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Bódog András – Sághi Ilona 

Fenntartási időszakába lépett a 

Cselekvő közösségek projekt 

2019. szeptember 15-én lezárult a három évvel korábban, 2016. szeptember 16-án indult 

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt 

európai uniós projekt. A projekt keretében első ízben működtek együtt a hazai könyvtárak, 

múzeumok és közművelődési intézmények szakmai központjai annak érdekében, hogy a 

közösségfejlesztés eszközeivel növeljék a társadalmi aktivitást, a közösségi szerepválla-

lást és hozzájáruljanak az esélyegyenlőség erősítéséhez. A projekt legfontosabb eredmé-

nyei közé tartoznak azok a fejlesztések, amelyek a megjelent kiadványokban – önálló köte-

tekben, szakmai lapokban, − illetve elektronikusan elérhetők a projekt honlapján és wiki-

felületén a fenntartási időszak alatt, továbbá folytatódik a Közösségek Hete országos ren-

dezvénysorozat, valamint évente egy konferenciára is sor kerül. Az alábbiakban áttekintést 

adunk a projektcélokról, az elért eredményekről, elsődlegesen a könyvtári területre, ezen 

belül is a közösségi részvételi alapú működés módszertanára helyezve a hangsúlyt. Írá-

sunk alapját a Könyvtári Figyelő 2019. évi Különszámában megjelent nagyszabású pro-

jektösszegzés képezi.1 

Tárgyszavak: közösségfejlesztés; esélyegyenlőség; Európai Unió; 

Magyarország 

Együttműködő társadalom 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

(EFOP)
29

 Együttműködő társadalom elnevezésű, 

egyes számú prioritási tengelyén belül az 1.3 in-

tézkedés a Társadalmi együttélés erősítése. A 

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvál-

lalás projekt ehhez kapcsolódott, átfogó célként 

megjelölve a társadalmi aktivitás növelését, a fej-

lesztésbe bevont településeken a közösségi sze-

repvállalás erősítését, a települések önkormányza-

tai, kulturális intézményei és lakosai közötti kap-

csolatok erősítését, az együttműködés kultúrájá-

nak magasabb szintre emelését. Projektcélként a 

kulturális intézmények egyedi eszközeivel folyama-

tos szakmai-módszertani támogatás biztosítását a 

települések és azok kulturális intézményei, és/vagy 

civil szervezetei számára társadalmi kohéziót erő-

sítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósítá-

sához jelölte meg. A projekt szervesen kapcsoló-

dott A helyi identitás és kohézió erősítése elneve-

zésű Terület- és Településfejlesztő Operatív Prog-

ram pályázatokhoz (TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-

16)
3
, amelyek célja a települések, településrészek, 

régiók közösségi kezdeményező- és cselekvőké-

pességének fejlesztése, illetve közösségfejlesztő 

folyamatok finanszírozása. A Cselekvő közössé-

gek projekt e közösségfejlesztő munkához biztosí-

tott módszertani támogatást, lefektetve a közös-

ségfejlesztési beavatkozások módszertani alapját. 

Gyakorlati segítségnyújtást a pályázóknak a pro-

jekt országos mentorhálózatának kialakítása és 

működése biztosított. A projekt a TOP-felhívások 

kezdeményezettjeit szakmai kiadványokkal, kép-

zésekkel és kommunikációs felületek biztosításá-

val segítette, illetve a honlapon elérhető eredmé-

nyek, valamint a projektben kifejlesztett képzések 

révén segíti ma is. 

