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MÁK KORNÉL 

Az ifjúsági közművelődés és közösségi művelődés 

lehetőségei Kecskeméten 

1. A közösségi művelődés fogalma és lehetőségei 

Az információ korát jellemző változások kultúrafogalmunk újragondolására, a kultúrában rejlő 

új típusú közösségszervező erők felismerésére sarkallnak bennünket. Miként Émile Durkheim 

fogalmaz: „Egész társadalmi környezetünket olyan erők népesítik be, amelyek valójában csak 

a tudatunkban léteznek. Tudjuk, mit jelent a zászló a katona számára, önmagában csak egy 

vászondarab, az emberi vér csak szerves folyadék, de látványa ma is olyan heves érzelmet kelt 

bennünk, amit fizikai-kémiai tulajdonságai semmiképpen sem magyaráznak. /…/ Egy lepecsé-

telt postabélyeg vagyonokat érhet, nyilvánvaló, hogy ez az érték semmiképpen sem természetes 

tulajdonságaiból következik. /…/ Csakhogy a kollektív képzetek gyakran olyan tulajdonságok-

kal ruházzák fel a dolgokat, amelyekkel azok semmilyen formában és semmilyen fokon nem 

rendelkeznek. A legközönségesebb tárgyat is szentté vagy hatalmassá tudják tenni. De bár az 

ily módon rájuk ruházott hatalmak tisztán gondolatiak, úgy működnek, mintha valósak volná-

nak, éppoly kényszerítő módon határozzák meg az ember viselkedését, mint a fizikai erők.”1 

A kultúrával kapcsolatos képzeteinknek, az iskola kulturális szerepére vonatkozó elképze-

léseinknek tehát új tartalmat kell adnunk. Új, a társadalom életerejét, a közösségek súlyát jelző 

közművelődési programokat kell alkotnunk, amelyek megfelelő módon reflektálnak az infor-

máció korának kihívásaira, és amelyek alapvető célja a kultúra területén megvalósuló összefo-

gás alapjainak megteremtése, az értékek együtthatásának elősegítése, értékmerítés és értékte-

remtés kell, hogy legyen. Mindennek pedig a minőség megőrzésére és a személyes aktivitás 

erősítésére kell épülnie. 

Magyarországon a kulturális közösségfejlesztés az 1980-as évek második felében kapott 

lendületet. A folyamatot megalapozó tervek a nyugat-európai társadalomfejlesztő programokat 

ötvözték a magyarországi művelődési házakban kidolgozott megújulási törekvésekkel. A cél 

az egyének helyi társadalmi otthonosságának tudatosítása, meglévő készségeik, képességeik 

megerősítése, együttműködésük és szolidaritásuk fejlesztése volt. A program alapvetően arra 

irányult, hogy az új közösségek tagjai egyre inkább képesek közösen és önállóan szervezett, 

általuk elhatárolt kulturális, közéleti cselekvésre. A közösségi művelődés mára a magyar köz-

művelődés megújulásának alapjává, valamennyi szakág közös nevezőjévé, integrálójává vált. 2 

A mai társadalomban erőteljes elbizonytalanodása és értékzavara mindinkább rávilágít a civil 

társadalom újjászerveződésének égető szükségességére. 

A közösségi művelődéssel kapcsolatban 2012-ben készített országos koncepció a fentiek 

jegyében a következő stratégiai célokat határozza meg:  

                                                      
1 E.Durkheim: A vallási élet elemi formái. Budapest, L’Harmattan, 2003, pp. 213-214. 
2 A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciója 2012. Erikanet.hu , p. 16.  
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− Elsődleges cél a közösségek létrejöttének – szerencsés esetben újraélesztésének, meg-

erősödésének – elősegítése, ösztönzése, szakmai-módszertani támogatása, a közösség 

fejlesztése. 

− A gazdasági versenyképesség növelése a helyi gazdaságélénkítő, önfoglalkoztatást elő-

segítő sajátosságok kreatív feltárásával, az emberek társadalmi-gazdasági részvételének 

fokozása. 

− Az együttműködésekben való gondolkodás és cselekvés képességének és a szűkebb-tá-

gabb környezet megértése és alakítása vágyának és képességének fejlesztése. 3 

A koncepció megalkotói – így e tanulmány szerzője is – szükségesnek tartják, hogy a ma-

gyar országgyűlés költségvetési forrásokból, uniós források bevonásával támogassa a helyi 

közösségek művelődési programjait, folyamatait elősegítő olyan tevékenységeket, mint pél-

dául a nyilvános közösségi beszélgetések szervezése, helyi kalendárium, értéktár megjelente-

tése, gyermek- és ifjúsági önkormányzatok működtetése, tanulókörök tartalmi munkájának se-

gítése, kisközösségi rádió, helyi televízió, a település honlapja, illetve a jó gyakorlatok elter-

jesztésének, hálózatosodásának a kialakítása.4 

Tanulmányomban a fenti alapelvek jegyében vizsgálom az ifjúsági  művelődés és közösségi 

közművelődés lehetőségeit egy magyar nagyváros, Kecskemét ifjúságának kultúrafogyasztási 

szokásait elemezve. 

