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Konzorcium

Egyre több  
a cselekvő közösség hazánkban 

Hazánkban egyre több a bemu-
tatkozni kívánó cselekvő közösség, 
és egyre többen értik, mit is jelent 
a közösségfejlesztés. A „Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás” projekt programjain 
számos civil közösség láttathatja 
kulturális értékeit, képes megszer-
vezni önmagát, és képes megfo-
galmazni helyi szükségleteit. Pro-
jektünk saját rendezésű konferen-
ciáin, szakmai fórumain és akk-
reditált képzésein ezernél is több 

kulturális szakembert, önkor-
mányzati tisztségviselőt értünk el 
közvetlenül. Jelenleg a pályázatok 
elbírálásának kezdetén mintegy 
300 TOP közösségfejlesztő projekt 
nyertesével állunk kapcsolatban. A 
Közösségek Hete programunk az 
elmúlt két évben 1800 rendezvény-
nyel további közösségek bevonását 
eredményezte. A projekt felén túl 
érdemes megállni és számot vetni, 
hol tartunk, milyen további célo-
kat kívánunk elérni. 

A cselekvő közösségek 
projektről

A „Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás” EFOP-
1.3.1-15-2016-00001 azonosító-
számú kiemelt projekt a Szabadté-
ri Néprajzi Múzeum konzorciumi 
vezetésével, az NMI Művelődési 
Intézet és az Országos Széchényi 
Könyvtár konzorciumi tagok köz-
reműködésével valósul meg há-
rom év alatt, 3 milliárd forintos 

Dr. Cseri Miklós – 
Dr. Arapovics  
Mária
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összköltségvetésből. Az EMMI 
2016. szeptember 16-án indult ki-
emelt projektjeként a magyaror-
szági települések közösségfejlesztő 
programjaihoz és a múzeumok, 
könyvtárak és közművelődési in-
tézmények közösségi kezdemé-
nyezéseihez, társadalmiasított 
működéséhez nyújt szakmai-mód-
szertani támogatást. A projek-
tünk által összeállított közösség-
fejlesztés módszertani útmutató 
alapján írta ki a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) a települési 
közösségfejlesztéshez forrást biz-
tosító Térség- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) A 
helyi identitás és kohézió erősítése 
programokat, mely húszmilliárd 
forintos támogatást biztosít helyi 
közösségfejlesztések megvalósítá-
sára. 

Mentorhálózat 
létrehozása, működése

Az első ütemben 18 megyé-
ben (Budapest és Pest megye 
kivételével), 60 kulturális kö-
zösségfejlesztő mentort képez-
tünk ki szakmai tanácsadói fel-
adatokra, akik 2017 áprilisában 
kezdték meg tevékenységüket. 
Második ütemben szeptember-
ben 80 főre emeltük a hálózat 
létszámát, jelenleg 72 mentor 
segíti a települési közösségfej-
lesztők munkáját. 

A mentorhálózat azonnal 
felvette a kapcsolatot a megyei 
kulturális intézményekkel, ön-
kormányzatokkal, civil közössé-
gekkel, szakmai hálózatokkal. Az 
online vezetői információs rend-
szerünkben (OVIMOR) rögzítet-
tek szerint eddig 2535 kulturá-
lis intézményi és helyi közösség 
vette igénybe a mentori tanács-
adást. A TOP 5.3.1 és TOP 6.9.2 
pályázatok kedvezményezettjei 
számára nyújtott szakmai támo-
gatás a mentorok egyik fő fela-

data, az NGM eddig 105 konzor-
ciumi nyertest hirdetett ki, ezek 
közösségeit mentorálják mun-
katársaink. A szakmai tanács-
adás mellett szakembereink részt 
vettek a „Kulturális intézmény-
rendszer reprezentatív felmérése” 
kutatásban, ahol 1125 múzeu-
mot, könyvtárat és közművelő-
dési intézményt kérdeztünk meg 
közösségi tevékenységükről. A 
mentorok jelenleg is több, Műve-
lődési Intézet által irányított ku-
tatásban vesznek részt, de gyűj-
töttek közösségi jó gyakorlatokat, 
szerveztek lakossági információs 
fórumokat. Az OSZK koordiná-
lásával megszervezték 18 megyé-
ben az önkormányzati képviselők 
és hivatali dolgozók számára a 
közösségfejlesztésről szóló szak-
mai fórumainkat, amelyeken több 
mint 750 érdeklődő jelent meg. A 
Közösségek Hete rendezvényso-
rozatra több száz közösség tagjai-
nak figyelmét felhívták.
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Nemzetközi szakmai 
fórumok, konferenciák, 
tanulmányutak

