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„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért” 
című, EFOP-5.2.2-17-2017-00064 azonosítószámú projekthez 

1. Bevezetés 
A vizsgálatba bevont térségekben zajló változások, jellemzők megértésére és a közművelődés 
fejlesztési feltételrendszerének feltárására irányuló vizsgálatainkat három téma: 
közművelődési szolgáltatások; népszerűsítés-eredményesség; a kultúra és a társadalmi 
részvétel és ezeket magába foglaló modell elméleti-fogalmi keretei között végeztük (1. ábra). 
G. Fekete Éva (2009) modellje alapján. 

 

 Kiinduló hipotézisként a korábbi szakmai tapasztalatok alapján az volt, hogy jó szervezéssel, 
modern eszközökkel és a legjobb gyakorlatok tanulságainak és eredményeinek figyelembe 
vételével jó esély mutatkozok arra, hogy az emberek – főleg a fiatalok – figyelmét a 
közművelődés, a kultúra felé fordítsuk.  

A hipotézis igazolásához a partnerek bevonásával kérdőíves vizsgálatokat és félig strukturált 
interjúk készítését használtuk fel.  

A helytörténeti forrásokon, a helyszínen végzett megfigyeléseken és interjúkon alapuló 
elemzéseket, valamint egy összesen 100 elemes kérdőíves lekérdezést elvégeztük. A 
mintavételnél meghatároztuk azt a populációt (lásd 3. fejezet „Az összehasonlító kutatás 
módszertani alapja” fejezetben), amire a vizsgálat kiterjed, illetve megválasztottuk azt a 
mintavételi technikát, amely megfelelő reprezentativitást biztosít a populációra nézve. A mi 
esetünkben ez a 10%-os arány beiktatása volt és az interjúk készítésénél a hólabda módszer. A 
tudományos alaposságú mintavétel leggyakrabban alkalmazott típusa az un. valószínűségen 
alapuló mintavétel. Ennek az egyik legfontosabb sajátossága az, hogy a vizsgálandó csoport 
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minden egyes tagjának egyenlő esélyt kell biztosítani, hogy a mintába bekerüljön. A 
valószínűségen alapuló mintavétel típusai közül az egyszerű véletlen mintavételt választottuk. 
Azzal a kitétellel, hogy a válaszadók száma is fontos, de mivel a projekt kiemelt célja a 
fiatalabb generáció bevonása, így a korszerkezet esetében az ilyen irányú mintavételi 
elmozdulásra lehetőséget hagytunk. A kérdések egy része zárt, másik része nyitott volt, és 
alkalmaztunk arány-skálán mérhető kérdéseket is, valamint olyan táblázatos formát, ami által 
több információhoz juthattunk. A kérdések során az objektív tényezők felmérése mellett 
fontosnak éreztünk a szubjektív tényezők lekérdezését is (elégedettség mérése 10-es mérési 
skálán). A kérdőív összeállítása során arra törekedtünk, hogy minél teljesebb képet kapjunk a 
hipotézisünk igazolásához, avagy elvetéséhez, és a helyi jellemzők felméréséhez 
kapcsolódóan.  

„A kultúra, mint az adott térségben jellemző értékek, szokások, normák és szabályok 
összessége a helyi fejlesztésben több szempontból is kulcsszerepet játszik. Az egyéni és 
közösségi döntések formálója és ennek következtében a területhasználat, a természethez való 
viszony, a közösségben való részvétel alakítója, a helyi stratégiák formálója és ezek által a 
helyi gazdasági és társadalmi fejlődés meghatározó tényezője. (G. Fekete 2010a)” 

Kérdőíves felmérésünkben (1) a lakókörnyezethez, (2) a munkához, (3) a szolgáltatásokhoz és 
az elégedettséghez, (4) a még élő hagyományokhoz, (5) a társadalmi részvételhez kapcsolódó 
értékekre kérdeztünk rá. Az eredmények rámutattak, hogy bár a vizsgált falvakban, sőt a 
megkérdezett egyének értékrendjében tradicionális, modern és posztmodern értékek egyaránt 
kimutathatók, ezek kombinációja témakörönként, és azon belül is nemtől, életkortól, 
világlátottságtól, helyhez való kötődéstől függően változik. Az egyes kultúra-elemekre kapott 
képet egymásra vetítve kirajzolódtak vizsgált térségeink kulturális profiljai. Eszerint 
Romániában jellemzők a tradicionális elemek, a Szlovák mintaterületen pedig inkább jelen 
vannak a posztmodern értékek. 

A természeti környezet tisztasága és annak megőrzése az egyik alapértékké vált. Ahogy ezt 
korábbi kutatásokban írták: táji-környezeti fenntarthatóság megjelenésével a természeti 
erőforrások döntő többségét magába foglaló vidék új esélyhez jutott (G. Fekete É. 2010). 
modernizáltabb vidéki lakosság környezettel kapcsolatos értékítéletét alapvetően az észlelt 
külső kereslet és minták formálják. Ezek közvetítésében a médiának, a világlátottságnak és a 
külső személyes kapcsolatoknak van szerepe. A tájhasználat régi tudása azonban csak 
nehezen jön elő. A vizsgálat egyik fontos üzenete az volt, hogy ezt a nagyon fontos elemet, 
mint a közkultúra részét, fontos újra életre hívni, újra értelmezni, mivel ez a vidék és a táj 
továbbélésének egyik záloga lehet.  