2. A kecskeméti fiatalok kultúrafogyasztási szokásai, 

művelődési és szabadidős tevékenysége 

2.1 A vizsgált populáció 

Kecskemét Városa Ifjúsági Cselekvési Tervének meghatározása szerint 2011-ben egy minden 

területre kiterjedő ifjúságkutatást végzett.5 A település életében kiemelt cél az ifjúsággal való 

párbeszéden alapuló együttműködés. 

A kutatás legfőbb célja az volt, hogy hiteles információhoz jussunk a kecskeméti ifjúság 

életmódjáról, kulturális és médiafogyasztásáról, szabadidő-felhasználásáról, társadalmi rész-

vételéről.6 A kutatás célcsoportjául a 15-29 éves populációt választottuk. A kecskeméti népes-

ségi adatok a vizsgált időszakban a következőek voltak: 

15-18 éves: 5918 fő 5918 fő ami megközelítőleg a vizsgált korosztály 24, 65%-a, 19-29 

éves: 18 090 fő, ami megközelítőleg s vizsgált korosztály 75,25%-a. Ez összesen: 24008 főt 

jelent. 

Az adott időszakban a 9-12. évfolyamos középiskolás adatok a következők voltak: szakis-

kolás 2182 fő (25,5%), szakközépiskolás 3935 fő (46%), gimnazista 2437 fő (28,5%). Ez ösz-

szesen 8554 fő. A vizsgálathoz 1000 fős mintavételt használtunk, melynek az arányosított 

megoszlása a következő volt: 15- 18 éves: 320 fő, 19-29 éves: 680 fő.7 

                                                      
3 A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciója 2012. Erikanet.hu , p. 17.  
4 A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciója 2012. Erikanet.hu , p. 17.  
5 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu  
6 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu, p. 2.  
7 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu, p. 4.  
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2.2 A középiskolás korosztály mérési eredményei 

2.2.1 Számítógép és internethasználat 

Mivel napjainkban a tömegkommunikációs eszközök használata meghatározó a középiskolás 

fiatalok körében, a számítógép és internet használata kiemelt figyelmet kapott a kutatások so-

rán. Számítógéppel vagy laptoppal a megkérdezettek 96%-a rendelkezik otthon, az internet 

hozzáférésnél az arány 91%. A fiatalok fele leginkább szórakozásra használja a számítógépet, 

37% kapcsolattartásra, 9% pedig tanulásra. Döntő többségük otthon veszi igénybe az internetet 

(84%), iskolában 8% fér hozzá az internethez, kollégiumban pedig 4%. Érdekes, hogy az ösz-

szes válaszadók mindössze 1%-a internetezik könyvtárban, pedig a kecskeméti könyvtárak 

igen jó feltételekkel rendelkeznek ezen a téren. 

Internetezéssel töltött idő vonatkozásában 29%-uk napi 1-2 órát, 23%-uk kevesebb, mint 

egy órát, 22%-uk 2-3 órát, 13%-uk 3-4 órát, 12% pedig még ennél is többet internetezik. Tehát 

a kecskeméti középiskolások átlag napi 2,2 órát töltenek internetezésre. leggyakrabban közös-

ségi oldalakat látogatnak, zenéket, filmeket, képeket töltenek le.  

A preferált internetes oldalak a következők: zeneoldalak, híroldalak, sportoldalak. A fiata-

lok legritkábban a művészeti oldalakat látogatják. Az összes megkérdezett 68%-a többnyire 

elhiszi az interneten talált információkat, 25% többnyire nem hiszi azokat el, 2%-uk pedig soha 

nem hiszik el az ott olvasottakat.8 

2.2.2 Televíziózási, rádiózási és újságolvasási szokások 

A kutatás során jól érzékelhetővé vált, hogy az internet hatása egyre erősebb a vizsgált célcso-

porton belül, amíg a hagyományos médiafogyasztás (újság, rádió, televízió) egyre inkább a 

háttérbe szorul. Az összes megkérdezett középiskolás 38%-a kevesebb, mint egy órát tölt átla-

gos hétköznapi tévénézéssel, 39%-uk 1-2 órát, 19%-uk 3-4 órát. A legnépszerűbbek a zenei-, 

a hír- és a sportműsorok. Viszonylag gyenge helyezést értek el a kulturális műsorok. A zenei, 

sport, életmód, ismeretterjesztő, vallási műsorok után a kulturális műsorok a 6. helyezést érték 

el. A 15-18 évesek 64%-a szokott rádiót hallgatni főleg utazás közben, otthon, vagy sportolás 

közben. Semmilyen újságot nem olvas 42%-uk és ez nem függ semmilyen iskolatípustól.9 