A hazai szakmai fórumok mel-
lett 2017 novemberében a kulturá-
lis intézmények együttműködési 
lehetőségeiről tartottunk kétna-
pos nemzetközi tudományos kon-
ferenciát Egerben, „Partnerségben 
a múzeummal – In Partnership 
with Museums” címmel. A mű-
helymunkának is alkalmat adó 
konferencia középpontjában a 
múzeumi, könyvtári és közműve-
lődési intézmények partnersége és 
a helyi közösségekkel kialakított 
összefogás állt, különös tekintettel 
a múzeumi intézményekkel való 
kooperációra. A rendezvényen 
mintegy 150 kulturális és közös-
ségfejlesztő szakember vett részt. 
A konferencián előadó 34 szakem-
ber közül 10 külföldről érkezett, 
akikkel továbbiakban is együtt 
dolgozunk, megalapozva a projekt 
keretében megvalósuló külföldi 
tanulmányutakat. A kulturális 

szakma örömére a Skanzen kül-
földi partnereinek együttműködé-
sével négynapos tanulmányutakat 
szervez, mely során nyolc ország-
ba utazva, 300 kulturális területen 
dolgozó szakembernek tudunk 
nemzetközi jó gyakorlatokat be-
mutatni. A tanulmányutak nyá-
ron kezdődnek, elsőként Erdélybe, 
majd Bécsbe látogatunk társintéz-
mények és civil szervezetek prog-
ramjainak megismerésére.

Akkreditált képzések

„A kulturális közösségfejlesztés 
gyakorlata” című 60 órás akkre-
ditált képzéseinket nagy érdek-
lődés kíséri. A képzés elsődleges 
célja, hogy a résztvevők képessé 
váljanak a kulturális partnerség, 
a közösségfejlesztés és a kulturá-
lis intézményeket célzó fejlesztési 
folyamatok generálására, jártassá 
váljanak a társadalmiasított in-
tézményi és esélyegyenlőségi mo-
dellek alkalmazásában. A részt-

vevők a képzés során elsajátítják 
az intézményi önkéntesség támo-
gatásának módszereit, valamint 
fejlesztik azon kompetenciáikat, 
amelyek birtokában képesek lesz-
nek esetpéldák, jó gyakorlatok 
gyűjtésére és alkalmazására a 
könyvtári, a múzeumi és a köz-
művelődési területen. A képzés-
hez kialakítottunk egy online 
felületet is, ahol a résztvevők va-
lamennyi tananyaghoz, szakmai 
útmutatóhoz, előadásanyaghoz 
hozzáférnek és a tanúsítvány át-
vételéhez szükséges teszteket és 
portfólió összeállítását is ezen a 
felületen keresztül teljesítették. 
A képzést a továbbiakban blend-
ed formában – 30 óra kontakt és 
30 óra e-learning – szervezzük. 
Várhatóan négy újabb csoportot 
indítunk a projekt zárásáig. Ez a 
képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 
és a TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás 
és kohézió erősítése” című pályá-
zat kedvezményezettjeinek előírt 
képzési kötelezettségnek is. Má-
sik, Skanzen által szervezett kép-
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zés „A közösségfejlesztés és a helyi 
közigazgatás kapcsolata, egymás-
ra gyakorolt hatása” című 6 órás 
képzés, amelyet a közszolgálati 
továbbképzési rendszerben akkre-
ditáltattunk a kulturális tárcával 
közösen, és országszerte indítunk 
egy-egy csoportot. Ezt a felkészí-
tést a közigazgatásban dolgozó, 
főként a kulturális, közművelődési 
és civil szervezetekkel kapcsola-
tos feladatokat ellátó munkatár-
saknak szervezzük. A képzésen a 
résztvevőknek bemutatjuk többek 
között a közösségfejlesztés alapér-
tékeit, valamint jó gyakorlatokat 
a közművelődési intézmények, a 
könyvtárak és a múzeumok kö-
zösségi részvételen alapuló mű-
ködtetésére, társadalmiasítására a 
partneri kapcsolatainak bővítése, 
a kulturális intézmények és a köz-
igazgatás együttműködésének fej-
lesztése érdekében.