 

Együttműködés konzorciumi keretek között 

 

A projektcélok megvalósítására három szakterületi 

módszertani központ vállalkozott: a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszer-

tani Központ (SZNM-MOKK)
4
 konzorciumvezető-

ként, míg az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Köz-

hasznú Kft. (NMI NKft.)
5
 és az Országos Széchényi 

Könyvtár (OSZK)
6
 együttműködő konzorciumi part-

nerekként. A nemzeti könyvtárban a Könyvtári Inté-

zet (KI)
7
 felelt a szakmai megvalósításért. Közvetle-

nül a projekt indulását megelőzően készült el a 

megvalósíthatósági tanulmány, majd kialakultak a 

szakmai megvalósító teamek, valamint megkezdő-

dött a módszertani fejlesztések és a gyakorlati te-
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vékenységek részleteinek megtervezése. Elkészült 

a projekt honlapja,
8
 ahol folyamatosan gyarapodva 

ingyenesen elérhetővé vált minden, projekttel kap-

csolatos információ és eredmény. 

 

Módszertani fejlesztés 

 

A közösségfejlesztő és a kulturális önkéntességet 

serkentő folyamatok növelésének céljából szakmai 

segédletek, útmutatók elkészítésére nyílt lehető-

ség a projekt keretein belül. A projektmegvalósítók 

hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat adaptáltak 

magyar viszonyok között alkalmazható módszer-

tanná a első szakmai feladatként. A munkába 

szakmai műhelynapok (az első 2016 decemberé-

ben, majd a következő 2017 márciusában volt) 

keretében bevonták az egyes szakterületek szak-

értőit, egyetemi oktatókat, civil szervezetek szak-

embereit. A módszertani fejlesztés hat fő téma 

mentén összpontosult: közösségfejlesztés, intéz-

ményi önkéntesség, esélyegyenlőség, közösség-

fejlesztési folyamatok mérés-értékelése, közösségi 

részvételi alapon működő intézményi modell, va-

lamint a mentorálási folyamat minőségbiztosítása. 

Mind a hat téma feldolgozása önálló munkacsopor-

tot igényelt. Az ő munkájuk végeredménye lett a 

hat módszertani útmutató, amely elektronikus for-

mában szabadon elérhető a projekt Tudástárában, 

illetve nyomtatva is megjelentek, önálló kötetként.
9 

 

Közösségfejlesztés 

 

A „Közösségfejlesztés módszertani útmutató” 

Arapovics Mária és Vercseg Ilona szerkesztésé-

ben látott napvilágot. A kötet tisztázza a közösség-

fejlesztés alapelveit, helyzetelemzést tár az olva-

sók elé, valamint akciók, tevékenységek, esemé-

nyek, programok, folyamatok szervezésének, fej-

lesztésének elméletét adja át, elsődlegesen a 

TOP-kedvezményezett települések közösségi igé-

nyeit szem előtt tartva. Az elméleti anyag befoga-

dását fogalomtár segíti.
10

 A kötet angol fordítása is 

megjelent elektronikus formában.
11

 2019-ben elké-

szült az útmutatónak a projekt gyakorlati példáival 

bővített, átdolgozott változata Arapovics Mária 

szerkesztésében.
12 

 

Intézményi önkéntesség  

 

A Csordás Izabella szerkesztette „Gyakorlati útmu-

tató intézményi önkéntes programok létrehozásá-

hoz és működtetéséhez” című kiadvány fogalmi 

alapozást, stratégiaalkotási és adminisztrációs 

tudnivalókat kínál olvasóinak, illetve bemutatja az 

önkéntesség HR-folyamatait. Mellékletként minta-

dokumentumok segítik az önkéntes programok 

szervezését.
13

 E kiadványból készült rövidített 

angol nyelvű elektronikus kiadás,
14

 valamint online 

elérhető melléklet az egyes szakterületek jó gya-

korlataiból.
15 

 

Intézmények társadalmiasítása 

 