2.2.3. Tárgyiasult kulturális tőkével való ellátottság 

A tárgyiasult kulturális tőkével való ellátottság felméréséhez az egyik legnépszerűbb módszer 

az otthon található könyvek számának a lekérdezése. Az összes megkérdezett középiskolás 

40%-a válaszolta azt, hogy több mint 200 könyvük van otthon, míg 15% kevesebb, mint 50 

könyvvel rendelkezik. A középiskolások 23%-a saját bevallása szerint sosem olvas kikapcso-

lódás céljából. Naponta mindössze az összes válaszadó 9%-a olvas ebből a célból, hetente 

többször 15%, hetente 13%, havonta pedig 39%. 

A legnépszerűbb és forgatott könyvek a szórakoztató irodalom, a külföldi regény és a tu-

dományos-ismeretterjesztő könyv. Elutasítottság tapasztalható az önéletrajzi irodalomnál 

(73%), a kortárs magyar regényeknél (63%) és a nem kortárs magyar regényeknél (62%).  

A megkérdezettek 28%-a megvásárolja a könyveket, 24% könyvtárból kölcsönzi, 22% az 

otthon található könyveket olvassa. Számítógépen található könyveket a megkérdezettek 70% -

a nem olvas idegen nyelvű könyvet pedig 68%-uk nem olvas.10 

                                                      
8 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu, pp. 14-16.  
9 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu , pp. 17-18.  
10 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu, pp. 18-19.  
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2.2.4 Szabadidő 

Jellemző, hogy a kulturális színtereket, intézményeket és rendezvényeket a középiskolás kor-

osztályból kevesen látogatják. Balettet a megkérdezettek 89%-a, operát 84%-a művész mozit 

pedig 73%-a egyáltalán nem látogat. Ezzel szemben azoknak az aránya, akik nem járnak mul-

tiplex moziba, csupán 14%, míg a könyvtárat illetve múzeumot sosem látogatok aránya 23, 

illetve 27%. Feltűnő a könyvtár és a könyvesbolt jó szereplése ezen a listán. Az összes meg-

kérdezett középiskolás 90%-a ritkábban, mint havonta, vagy sohasem jár művelődési házba, 

míg ugyanez az aránya színház esetében 81%, a múzeumnál pedig 90%. Érdekes eredmény, 

hogy az érintettek 82%-a ritkábban, mint havonta, vagy sohasem jár könnyűzenei koncertre.  

Érdekes volt megvizsgálni, hogy a megkérdezettek jártak-e már valamilyen kecskeméti 

kulturális intézményben. Mint kiderült, a Katona József Színházban 85%-uk, a Cifra Palotában 

84%-uk, a Katona József Megyei Könyvtárban 82%-uk járt. A legkevésbé látogatott intéz-

ménynek a Református Egyháztörténeti Gyűjtemény bizonyult 15%-al, a Bozsó Gyűjtemény-

ben 22% járt már, a Magyar Fotómúzeumban pedig 30%. 

A fesztiválok, rendezvények sorában a három legnépszerűbb a Városi Majális, a Kecske-

méti Bor- és Pálinkaünnep, illetve a város legrangosabb fesztiválja, a Hírös Hét lett a megkér-

dezett fiatalok körében. Legkevesebben a Bábszínházak Találkozóján, a Népzenei Találkozón, 

a Kecskeméti Országos Színházi Találkozón, az Udvarszínház előadásain, és a Kodály Művé-

szeti Fesztiválon vettek részt.11 

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzatnál ismerik-e a fiatalok igényeit 16% azt válaszolta, 

hogy egyáltalán nem ismerik, 51% szerint kissé ismerik, 29% szerint nagyrészt ismerik, 2% 

szerint teljes mértékben ismerik. A megkérdezettek 13%-a úgy véli, hogy az önkormányzat 

egyáltalán nem veszi figyelembe a fiatalok igényeit a kulturális programok szervezésekor, 79% 

szerint figyelembe veszi, és csupán 6% gondolja úgy, hogy teljes mértékben figyelembe veszi. 

