán és Veszprémben is 
tartottunk tájékoztatókat. (1. kép)

2. Szakmai előadások

A  közösségszervezés szakra 
beiratkozott hallgatók előadás ke-
retében hallgathatták meg dr. Ba-
loghné Uracs Marianna megyei 
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igazgató asszony előadását, aki a 
Nemzeti Művelődési Intézet mun-
káját, valamint a szakterületet érin-
tő jogszabályi környezetet mutatta 
be. A  Művelődéselmélet tantárgy 
keretében a Nemzeti Művelődé-
si Intézet munkájáról, az itt folyó 
módszertani kutatásokról minden 
évfolyam számára lehetőség nyílik 
előadások megtartására.

3. Részvételi lehetőség 
szakmai napokon
A  közösségszervezés alapsza-

kos hallgatóknak a Veszprém Me-
gyei Igazgatóság lehetőséget biz-
tosít arra, hogy részt vehessenek 
a megyei szakmai napon. A  2019. 
őszi megyei szakmai napon a 
hallgatók egy előadás keretében 
maguk is elmondhatták a tapasz-
talataikat a szakról, bemutathat-
ták, hogy mivel foglalkoznak, és 
milyen jövőbeli terveik vannak. 
A  következő időszakban az igaz-
gatóság szeretné minél aktívabban 
bevonni az egyetemi hallgatókat a 
szakmai rendezvények szervezésé-
be, lebonyolításába annak érdeké-
ben, hogy minél több tapasztalatot 
gyűjthessenek a diákok a képzés 
ideje alatt. (2. kép)

4. Látóutak  
a hallgatóknak
A  látóutakat egy, a  szakveze-

tővel egyeztetett tematika alap-
ján szeretnénk felépíteni a hall-
gatók számára. A  2020-as évet a 
COVID-járvány felülírta, ám a 
koncepció hasonló marad a kö-
vetkező években is. A  látóutakon 
az egyetemi hallgatók a közösségi 
színterek, intézmények vezetői-
nek előadását hallgathatják meg 
a munkájukról, az aktív közös-
ségeikről, és gyakorlati példákon 
keresztül ismerhetik meg a meg-
látogatott felkeresett színtérben 
vagy intézményben folyó munkát. 

A  szakemberek vezetésével bejár-
ják a közösségi tereket, bepillantást 
nyerhetnek az ott folyó munkába, 
a  közösségek életébe, feltehetik 
kérdéseiket. Megismerkednek a 
település értékeivel, az értékfeltáró 
munkával. A  látóutakra a Pannon 
Egyetemmel közösen megfigyelési 
szempontokat állítunk össze a hall-
gatók számára. A  látóutak tema-
tikáját úgy terveztük, hogy mind 
közművelődési színteret, mind pe-
dig kisebb és nagyobb intézményt 
is láthassanak a diákok, valamint 
megismerjék a civil szervezetek 
által végzett közművelődési tevé-
kenységeket is. Ezen látóutakkal az 

igazgatóságnak és az egyetemnek 
az is célja, hogy lehetőséget biz-
tosítsunk a hallgatóknak a megyé-
ben gyakorlati helyet találni, ami 
a szakterületen való későbbi elhe-
lyezkedési lehetőségeiket is meg-
könnyítheti.

Összességében elmondható, 
hogy bár még nagyon fiatal szakról 
beszélhetünk a veszprémi Pannon 
Egyetem tekintetében, az alakuló 
együttműködések előremutatóak, 
az egyetem és a Veszprém Megyei 
Igazgatóság között aktív és jól mű-
ködő kapcsolat alakult ki, amelyet 
a jövőben tovább szeretnénk fej-
leszteni.

SZERDAHELYINÉ LŐRINCZ NÓRA közgazdász, gazdasági szakfordító és tolmács 
orosz nyelven, kulturális mediátor. A  főiskolai tanulmányok befejezése után 2007-től a 
Hungarofest Nkft. KultúrPont Irodájában dolgozott, részt vett a Kultúrák közötti párbe-
széd európai évének (EYID) koordinálásában, valamint a Kínában rendezett Magyar Kul-
turális Évad lebonyolításában. Három gyermek édesanyja, megszületésük után 2015-től 
a ráckevei Ács Károly Művelődési Központ munkatársa, később megbízott intézmény-
vezetője. Mivel családi kötelékei a Balaton-felvidékhez kapcsolódnak, visszaköltözött 
Veszprém megyébe, és 2019 szeptemberétől a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém 
Megyei Igazgatóságán látja el feladatait módszertani referensként.
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