A projekt által megszólított könyvtárak, múzeumok 

és közművelődési intézmények társadalmiasítása, 

azaz közösségi részvételen alapuló működésének 

támogatása, fejlesztése a projekt egyik fontos cél-

kitűzése volt. Ennek az újszerűnek ható, bár való-

jában az intézmények, különösen a könyvtárak 

által gyakorlatilag a mindennapokban is alkalma-

zott működési modellnek az elméleti alapjait a 

Beke Márton szerkesztésében megjelent „Kulturá-

lis intézmények társadalmiasított működtetése” 

című módszertani útmutatóban fektették le.
16

 Az 

útmutató végleges, jelentősen átdolgozott változa-

ta végül 2019-ben jelent meg Arapovics Mária, 

Beke Márton, Dóri Éva és Tóth Máté szerkeszté-

sében „A kulturális intézmények társadalmiasított 

működési módja – Módszertani útmutató a közös-

ségi részvételen alapuló működtetéshez” címen.
17

 A 

kötetben a közösségi részvétel elméletéről tájéko-

zódhatunk, valamint az egyes szakterületeken al-

kalmazott konkrét módszerekről és követelmény-

rendszerről. Angol nyelvű kiadása is készült a kiad-

ványnak.
18

 A téma könyvtári vonatkozásaira tanul-

mányunk releváns részében visszatérünk még. 

 

Intézményi esélyegyenlőség 

 

A Csongor Anna szerkesztésében megjelent 

„Esélyegyenlőségi módszertani útmutató – háttér-

anyag” című kiadványban – az előző útmutatókhoz 

hasonlóan – az érdeklődő intézményekben dolgo-

zó szakemberek számára készült elméleti anyag 

olvasható gyakorlati praktikákkal kiegészítve.
19

 A 

háttéranyag végleges, bővített változata a konzor-

cium kiadásában „Esélyegyenlőségi módszertani 

útmutató kulturális intézményeknek” címen jelent 

meg 2019-ben.
20

 A Szu Annamária szerkesztésé-

ben készült „Esélyegyenlőségi kalendárium – Kul-

turális intézmények esélyegyenlőségi jó gyakorla-

tai a világban” című kiadvány nemzetközi példákat 

ismertet adott hátrányos helyzetű csoportokra fó-

kuszáló szolgáltatások, programok bemutatásá-

val.
21 

 

Mérés-értékelés és minőségbiztosítás 

 

Dóri Éva szerkesztésében jelent meg – egy 2017-

es munkaanyagot követően – a „Közösségfejlesz-
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tési folyamatok mérés-értékelése” című módszer-

tani útmutató. A kötet elméleti hátteret biztosít a 

kulturális intézményeknek ahhoz, hogy környeze-

tükben követni és mérni tudják a közösségfejlesztő 

munka során elérhető eredményeket és hatáso-

kat.
22

 E kiadvány angol fordítása is elérhető a Tu-

dástárban.
23

 A hatodik, belső működést szabályo-

zó útmutató a szakmai megvalósítás belső segéd-

leteként a Cselekvő közösségek projekt mentorhá-

lózatának minőségbiztosítási terve.
24 

 

Szakmai folyóiratok tematikus különszámai 

 

A projekt szakmai és módszertani tevékenységé-

nek bemutatására kiváló felületet biztosítottak a 

konzorciumi partnerek szakmai folyóiratainak te-

matikus, Cselekvő közösségek különszámai. 

Könyvtári területen két szakfolyóirat, a „Könyv, 

könyvtár, könyvtáros (3K)”, illetve a „Könyvtári 

Figyelő” érintett. A 3K első különszáma (2017/4. 

sz.) a projekt ismertetését és az annak szellemisé-

gével kapcsolatos példákat vette sorra. A 2018. évi 

különszámot a „Közösségek Hete” nevű program-

sorozat inspirálta, míg a 2019. évi különszámba a 

közösségi részvételen alapuló működés jó gyakor-

latai kerültek bemutatásra. A Könyvtári Figyelő 

első, 2017-es tematikus különszáma a projekt 

elméleti és módszertani keretét ismertette hazai és 

külföldi kitekintésekkel. A 2018-as különszám kö-

zéppontjában a közösségi terek és a közösségve-

zérelt könyvtári szolgáltatások álltak, míg a 2019-

es különszám a Cselekvő közösségek projekt tel-

jes, a könyvtári szférát érintő összefoglaló ismerte-

tésére vállalkozott az eredmények bemutatásával. 