Érdekes és sokatmondó tény továbbá, hogy a kulturális értékekkel kapcsolatos változások so-

rában a nemzeti identitás és kultúra elvesztése érdekelte legkevésbé a fiatalokat.12 

2.3 A 19-29 éves korosztály mérési eredményei 

2.3.1. Számítógép és internethasználat 

A megkérdezettek 19-29 évesek 99%-a rendelkezik otthon számítógéppel vagy laptoppal, míg 

96%-uknak van internet hozzáférése. Ezen a területen a kapcsolattartás megelőzte a szórako-

zást, a felhasználási területeknél, harmadik helyen a tanulási funkció szerepel. Munkára mind-

össze a megkérdezettek 6%-a használja a számítógépet. Otthon 90%-uk használja a gépét, a 

könyvtári internethasználat hasonlóan a középiskolások adatához, itt is 1%. A korosztály 33%-

a napi 1-2 órát tölt internetezéssel, 26%-uk 2-3 órát, 18%-uk kevesebb, mint egy órát, 14%-uk 

négy óránál többet, 10%-uk pedig napi 3-4 órát. Ez az érték is szinte teljesen megfelel a kö-

zépiskolások eredményének. 

Az oldalak látogatottságának szempontjából itt is a közösségi oldalak szerepelnek, a meg-

kérdezettek 86%-a, hetente kétszer látogatja, ezeket az oldalakat. A második helyen itt az in-

formációkeresés áll. Tematikai szempontból az első két helyen a zenével kapcsolatos oldalak, 

illetve a híroldalak szerepelnek, a harmadik helyen a tudományos oldalak találhatók. 13 

                                                      
11 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu , pp. 20-21. 
12 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu, p. 36.  
13 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu, pp.45-47. 
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2.3.2 Televíziózási, rádiózási és újságolvasási szokások 

A korosztálynál az internetezéssel eltöltött idővel szemben a televíziózással töltött idő alig éri 

el a napi 1,5 órás átlagot. A népszerűségi listát a filmek vezetik, a második helyre a hírműsorok 

kerültek, harmadikra pedig a szórakoztató műsorok. A kulturális műsorok fogyasztása ennél a 

korcsoportnál is a hatodik helyen szerepel a zenei műsorok, a sport-, életmód-, ismeretter-

jesztő-, és vallási műsorok után. Rádiót hallgatók aránya 76%, 12%-al magasabb a középisko-

lások között mért aránynál. Az interneten 59% szokott ebből a korcsoportból valamilyen rád iót 

hallgatni. Az újságot olvasók aránya ebben a korcsoportban valamivel magasabb, mint a 15-18 

éveseknél, 61%-uk szokott újságot olvasni. 14 

2.3.3 Tárgyiasult kulturális tőkével való ellátottság. 

A vizsgált korosztály mindössze 32%-a válaszolta azt, hogy több, mint 200 könyve van otthon, 

szemben a középiskolások 40%-os eredményével. Ennél a korosztálynál 23% azoknak az ará-

nya, kik sohasem olvastak a kikapcsolódás céljából. Akik a kikapcsolódás céljából olvasnak, 

azok aránya 9%. A legkedveltebb könyvtípus a tudományos- ismeretterjesztő könyv, ezt követi 

a külföldi regény, illetve a szórakoztató irodalom. A legelutasítottabb az önéletrajz, a kortárs 

magyar regény és a science fiction. Hasonlóan a középiskolásokhoz itt is megvásárolják, 

könyvtárból kölcsönzik vagy otthonról szerzik be a könyvet. Számítógépen a korosztály 29%-

a szokott könyvet olvasni, idegen nyelven pedig 22%.15 

2.3.4 Szabadidő 

A 19-29 éveseknél a leglátogatottabb kulturális tér a multiplex mozi (91%). Esetükben a leg-

népszerűbbek: a könyvtár, könyvesbolt, a múzeum. A legelutasítottabbak a balett (98% nem 

jár), az opera (98% nem jár) és a művész mozi (95% nem jár). A színház esetében is 90% az 

arány azok között, akik havonta, vagy sohasem járnak.  

A kecskeméti kulturális helyszínek közül, legtöbben a Cifra Palotában jártak, második he-

lyen a Katona József Színház végzett, a harmadik a Katona József Könyvtár lett. Legkisebb 

arányban a Ráday Múzeumban, a Bozsó Gyűjteményben és a Magyar Fotómúzeumban fordul-

tak meg a megkérdezettek. 