A vidék intézményi struktúrájában minden térségben önkormányzati / állami dominanciát 
tapasztaltunk. Van, ahol az önkormányzat az egyetlen jogi személyiséggel és kiszámítható 
költségvetéssel rendelkező szervezet. A vállalkozói szektor általában hiányos. Az új tudások, 
az átalakuló értékrendet tükröző viszonyok képződésében szükség van innovatív magra, ami 
függ a kultúraformálás és közvetítés szereplőinek jelenlététől. A vidéki iskolák, 
közművelődési intézmények – ott, ahol működnek – nem csupán a gyermekek 
szocializációjának terepei, de a kultúraformálás fontos szereplői is.  
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Mindkét mintaterületünk esetében megtapasztaltuk, hogy azokban a falvakban, ahol a 
korszerkezet (erős elöregedés) és az iskolai végzettség (alacsony iskolázottsági arány) 
aránytalan szerkezetet mutat nehezebb vállalkozó szellemű embert találni, aki aktívan részt 
venne a helyi közművelődés, kultúra terjesztésében, programok szervezésében. Az is 
tanulságos (a kérdőívben szereplő nyitott kérdések esetében igazolódott), hogy a fiatalok a 
modernizáció és globális értékek terjedése következtében nehezebben aktivizálhatóak, és 
vannak olyan községek, ahol az idősebb korcsoportok hagyományőrző szerepe kiemelkedő. 

 A területek megismerése során arra is példát találtunk, hogy a kultúra és a közművelődés 
vidékfejlesztési erőforrásként is funkcionálhat, ami a vidéki népesség megtartását is 
szolgálhatja. A munkánk során megismert programok és a helyi szervezők szerepe azért is 
fontos, mert a mai világban a globalizáció hatására a kultúrák összeolvadása, illetve a 
multikulturalizmus megjelenése jellemző, aminek következményeként a lokális elemek 
felértékelődnek. A vidék, a lokalitás, az autonómiájukat megőrző helyi közösségek értékei 
folyamatosan értékelődnek föl a regionális-, illetve világpiaci rendszerben. 

Csatári B. et al. (2007) kutatásukban - ahol a környezet és a kultúra szerepét vizsgálták a 
vidéki térségek változása és fejlesztése kapcsán – megállapították, hogy a vidéki népesség 
kulturális erőforrás-készletét, annak térbeni megjelenését a rendelkezésre álló statisztikai 
adatokkal szinte lehetetlen felmérni. A témakör feldolgozásában így jelentős szerep jut az 
elsődleges (primer) kutatási módszereknek, mint például az interjúk, vagy a kérdőíves kutatás, 
ahogy ez ebben a projektben is történt. A korábbi kutatások eredményeivel egyetértve 
feltételezzük, hogy az életkor szerinti összetétel, az iskolai végzettség, a foglalkoztatottság 
kihat a helyi kultúra gazdasági hasznosításának lehetőségére. Az anyagi–szociális helyzet és 
az iskolai végzettség meghatározzák, a könyvtári kölcsönzések jelzik, a helyi kultúra iránti 
keresletet.  

A kultúra és közművelődés közvetítésében jelentős szerepet kapnak a helyi intézmények. A 
helyi fejlesztés sikere alapvetően három tényezőtől és ezek egymással való találkozásától 
függ, láthatjuk G. Fekete (2001) által végzett kutatás kapcsán. „Az első és legalapvetőbb 
feltétel, hogy a térségben élők akarjanak helyzetükön változtatni, kívánják a változásokat. A 
fejlesztési szándék nélkül semmilyen helyi fejlesztési folyamat sem tud elindulni. A második 
feltétel, hogy a változásokat, a fejlődést akarók tudják, hogy hogyan érhetik el céljaikat. Az az 
legyen birtokukban a változtatáshoz szükséges tudás és technika. Végül minden helyi 
kezdeményezésnek szüksége van külső megerősítésre, támogatásra. Ez a támogatás azonban 
nem lehet kisajátító, az esetleg még erőtlen helyi kezdeményezéseket elnyomó. A kultúrának 
mindhárom feltétel teljesülésében meghatározó szerepe van. Ezek a funkciók egyben kijelölik 
a kultúra közvetítők helyi fejlesztésekbe való bekapcsolódásának területeit és korlátait is.” A 
2. ábrán összefoglalva látható a siker és kultúra összefüggése.  
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1. ábra. A helyi fejlesztés sikertényezői és a kultúra feladata a tényezők kialakulásában 
G. Fekete (2001) 

 