 

Cselekvő Közösségek Wiki 

 

A módszertani fejlesztés során keletkezett szak-

irodalom egyszerűbb áttekinthetőségének és fo-

lyamatos bővíthetőségének céljából született meg 

az OSZK gondozásában a Cselekvő Közösségek 

Wiki.
25

 A rendszer a Wikipedia logikáját követve 

nyújt szabadon szerkeszthető felületet a közösség-

fejlesztés iránt érdeklődők számára. A tartalom 

magját az útmutatók alapján készült, lektorált szó-

cikkek képezik, de bárki példákkal, saját módsze-

rekkel bővítheti a repertoárt. Az esélyegyenlőséget 

szem előtt tartva az oldal készítői a WCAG 2.0 

Akadálymentesítési Útmutató elveit követték. 

 

Módszertani szakmai napok 

 

A konzorcium tagjai összesen tíz alkalommal egy-

napos belső szakmai rendezvényt tartottak a mód-

szertanok továbbfejlesztésének céljából. A nemzeti 

könyvtár évente egy ilyen rendezvénnyel, azaz 

három alkalommal várta a projekt munkatársait. Az 

első alkalommal fontosnak tartottuk, hogy a pro-

jektcsapat más területen dolgozó tagjai megismer-

jék a könyvtárak közösségépítő tevékenységét, 

ezért bemutattuk az országban megvalósult ilyen 

jellegű fejlesztéseket, eredményeket. A következő 

évben már az egyik kiemelt projektcél, az intézmé-

nyek társadalmiasítása, azaz közösségi részvételi 

alapú működésének szakmai előkészítése zajlott 

ezen a napon, harmadik alkalommal pedig az 

OSZK projektcsapata által szervezett megyei 

szakmai találkozók programjaiból válogattunk, 

amelyek az aktív közösségek munkáját mutatták 

be.  

 

Megyei szakmai műhelynapok és 

tanulmányutak 

 

Miért szeretek itt élni? címmel az OSZK projekt-

csapata együttműködésben a projekt mentoraival a 

TOP-pályázatokban érintett települések képviselő-

testületi és hivatali munkatársai számára rendezett  

egynapos szakmai műhelyeket – a főváros és Pest 

megye kivételével – mind a 18 megyében. Az elő-

adók áttekintették a Cselekvő közösségek projekt, 

a TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 konstrukciók 

összefüggéseit, illetve a pályázatok megvalósítá-

sának kérdéseit, műhelymunka során modellezték 

a fejlesztési lehetőségeket. Az alkalmakra 2017 

nyara és 2018 májusa között került sor, összesen 

756 résztvevővel, akik 434 településről érkeztek. 

 

A projekt harmadik ütemében, szintén a nemzeti 

könyvtár stábjának és a mentorok munkájának 

köszönhetően került sor a 18 érintett megyében az 

aktív közösségek megismerkedését, tapasztalat-

cseréjét szolgáló egynapos szakmai műhelynapok-

ra. A legfontosabb cél találkozóhely és alkalom 

biztosítása volt a szomszédos településeken tevé-

kenykedő közösségek számára, melyek során 

megismerkedhettek egymással, ötleteket, tapasz-

talatokat cserélhettek. A 2019 januárja és nyara 

között megtartott találkozókon 305 településről 401 

közösség 678 képviselője vett részt.  