A városi kulturális rendezvények tekintetében itt a Bor- és Pálinkaünnep végzett az első 

helyen (71%), második a Hírös Hét Fesztivál (57%), harmadik a Városi Majális (47%) a nép-

szerűség szempontjából. Utolsó három helyen a Kecskeméti Országos Színházi Találkozó, Ud-

varszínház, mindegyik 10% alatti látogatottsággal. Hogy az önkormányzat mennyire ismeri a 

19-29 évesek kulturális igényeit 51% szerint, kicsit ismeri, 31% szerint nagyrészt, 16% szerint 

nem, míg 1% tartja azt, hogy az önkormányzat teljesen tisztában van vele. A válaszadók 92% 

gondolja úgy, hogy az önkormányzat csak részben, vagy egyáltalán nem veszi figyelembe a 

kulturális igényeket. A legkedveltebb szabadidős helyszínek tekintetében a könyvtár a 13. he-

lye, a koncertek a 14. helyen, és a színház a 16. helyen van. A művelődési ház itt is gyengén 

szerepel.16 

2.4 A mérés összegzése 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a vizsgált ifjúsági korosztályoknál a kultúra fogyasztási 

szintje, annak ellenére, hogy Kecskemét nagyon jó adottságokkal rendelkezik, közepes vagy 

                                                      
14 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu , p. 48.  
15 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011.,Kecskemet.hu, pp. 49-50.  
16 Ifjúságkutatás 2011. Kecskemét 2011. Kecskemet.hu, pp. 50-56.  
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stagnáló. A legfontosabb a fentiek szerint az igény felkeltése, a kommunikáció, az információ 

hatékony eljuttatása az érintettekhez. 

Fontos továbbá a motiváció megteremtse. Jó példa lehet erre a város Múzeumok Éjszakája 

rendezvénye, amely évről évre több helyszínen zajlik, és egyre több fiatalt tud megszólítani a 

programok és a marketing révén. Mostanra a rendezvény országosan is az egyik leglátogatot-

tabb eseménnyé vált. Bár erre külön mérés nem készült, a szervezők által kapott visszajelzések 

egyértelművé tették, hogy nagyon komoly az ifjúság jelenléte a programon Másik példa lehet 

a Katona József Színház minden évben megrendezett drámapedagógiai programsorozata, ami 

az önkormányzat anyagi támogatásával valósul meg, és bár főként pedagógusok számára meg-

hirdetett képzéseket foglal magában, egyre több, motivált fiatalt is vonz. 

3. Intézményi prognózisok és javaslatok az ifjúság kultúrafogyasztásának fellendítéséről  

Ha összevetjük a 2011-es ifjúsági mérés eredményeit és az intézmények által megadott adato-

kat, akkor elmondhatjuk, hogy napjainkig a vizsgált korosztályok esetében komoly elmozdulás 

következett be. A megszólítás területén hangsúlyozott lett a virtuális tér használata, az azon 

történő megszólítás, a modern szakmai folyamatoknak való megfelelés (pl.: múzeumpedagó-

gia), az összefogás. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a megkérdezett kecskeméti intézmények 

a következő pontokban foglalták össze: 

− A múzeumpedagógiai programok fontossága és az interaktivitás. 

− Törekedni az ifjúság maximális lefedettségére. 

− Korszerű technikák alkalmazása az üzenet közvetítésben és az animációban. 

− Mind jobban kihasználni a facebook és az internet megszólító lehetőségeit.  

− Iskolai népszerűsítés, iskolákba múzeumpedagógiai foglalkozások kihelyezése.  

− Városi rendezvényeken való aktív részvétel. 

− Rendhagyó irodalomórák tartása. 

− Intézmények közötti együttműködés. 

− Kiscsoportos formák előtérbe helyezése. 

− Korszerű elektronikus kapcsolattartás. 

− Az Önkormányzat összefogásának és támogatásának erősítése. 

− Minél nagyobb színvonalas választék megteremtése. 

− Programok időpontjainak összehangolása. 

− A kulturális tereknek elméleti és gyakorlati műhelyekké kell válniuk.  

− Továbbtanulás elősegítése s jövő kultúranevelő nemzedékének nevelésében.  

− Megyei, városi iskolákkal való szoros kapcsolattartás. 

− A fiatalok szokásainak, érdeklődésének folyamatos mérése. 

− Magas színvonalú kulturális környezet kialakítása a múzeumokban, kiállítóterekben.  

− A szakalkalmazotti létszám megfelelő kialakítása. 

− Szakmai együttműködések erősítése, közös tervezési folyamatok.  

− A meglévő tudástőke és erőforrások hatékonyabb kihasználása. 

− A művelődési közösségek és a városrészi kulturális közösségi terek támogatása – 

− fejlesztési projektekbe való bekapcsolása. 

− A kulturális szolgáltatások térbeli kiterjesztése. 

− A részvétel alapú kultúra, a velük és nem nekik szemlélet kialakítása. 

− Szubkulturális légkör szerinti tervezés. 