Mintaprojektek

A módszertani útmutatók alap-
ján közösségfejlesztő, intézményi 
önkéntességet, esélyegyenlőséget 
segítő mintaprojekteket indítot-
tunk el, amelyek középpontjában 
az összefogás, a múzeumi, könyv-
tári és közművelődési területek és 
civil szervezetek együttműködése 
áll. A mintaprojekteket megyén-
ként, ajánlattételi felhívás kereté-
ben hirdettük meg. 17 megyében 
összesen 25 mintaprojekt ajánlatot 
választottunk ki, és kötöttünk az 
ajánlattevőkkel szerződést: 9 me-
gyéből 1-1, 8 megyéből 2-2 szerve-
zettel, intézménnyel. 

Baranyában a Régi Mestersége-
ket Felelevenítő Egyesület: Nagy-
pall Kézműves Ház Csuhémúze-
um és Szakmai Könyvtár hagyo-
mányőrző és a Szigetvári Várbaráti 
Kör: „Zrínyiek nyomában” inter-

aktív térségi vetélkedősorozat pro-
jektje nyerte el a támogatást.

Bács-Kiskun megyében a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum  Kis-
kőrös 300 címmel a város alapítá-
sának évfordulója kapcsán fogtak 
össze a helyi kulturális intézmé-
nyek és civil szervezetek. 

Békés megyében két program, 
az Erkel Ferenc Kulturális Központ 
és Múzeum Nonprofit Kft.: Né-
metvárosi olvasókör hagyománya-
inak felélesztése és a Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület: A múlt velünk él! ha-
gyományőrző projektjei valósulnak 
meg. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
két kiváló ötlettel nyert mintap-
rojekt programunkban. A Matyó 
Népművészeti Egyesület: Matyó 
értékek újratöltve innovatív meg-
oldásai és az intézményi önkéntes 

modellt elindító Herman Ottó 
Múzeum: Cselekvő önkéntesek a 
Herman Ottó Múzeumban tükrö-
zik leginkább módszertani fejlesz-
téseinket.

Csongrád megyében a PROVI-
TA Segítő Szolgálat: Történelem, 
hagyomány Pitvaroson, 

valamint a csongrádi Műve-
lődési Központ és Városi Galéria: 
CsongrádON – Városismereti ka-
landjáték közösségi kidolgozása ka-
pott lehetőséget a megvalósításra.

Fejér megyében a bányavárosi 
hagyományokat felelevenítő Szép 
Jelen Alapítvány: Emlékőrző bá-
nyász utódok fejlesztése valósul 
meg.

Hajdú-Bihar megyében a Tég-
lási Városi Könyvtár és Közműve-
lődési Intézmény: Együtt tenni jó! 
partnerségi ajánlata nyerte el a tá-
mogatást.
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Heves megyében a Fekete Ist-
ván Könyvtár, Kulturális és Szaba-
didő Központ: Cselekvő „Értékek” 

– Szorgalmasan, mint a méhek! 
tiszanánai mintaprojektje valósul 
meg.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Tiszatenyői Közös Önkormányzati 
Hivatala „Vándorló Bográcsok” – 
kulturális és gazdasági együttmű-
ködés a Törökszentmiklósi járás-
ban címmel indít együttműködést 
erősítő programot. 

Komárom-Esztergom megyé-
ben két sikeres ötlet valósulhat 
meg, Baj Község Önkormányzata: 
tegNAP, Baj és a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság: „Zsák a folt-
ját” IKSZ mintaprojektje. 

Nógrád megyében szintén két 
egyedi ötletet díjaztunk, a Salgó-
tarjáni Közművelődési Nonprofit 
Kft.: Kerülj képbe! – Utcai mű-
vészet a kultúráért projektet és a 
Nógrád Turizmusáért Egyesület: 
Székely–palóc lakodalom hagyo-
mányőrző fejlesztést. 
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Somogyban a Tabi Városi 
Könyvtár: A grafikus fejedelem 
nyomában projektje lett a megyei 
mintaprojekt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében a TEMI Móricz Zsigmond 
Művelődési és Ifjúsági Ház Alapít-
ványa: Rejtőzködő értékeink – he-
lyi hagyományok, szellemi, anyagi 
és kulturális értékek feltárása és 
nyilvánosságra hozatala kisközös-
ségek együttműködésével című 
közösségfejlesztése valósulhat 
meg.