 

A projekt keretében lehetőség nyílt a könyvtárosok 

számára is belföldi és külföldi szakmai tanulmány-

utakon részt venni. Az intézménylátogatásokat, a 

helyi jó gyakorlatokat és közösségeket megismer-

tető utazásokat külföldre (12 utat 14 EU-tag-

országba) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, míg a 

belföldi tanulmányutakat az NMI Művelődési Inté-

zet szervezte. A külföldi utakon 239 fő, míg a bel-

földieken 1259 fő vett részt. 
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Nemzetközi tudományos konferenciák 

 

A projekt keretében három nemzetközi tudomá-

nyos konferenciát rendeztek meg. Az első évben a 

múzeumi, a harmadikban a közművelődési szakte-

rület került a központba. A második évben rendez-

te meg az OSZK a debreceni Kölcsey Központban 

Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with 

Libraries címmel a könyvtári szakterület kétnapos 

konferenciáját, 240 résztvevővel, 31 előadással. 

Az esemény fókuszában a könyvtár közösségfej-

lesztő és közösségépítő szerepe állt, karöltve az 

ezt támogató online és offline gyakorlati megoldá-

sokkal. A külföldi előadók között könyvtári szem-

pontból kiemelkedő volt Neil Fitzgerald, a British 

Library digitális kutatási vezetőjének prezentációja. 

Az előadásokról készült konferenciakötet Sághi 

Ilona szerkesztésében jelent meg, a kiadvány a 

projekt honlapjáról letölthető.
26

 A konferencia 

hanganyaga meghallgatható és a prezentációk 

megtekinthetők az esemény aloldalán: 

https://cselekvokozossegek.hu/partnersegben_a_k

onyvtarral/.   

 

A múzeumi terület konferenciájára Partnerségben 

a múzeummal – In Partnership with Musesums 

címmel 2017. november 20−21-én került sor Eger-

ben, míg a közművelődés területére Partnerséggel 

a közművelődéssel – In Partnership with Commu-

nity Culture címmel a Lakitelki Népfőiskolán 2019. 

május 15–16-án. A konferenciaanyagok elérhetők 

a projekt weboldalán: 

https://cselekvokozossegek.hu/koferenciak/. 

 

Közösségek Hete 

 

A projekt kiemelt rendezvénysorozata a 2017-ben 

hagyományteremtő szándékkal indult Közösségek 

Hete májusi, tematikus kampányhét, amelyen több 

száz település, kulturális intézmény és közösség 

vesz részt országszerte azzal a céllal, hogy tevé-

kenységük révén felhívja a figyelmet a közösségi 

kezdeményezések, a társadalmi együttműködés 

értékeire, illetve a közösségteremtés fontosságára. 

A tervek szerint a Közösségek Hete nem ért véget 

a projekt zárásával, hagyományteremtő céllal a 

fenntartási időszakban is tervezzük megrendezni 

minden év május közepén. 

 

Kutató-fejlesztő tevékenység 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet Nkft. koordinálásá-

val és a konzorciumi partnerek kutató-fejlesztő 

stábjainak közreműködésével végzett munka kö-

zéppontjában a projekttevékenységek hatásméré-

se állt. A munkatársak végezték a mentorhálózat 

monitoring tevékenységét, felmérték a kulturális 

közösségszervezés gyakorlatának és a projekt 

közösségfejlesztési folyamatának hatásait, hatás-

mérést végeztek a társadalmiasításban érintett 

intézményeknél. Kvalitatív kutatás formájában a 

kérdezőbiztosok a közösségfejlesztési folyamatok-

ban érintett települések véleményformálóit kérdez-

ték. A Kodolányi János Főiskolával együttműkö-

désben készült el a projektben érintett három kul-

turális terület Delfi-módszertant alkalmazó jövő- és 

trendkutatása. A három terület kutató-fejlesztő 

csoportjai egy nagyszabású kutatást végeztek 

Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közmű-

velődési intézmények reprezentatív felmérése 

címen a célból, hogy megvizsgálják az érintett 

intézményrendszer társadalmi és közösségi be-

ágyazottságának mértékét. A kutatás során nyert 

adatok tükrében megismerhetővé vált a hazai 

könyvtárak helyzete a közösségi részvételen ala-

puló működés követelményei, illetve az önkéntes-

ség és az esélyegyenlőség tükrében. A vizsgálat 

igazolta, hogy a könyvtárak képesek megfelelni a 

folyamatosan változó környezetben is jelentkező 

használói igényeknek, valamint megerősítette a 

szakmában ismert hiányosságokat az önkéntesség 

és a fizikai akadálymentesítés témáját illetően, 

amelyek fejlesztésével jelentősen elősegíthető a 

könyvtárak hatékonyabb társadalmi beágyazottsá-

ga.
27

 A kutatási jelentések megtekinthetők a pro-

jekt vonatkozó weboldalán. 