− Népszerű előadók bevonása, divatos megmozdulások szervezése. 
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4. Az ifjúsági közművelődés jövője 

Mint azt az előző fejezetben is láthattuk, a kulturális intézmények részéről komoly igény mu-

tatkozik kulturális kínálatot nyújtók és a köznevelés rendszere közötti kapcsolat megerősíté-

sére. A továbbiakban ennek lehetőségeire kívánunk rávilágítani.  

Magyarországon az ifjúság oktatásának és művelődésének a fejlődése, a szakképzés intéz-

ményrendszerének kiépítése, valamint a művelődési alkalmak feltételeinek a megteremtése 18 -

19. század óta szervesen összefügg a nemzet modernizációs programjával.  

Az ifjúsági közművelődés általános jellemzőire érdemes kitérni:  

− Az iskolarendszerű és az iskolában megszerzett kompetenciákat tanórán kívül fejlesztő 

tevékenységeket egyaránt magában foglal. Az oktatási, a művelődési és az ifjúsági szak-

emberek együttműködése fontos a közös cél eredményes megvalósulása érdekében: a 

fiatalok hozzásegítése olyan kulturális, közösségi és személyiségfejlesztő élményekhez, 

amelyek hozzájárulnak értékrendjük kialakulásához és személyiségük teljessé válásához. 

− Többnyire szabadidőben történő, önkéntes részvételen alapuló tevékenységek alkotják 

az ifjúsági közművelődés gerincét. Hangsúlyozott a részvétel kifejezés, hiszen bármi-

lyen ifjúsági közművelődési törekvés csak a fiatalok aktív bevonásával, igényeik, elvá-

rásaik figyelembe vételével válhat sikeressé. A fiatalok által megfogalmazott igényeket, 

problémákat kell a középpontba helyezni. 

− Az ifjúsági közművelődés fontos jellemzője, hogy célcsoportjuk elsődlegesen a fiatal 

korosztály, így generációs jellegű szolgáltatásoknak is nevezhetjük ezeket. A szolgálta-

tások, programok e köre azonban szükségszerűen több generációt „célozhat”.  

− Az ifjúsági közművelődésben figyelembe kell venni azokat a horizontálisan működő 

nagyrendszereket, amelyek hozzájárulnak a különféle megfontolásból induló ifjúsági 

művelődést és fejlesztést szolgáló törekvések eredményeinek a szinergiájához, az infor-

mációk mind teljesebb megjelenéséhez a művelődés és kultúra színterein, amelyek ezál-

tal válnak egyben a nevelés, az egyén-, közösség-, és társadalomépítés tudatosan egy-

másra épülő közegeivé. 

Az elmúlt évtizedek magyarországi közművelődésének egyik problémája a közoktatási és 

kulturális intézményrendszer működésének párhuzamossága, egymás nevelési programját 

nem, vagy csak részben erősítő tevékenysége volt. Ennek következménye, hogy a gyermekek 

és fiatalok iskolán kívüli, vagy tanórán kívüli tevékenysége, csak eset legesen alapozódott az 

iskolai tevékenységekre és hatásokra. Megállapítható, hogy az egymást kölcsönösen támogató 

közművelődésnek és a köznevelésnek a válság, válságok meghaladásában és a társadalmi ki-

bontakozásban tovább másra át nem ruházható hivatása van. Az oktatási és kulturális szakpo-

litikák kölcsönös egymásra épülése szükséges. A közművelődés rendszerének megreformálása 

során a köznevelési tényezőket nem szabad figyelmen kívül hagyni, törekedni kell a közneve-

lésre fókuszáló szemlélet művelődési gyakorlatban történő integrálása. Magyarország jövője 

többek között attól függ: mi lesz az oktatási intézményekből képzettséggel, diplomával és hasz-

nos társadalomépítő szándékkal kikerülő fiatalsággal. Ennek létrehozásában fontosak a diák-

önkormányzatok, az egyházak, mint közösségi tereket működtető, klasszikus pedagógiai ha-

gyományokkal rendelkező szervezetek bevonása. 

A fentiekhez a következő célok, stratégiák megvalósítását tartjuk szükségesnek: 

A fiatalok közvetlen megszólítása, bevonása a döntéshozatalba, élő  párbeszéd folytatása: 
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− legyen a fiataloknak lehetőségük és akaratuk arra, hogy részt vegyenek a civil társada-

lom és a kultúra életében; 

− a kormányzat és az önkormányzatok legyenek felelősek azért, hogy a fiatalok érdekében 

kidolgozott oktatási, társadalmi és kulturális stratégiákat vezessenek be, ezek kidolgo-

zásában vegyenek részt az érintettek is; 

− segítenünk kell, hogy aktívan és közvetlenül bekapcsolódhassanak Hazánk és lakókör-

nyezetük közösségeinek fejlesztésébe; 

− lehetővé kell tennünk, hogy az érintettek, a fiatalok részt vegyenek minden szinten a 

döntéshozatalban és minden az ifjúságot érintő program előkészítésében, megtervezésé-

ben és végrehajtásában. 