Tolnában két kisközösségi fej-
lesztés indult el, Iregszemcse Köz-
ség Önkormányzata: Közösségi tér/
közösségi szervezéssel Iregszem-
csén – Az Ireg-patak partjának új 
élete, valamint Fürged Község Ön-
kormányzata: Közösségi- és kiállító-
tér létrehozása a fürgedi Víztorony-
ban fejlesztése.

Vas megyében Együtt Bejcgyer-
tyánosért Egyesület: „Értékeink 
helyben vannak” címmel valósul 
meg mintaprojekt.

Veszprém megyében két öt-
letet fogadtunk be, a Közép-du-

nántúli Szövetség az Ifjúságért 
(KÖSZI): Korlenyomat – Talián-
dörögd kincsei és az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület: „Ka-
paszkodj meg ebbe a földbe erősen, 

magyarom.” Érték, tudás, identitás 
a Somló-Ság kulturális tengelyén 
ajánlata nyert. 

Zalában pedig a Nagykanizsai 
Városfejlesztő Kft.: Nagykanizsa – 
ide tartozunk mintaprojektje mu-
tatja be módszertani fejlesztéseink 
gyakorlatát.

Kiadványok

2017-ben kiadtuk a Múzeumi 
iránytű 13. „Múzeumi közösségek 

– Közösségi múzeumok” kötetét, 
amelynek második része hama-
rosan megjelenik. A kiadványso-
rozat további négy darabját ter-
vezzük megjelentetni a Cselekvő 
közösségek projekt keretében. A 
projekt eredményeiről több kiad-
vány, kutatási jelentés készül, és a 
múzeumi, könyvtári és közműve-
lődési terület szakmai folyóiratai, 
különszámai is képet adnak mun-
kánkról. 

DR. CSERI MIKLÓS – A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-
ja. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett történelem-néprajz 
szakon 1982-ben. Tudományos minősítései: 1984-ben egyetemi doktorátus, 1995-
ben PhD, 2010-ben címzetes egyetemi tanár. 1987–89-ben a Skanzen népraj-
zos-muzeológusa, 1989–93-ban tudományos titkár, 1993–94-ben főigazgató-he-
lyettes, 1994–95 mb. főigazgató, 1996-tól főigazgató, 2014-2015 között az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkára, 2015-től 
Emberi Erőforrások Minisztériuma – miniszteri biztos. Tudományos publikációi: 
2 önálló kötet, közel 50 cikk és tanulmány, 60 tudományos népszerűsítő írás, 50 
tanulmánykötet és évkönyv szerkesztése. Legfontosabb elismerései: 1991: Jankó 
János-díj, 1999: Pest Megye Közművelődésért Díj, 2000: Pro Urbe Szentendre 
Díj, 2002: Móra Ferenc-díj, 2003: a Belga Királyi Lovagrend Tisztikeresztje, 2008: 
Szentendre Város Díszpolgára, 2009: a Szabadtéri Múzeumok Európai Szövetsége 
tiszteletbeli tagja, 2009: Szent-Györgyi Albert Rotary díj, 2009: a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tiszti Keresztje, 2011: Pro Turismo Díj, 2015: a Magyar Rota-
ry-ért Emlékérem.

DR. ARAPOVICS MÁRIA – A Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetője 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum alkalmazásában. Magyar–történelem, művelő-
désszervező, majd üzleti edző (business coach) szakokon szerzett diplomákat az 
ELTE karain. A Debreceni Egyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser, 
a Londoni Egyetemen Art Management szakot végzett. Az ELTE Neveléstudo-
mányi Doktori iskolában szerzett PhD fokozatot 2009-ben. A projekt szakmai 
vezetője a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központban, valamint az ELTE TáTK Szociális Tanulmányok In-
tézetének adjunktusa. Szakmai, kutatási tapasztalata a civil-nonprofit szektor, a 
közösségfejlesztés, a felnőtt- és szakképzés, közművelődés és múzeumpedagógia 
területéhez kötődik. Felnőttképzési szakértő, több szakkönyv, tankönyv és tanul-
mány szerzője, számos kiadvány szerkesztője. Az Élethosszig Tartó Művelődésért 
Alapítvány elnöke.