 

Kulturális intézmények közösségi részvételen 

alapuló működése, azaz a társadalmiasítás 

 

A módszertani útmutató összeállítása során a 

„társadalmiasítással” foglalkozó munkacsoport 

lefektette a modell elméleti alapjait egy nemzetközi 

keretrendszert (International Association for Public 

Participation – IAP2) felhasználva. A társadalmia-

sítás, vagyis egy intézménynek a közösségi rész-

vételen alapuló működése a helyi lakosok és kö-

zösségeik igényeinek, érdeklődésének és szándé-

kainak középpontba helyezését jelenti. Úgy tűnik, 

az ilyen működés elemei már adottak egy jól mű-

ködő könyvtár esetében, így a munkacsoport is e 

gondolatot követve kezdte meg a munkát, össze-

gyűjtve az útmutatóba azokat a praktikákat és 

szolgáltatásokat, amelyek e filozófia mentén érvé-

nyesülnek. A projekt módszertana ezeket illesztet-

te használható keretrendszerbe egy hétlépcsős 

modellt felállítva:  

1. lépés: a közösségi részvételen alapuló műkö-

déshez szükséges folyamat előkészítése; 

2. lépés: az érintettek azonosítása és elérése; 

https://cselekvokozossegek.hu/partnersegben_a_konyvtarral/
https://cselekvokozossegek.hu/partnersegben_a_konyvtarral/
https://cselekvokozossegek.hu/koferenciak/
https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/kutatasi-jelentesek/
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3. lépés: a megfelelő részvételi szint kiválasztása 

(tájékoztatás, konzultáció, bevonás, együttmű-

ködés, felhatalmazás); 

4. lépés: közösségi részvétel a döntéshozás fo-

lyamatában; 

5. lépés: összehangolt célok és eszközök; 

6. lépés: intézményi dokumentumokban megjele-

nített folyamat; 

7. a közösségi részvételen alapuló működés meg-

szilárdítása. 

 

A részvételi szint kiválasztása hangsúlyos tényező 

a társadalmiasítás folyamatában. A tájékoztatás 

szintje passzív információ szétsugárzását jelenti a 

használói visszacsatolások fogadásának lehetősé-

ge nélkül, így a közösségi részvételen alapuló 

működés alapfeltétele legalább a konzultáció szint-

jének elérése, amelynek kritériuma a felhasználók 

visszajelzéseinek egy már „bejáratott” módja, le-

gyen szó elégedettségi kérdőívről, vagy szimplán 

üzenőfalról, vendégkönyvről. A magasabb részvé-

teli szinteknél fokozatosan nő a használói réteg 

beleszólása egy adott munkafolyamat részleteibe, 

azonban a legmagasabb szint, a felhatalmazás 

szintje, (amikor lényegében az olvasó mondja 

meg, hogy mi történjen) gyakorlatilag megvalósít-

hatatlan közgyűjteményi keretek között, a műkö-

dést meghatározó, és a felelősségi köröket ponto-

san tisztázó jogszabályok miatt. Az egyes részvé-

teli szintek egy-egy munkafolyamatot illetően hatá-

rozhatók meg. Például elég gyakori, hogy rendez-

vényszervezés terén egy könyvtár döntéshozói 

szinten működik együtt szorosan egy civil szerve-

zettel a programok kialakítása során, míg ugyanez 

a könyvtár a gyűjteményfejlesztést illetően csupán 

igényfelmérések útján tájékozódik az olvasói kívá-

nalmakról.
28 

 