− Az oktatási és kulturális ágazat feladatainak összehangolása  

− képzések rendszerének megújításával, a szakpolitikák tartalmi azonosságainak temati-

kus megjelenítése a tananyagokban; 

− az ifjúságnevelés képzési tartalmainak szakirányú, kulturális szakképzéssel történő ki-

egészítése; 

− modell értékű példák, jó gyakorlatok adaptálása: a hallgatók és a helyi művelődési,  kul-

turális intézmények, valamint előadó-művészeti szervezetek közötti együttműködések 

kialakítása: színházakkal közös projektek, szakmai gyakorlat, tárlatvezetés a gyűjtemé-

nyekben, múzeumokban; 

− az ifjúság motiválása a kreditrendszer reformjával, műveltségi modulok beépítése az ok-

tatási struktúrába; 

− fontos cél, annak érvényesítése, hogy a kultúra és az erőforrás-felhasználás között szoros 

kapcsolat legyen. Fontos elem a helyi tudás, a helytörténet ismerete ( a helyi közösség, 

annak történeti környezet és a közösség kulturális identitása. 

Egyházak, társadalmi szervezetek szerepvállalásának, az ifjúság közművelődési fejleszté-

sébe történő bevonásának erősítése: 

− eszme és tapasztalatcsere: egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, 

ágazati minisztériummal, társ-minisztériumokkal; 

− együttműködés az oktatásért felelős államtitkársággal, egyházakkal, oktatási intézmé-

nyekkel; 

− hosszú távú ifjúsági segítő stratégiák kidolgozása, tehetséggondozás, tudás- és értékköz-

pontúság hangsúlyozása. 

Ifjúsági közösségi terek kialakítása, a fiatalok világképéhez igazodó, korosztály specifikus 

szórakozási igények kielégítése: 

− modellek kidolgozása a kulturális szakemberek által városi és falusi szinten;  

− megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása a globalizáció és a média  fiatalokra és 

gyermekekre gyakorolt káros hatásának ellensúlyozására; 

− az ifjúság saját nyelvén történő megszólítása, igazodva korunk technikai vívmányai által 

nyújtott 21. századi modern valósághoz; 

− kötelező iskolarendszeren kívüli rendezvények, programok, előadások szervezése; 

− gondoskodni kell arról, hogy az oktatás harmonikusan fejlessze megismerő, érzelmi ké-

pességeiket, elősegítve, hogy kreatív és felelős egyénként gondolkozzanak és cseleked-

jenek; 
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− magas színvonalú kultúrát közvetítő foglalkozások, szakkörök, tanfolyamok, művészeti 

és hagyományőrző táborok szervezése különböző területeken: néphagyomány ápolása: 

népművészet, népzene, néptánc, készségfejlesztő foglalkozások, kézművesség, törté-

nelmi témájú ismeretterjesztő előadások, igényes filmművészeti alkotások, vetítése, drá-

mapedagógia, tematikus színházlátogatás, kulturális utazások szervezése;  

− alapvető fontosságú hangsúlyozni, hogy a gyermekek és fiatalok a kulturális hagyomá-

nyok hordozói kell legyenek, amelyek összekötik őket az elmúlt nemzedékkel.  

A fenti stratégiai célok megvalósításával a kultúra megőrzése, terjesztése és teremtése ré-

vén igényesebb ízlésű, alkotói energiáit jobban kiaknázni képes fiatal nemzedék születhet, 

amely személyesen köteleződik el a közösségi élmény és az értékmentés mellett . 

Fontos eredmény lehet az is, hogy a helyi, a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek 

megismerése által a fiatalok nemzeti identitása, lokálpatriotizmusa, ugyanakkor interkulturális 

toleranciája is fejlődik. A köznevelés a közművelődés kölcsönösen egymásra épülő fejleszté-

sével mind az iskolarendszeren belüli, mind pedig az azon kívüli oktatás tanulás és művelődés 

színvonala javul. Olyan tudás- szakember háttér alakul ki, amely alkalmas a fiatalok kulturális 

önszerveződéseinek és tevékenységeinek orientálására, személyiségfejlődésük kiteljesedésére 

anélkül, hogy kreativitásukat korlátozná. 