2. A kulturális közösségfejlesztés és a közművelődés 
 

A kultúrának, a művelődésnek számos megfogalmazása van, mindig az adott történelmi, 
társadalmi és gazdasági helyzettől függ, hogy mi kerül hangsúlyozásra. „A közkultúra a 
kulturális értékek létrehozásával, megőrzésével, terjesztésével és művelésével kapcsolatos 
közösségi tevékenységek és javak összessége, melyeket közvetítő rendszereken keresztül 
mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. A közkultúra tehát magában foglalja a 
közművelődési alapellátás mellett a művészeti értékek megőrzését és közismertté tételét, a 
nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális értékek hozzáférésének a biztosítását.1” „Közösségi 
művelődés a helyi társadalomban zajló, rendszerint intézményhez, szervezethez kapcsolódó 
közművelődési folyamatok összessége. Magában foglalja az állampolgárok öntevékenységére 
alapozó képzési, alkotó művelődési, ismeretszerző tevékenységeket. A lokalitás mellett 
meghatározó eleme az egyének aktív hozzájárulása és részvétele a művelődési folyamatok 
tervezésében, célrendszerének megfogalmazásában valamint a megvalósításban.2” NEFMI 

Közművelődési Főosztály: Közművelődési fogalomtár 2008-2012. elektronikus változat 

A lakosság közösségi közművelődését szolgálják a művelődési intézmények, a múzeumok, a 
könyvtárak, a levéltárak és más közgyűjtemények. A közművelődés fogalmán a nemzeti és 
egyetemes kulturális örökség javaihoz való hozzájutás lehetőségét értjük. E javak, ismeretek 
szellemi birtokbavétele törvénnyel biztosított állampolgári jog. A kulturális hagyományok 
megőrzése, ápolása, a közösségi és egyéni művelődés intézményeinek fenntartása, a polgárok 
életm 
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	A kutatás feltárta, hogy a települések közművelődési és kulturális feladatinak java részét ott tudják jól ellátni, ahol van Művelődési Ház, Könyvtár, illet oktatási intézmény. Fontos az is, hogy legyen a településen olyan személy, vagy csoport, aki sa...
	A közművelődés intézményei – az értékelvű közművelődés fundamentumaként – ma már az ideológia- és programközpontúság helyett a közösségépítő személyiség-fejlesztést állítják tevékenységük középpontjába. A kulturális intézmények között a legszélesebb k...
	Intézmények tekintetében a civil szervezetek és egyesületek mellett – a közösségépítés terén – a kistelepülések életében domináns szerepe van az önkormányzat és az egyházak szervező tevékenységének, valamint a falvakban működő különböző intézményeknek...
	„Az egyházak kistelepülési szerepével kapcsolatban fontos, hogy a vallás önmagában is közösségteremtő tényező, összetartó erő a hasonló gondolkodású és értékrendű emberek körében. Az egyházi keretek közötti rendszeres találkozás jelentős mértékben jár...
	A kistelepülések intézményei (óvoda, iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, kultúrház, teleház, könyvtár stb.) alapvető céljaik mellett kiemelt szerepet töltenek be a helyi társadalom szervezésében. Az intézmények a falu közösségi és információs...
	A kistelepülések intézményes ellátottsága – a gazdasági szempontok előtérbe kerülésével – jelentősen csökkent az elmúlt években. A forráshiánnyal küszködő önkormányzatok nem egyszer a helyi oktatási, kulturális és szolgáltató intézmények feladására ké...
	A településeken azonban csak akkor találunk jól működő kulturális, közösségi és közművelődési tevékenységet, ha jelen van egy, vagy több ún. kulcsszereplő. Azokat a helyi lakosokat értjük ez alatt, akik képesek és hajlandóak is tenni a helyi lakosság ...
	„A kistelepüléseken jellemzően a legnagyobb helyi hatalom, legitimitás és presztízs a polgármesteri tisztséghez kapcsolható. A polgármester személye, alkalmassága, képességei, munkabírása, kapcsolatrendszere meghatározó a falu további sorsa, fejlődése...
	A helyi értelmiség társadalomszervező szerepe kiemelt jelentőséget kap a kistelepülési színtereken. A működő civil szervezetek egyesületek és klubok élén gyakran találunk helyi pedagógusokat, orvosokat, stb. Szerepük tanácsadóként, véleményvezérként i...
	Több hátrányos helyzetű kistelepülésen az egyházak, vallási szervezetek képviselői (plébános, tiszteletes, hitoktató, plébánia-igazgató, stb.) tevékenykednek egyedüli diplomásként. Szerepvállalásuk a közösség életében személyfüggő és gyakran esetleges...
	A társadalom szervezésében szerepet játszó helyi véleményvezérek nem minden esetben a kulturális és hatalmi mezőben szerzett tőke alapján (Bourdieu, 1999) szelektálódnak. A lokális ismertséget és elismertséget meghatározza a helyi társadalom gazdasági...
	A vizsgálatunk során fontos eredménynek értékeljük, hogy a válaszadók nem csak ilyen kulcsszereplők létében látják a közművelődés fenntartását, hanem kiemelten lényegesnek érzik az ún. önszerveződést is. Mindkét mintaterületen a jövő zálogának a népi ...
	8. SWOT analízis az empirikus vizsgálat eredményeinek felhasználásával
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