A projekt eredményességi mutatói között szerepelt 

szakterületenként 18, összesen 54 társadalmiasí-

tottan működő intézmény működése. Ennek eléré-

se érdekében a konzorciumi partnerek 6–6–6 regi-

onális szakmai találkozót szerveztek Közösség-

ben, a közösségért – a kulturális intézmények kö-

zösségi részvételen alapuló működésének „tár-

sadalmiasításának” lehetőségei címmel. Az OSZK 

projektcsapata Békéscsaba, Győr, Pécs, Debre-

cen, Eger és Veszprém városát látogatta meg a 

módszertan megismertetésének céljával. A mű-

helynapokat megelőzően a módszertani útmutató 

alapján a meghívókhoz csatolt kérdőívek készül-

tek, előzetesen felmérve azt, hogy az érdeklődő 

könyvtárak mennyiben felelnek meg a kritérium-

rendszernek. Az előzetes hipotéziseket igazolva, 

amelyet a workshopokon tapasztaltak még inkább 

alátámasztottak, egyértelművé vált, hogy a közös-

ségi részvételen alapuló működés eszméjét több-

nyire magukénak tudják a hazai közkönyvtárak. A 

hat regionális kérdőív tanulságainak levonását 

követően elkészült egy végső, javított teszt, amely-

lyel még pontosabban meg lehetett határozni egy-

részt a könyvtár alkalmasságát a társadalmiasítás 

feltételeit illetően, másrészt a teszteredmények 

maguknak a könyvtáraknak is segítséget nyújthat-

nak munkafolyamataik megfelelő részvételi szintje-

inek kiválasztásához. Említésre méltó, hogy a Mi-

nőségi könyvtár elismeréssel rendelkező könyvtá-

rak szempontrendszere jelentős átfedést mutat a 

társadalmiasítás követelményrendszerével, így a 

minősítéssel rendelkező könyvtárak gyakorlatilag a 

közösségi részvétel eszmeiségét követik, a hasz-

nálói visszacsatolások rendszerének kialakításá-

val. A módosított kérdőívvel számos könyvtárat – 

többségükben a szakmai találkozókon is résztve-

vőket – megkerestünk, és végül közülük 21 könyv-

tár felelt meg a közösségi részvételen alapuló mű-

ködés feltételeinek. 

 

Országos mentorhálózat működése 

 

A konzorcium létrehozott egy országos kulturális 

közösségfejlesztő mentorhálózatot. A mentorok 

elsődleges feladata a TOP-pályázatok nyertes 

településein a helyi vezetésnek és közösségeknek 

szakmai és módszertani segítség nyújtása a kö-

zösségfejlesztői folyamatok tervezésében és lebo-

nyolításában, a projekt módszertani fejlesztésének 

köszönhető eszközök és jó gyakorlatok megosztá-

sával. A lakosság és a közösségek, illetve a kultu-

rális intézmények közötti hatékonyabb együttmű-

ködés kialakításában, ösztönzésében is szerepet 

vállaltak. A mentorokat a Szabadtéri Néprajzi Mú-

zeum foglalkoztatta, azonban a konzorciumi part-

nerek felosztották a megyéket a mentorok munká-

ját támogató koordinációs csoportjaik között. Az 

OSZK munkatársai hat megye mentorainak mun-

káját koordinálták. A mentorok havonta egy alka-

lommal belső szakmai műhelynapon mélyítették el 

ismereteiket és osztották meg egymással tapasz-

talataikat. Tíz műhelynapra az OSZK-ban került 

sor, a szervezést és a lebonyolítást is a könyvtári 

projektcsapat végezte. 