A párbeszéd és részvétel eredményeként olyan fiatal nemzedék vehet részt a társadalmi 

gondok megoldásában a kibontakozás elindításában, amely nem csupán befogadóként és a fo-

lyamatok elviselőjeként éli mindennapjait, hanem kreatívan, a változásokhoz történő sikeres 

alkalmazkodással oldja meg saját életében, közösségeiben és a magyar társadalomban jelent-

kező és általa befolyásolható problémákat. 

A fenti célok és fejlesztések eléréséhez az alábbi lépéseket tartjuk szükségesnek:  

− projektek meghirdetése, pályázatok kiírása: fiatalok számára motivációs lehetőségek kí-

nálása irodalmi, zeneművészeti, népművészeti témájú pályázatokkal;  

− kulturális és oktatási célú pályázatok ötvözése: az ifjúság egyszerre tanul és értékkel 

gazdagodik; 

− képzések: szakképzés, felsőfokú képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás;  

− humán erőforrás: ez elsősorban a fentebb már említett szakemberképzést jelenti, illetve 

ide tartozik az oktatási és kulturális feladatok és területek összehangolása is (kulturális 

szocializáció elősegítése a fiatalok számára); 

− a pedagógus képzés tematikai bővítése a művelődésszervező kompetenciák tananyagba 

történő beépítésével; 

− a kulturális szakemberképzés kínálatának bővítése; 

− forrásallokáció: fel kell mérni, hogy milyen források, pályázati lehetőségek és támoga-

tási formák állnak rendelkezésre. 

Emellett a következő célok támogatása is szükséges: 

− értékközpontú kulturális folyamatok: népművészet, hagyományőrzésre és átadásra irá-

nyuló foglalkozások, alkotótáborok, tehetséggondozó táborok, irodalmi, előadó-művé-

szeti és képzőművészeti szakkörök, zene és táncművészeti tanfolyamok, drámapedagó-

gia, színjátszás, kézművesség, sport; 
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− külön kiemelném, hogy az UNESCO által a szellemi világörökség részévé nyilvánított 

magyar táncház mozgalmat nemzeti megbecsülésben kell részesíteni, erőfeszítéseket 

kell tenni a fiatalok körében való népszerűsége növelésére;  

− az alkotómunka lehetőségének megteremtése művészeti, hagyományőrző és kézműves-

séggel foglalkozó ifjúsági kezdeményezések számára (pl. alkotóházak, műhelyek, galé-

riák létrehozása, és támogatása); 

− határon átnyúló és hazai együttműködések, az ifjúsági kulturális turizmus fejlesztése;  

− a Kárpát-medencei magyar szellemi és kulturális értékek és örökség megismertetése a 

fiatalokkal,valamint a Magyarországon élő nemzetiségek kulturális értékeinek és örök-

ségének bemutatása a fiatalok számára; 

− a környezettudatos gondolkodás kialakulásának támogatása a fiatalok körében;  

− az info-kommunikációs technikák és a közösségi felületek felhasználása az ifjúsági köz-

művelődés érdekében, ifjúsági kulturális kiadványok, akár online formában is;  

− társintézmények bevonása, partnerség erősítése a szakmai, civil szervezetekkel, vala-

mint a különböző partner-intézményekkel (szinergikus hatások, költségracionalizálás); 

− a helyi és regionális ifjúsági közművelődési intézményrendszer megerősítése, tovább-

fejlesztése, az intézményhálózat korszerűsítése, újszerű, multifunkcionális ifjúsági kö-

zösségi terek kialakítása, fiatalok igényeinek felmérése; 

− társadalmi szervezetek és a civilszféra által vállalt feladatok, önkéntesség;  

− a diákok önkéntes részvételét elsősorban a közösségi művelődés területein kellene ösz-

tönözni, érvényesíteni kell az új köznevelési törvény erre vonatkozó szabályait. Különö-

sen meg kell becsülni a „kultúra örökség önkénteseit”, elő kell segíteni, hogy a közös-

ségek önkéntes csoportjaiban különböző generációk tevékenykedjenek együtt.  

A fentiekben arra tettünk kísérletet, hogy egy átfogó kecskeméti felmérés tükrében mutas-

suk be az ifjúság kultúrafogyasztásának sajátosságait és lehetőségeit. Vizsgálataink rávilágí-

tottak az információs társadalom kialakulását kísérő kulturális változások jelentőségére, a vir-

tuális tér egyre nagyobb erejére; a szereplők közötti összefogás, egység szükségességére és a 

fiatalokat megszólítani képes, korszerű programok iránti általános igényre. Hiszünk abban, 

hogy ezekkel az eredményekkel olyan folyamatot alapozhatunk meg Kecskeméten, melyben – 

a város jelmondatát idézve – „sem magasság, sem mélység” nem rettenti a szereplőket. 

 