 

Mintaprojektek  

 

A mintaprojektek a múzeumi, közművelődési és 

könyvtári szféra, valamint a civil szféra és az ön-

kormányzatok együttműködésében született, helyi 

identitástudatot és társadalmi szerepvállalást erő-

sítő programok. Mintául szolgálnak a helyi lako-
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soknak és közösségeiknek arra, hogy felismerjék 

és újszerűen hasznosítsák saját erőforrásaikat, a 

regionális kreatív ipart, illetve a kulturális turizmust 

fejlesztve. 17 megyében összesen 25 mintaprojekt 

létesült, amelyek listája – valamint a bemutatkozó 

kiadványok és kisfilmek – megtekinthetők a Cse-

lekvő közösségek projekt weboldalán, valamint az 

Arapovics Mária szerkesztésében megjelentő ösz-

szefoglaló kötetben.
29 

 

Gamifikáció 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet projektcsapata vál-

lalta a gamifikáció (játékosítás) szemléletében 

közösségi játékok elkészítését. Ezek a társasjá-

tékok, valamint a Cselekvővárosban játszódó on-

line webböngészős játék a projekt közösségi 

szemléletét kívánja átadni kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt. Utóbbi kiváló játékos pedagógiai eszköz 

lehet megismertetni például a diákokkal a közös-

ségi szemléletet és a kulturális intézményeket, 

értékeket. 

 

Szakmai továbbképzések 

 

A Cselekvő közösségek projekt 420 kulturális 

szakember továbbképzését vállalta a projekt által 

finanszírozott, akkreditált, 60 órás, A kulturális 

közösségfejlesztés gyakorlata elnevezésű képzé-

sen, amelyet a téma szakértőinek bevonásával 

fejlesztettek és valósítottak meg. 122 fő 60 órás 

kontakt képzésben, míg 365 fő úgynevezett 

blended képzésben részesült, 30 óra kontakt és 30 

óra e-learning tananyag elsajátításával, így össze-

sen 478-an vettek részt a tanfolyamokon. A hallga-

tók megismerték egyrészt a Cselekvő közösségek 

projekt közösségfejlesztési, esélyegyenlőségi, 

intézményi önkéntességgel foglalkozó, valamint 

társadalmiasítási módszertanát, majd az így szer-

zett ismeretanyagot saját munkájukban kamatoz-

tathatták. Az OSZK projektstáb oktatási csoportjá-

nak szervezésében, hét turnusban 144 hallgató – 

többnyire könyvtárosok – végezte el a tanfolyamot. 

A szakmai továbbképzésen túlmenően a közös-

ségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolatát, 

egymásra gyakorolt hatását ismertető egynapos 

képzésekben részesült 350 önkormányzati munka-

társ és köztisztviselő az ország 18 megyéjében, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum projektcsapatának 

szervezésében. A közösségfejlesztő mentorok 

képzése több lépcsőben, 120 órás alap- és 60–60 

órás blended képzés keretében valósult meg.
30 

 

 

 

Összefoglaló 

 

A projekt három év alatt megvalósította a vállalt 

célkitűzéseit. 

 

Projekteredmények: 444, mentorok által gondozott 

helyi közösség, 1013, módszertani fejlesztéssel 

elért település, településrész, 76 fő kulturális kö-

zösségfejlesztő mentor, 54 társadalmiasítottan 

működő intézmény, 478, képzésben részt vevő, 

kulturális intézményben dolgozó szakember. 

Ezeknek az eredményeknek az elérését a konzor-

cium a Megvalósíthatósági tanulmányban kifejtett 

módokon, rendezvények, képzések szervezésével, 

módszertanok fejlesztésével, kiadványok létreho-

zásával, kutatásokkal, pilotprogramok ösztönzésé-

vel, komoly szakember(mentor)hálózat működteté-

sével érte el. A projekteredményeket részletesen 

bemutató kiadványok a honlapon elérhetők: 

https://cselekvokozossegek.hu/wp-

content/uploads/Cselekvo_A5_kiadvany_2019_v3

_cmyk_vjn.pdf 

 

Irodalom 
 
  1 
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