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BOKOR BÉLA 

A közművelődés gyakorlatától az elméletig  

Harminc év felsőoktatási tapasztalatai segítenek felidézni a múltat, ismereteimet, élménye-

imet. 1984-től szervezett formában is bekapcsolódtam a közművelődési szakemberkép-

zésbe. Koltai Dénes felkérésére – a megyei intézményrendszerben szerzett tapasztalataim-

mal, a közművelődés praxisának többoldalú ismeretével –, a gyakorló feladatok szervezése 

mellett megkezdtem az elméleti ismeretek rendszerezését, elmélyítését. Eleinte a művelő-

dési intézmények működési struktúráit, szervezeti és szervezési aspektusait mutattam be a 

hallgatóknak, sok-sok terepmunkával, többek között falunapok és városi művészeti prog-

ramok szervezésében való közreműködéssel. 

A három évtized során a tanszéki, az intézeti és a kari képzési tevékenység diverzifiká-

lódásával a művelődésszervezői, a felnőttképzési és a művelődési menedzseri szakismere-

tek megkövetelték a szakterületi tudás differenciált bemutatását, a változásokhoz, a kor-

szerűség igényéhez kapcsolódó diszciplináris fejlődést, az elméletek hazai és nemzetközi 

szempontú megközelítését, összehasonlító elemzését a tervezőmunka és a térségi nézőpon-

tok szerint is. Így a 80-as évek közepétől feltártuk és oktattuk, majd a 90-es évektől önálló 

kiadványokban is publikáltuk a kulturális animáció, illetve a szociokulturális animáció 

francia nyelvterületekről hozott gyakorlatát. A korábban már hazai környezetben is ismert 

angolszász közösségszervezési, közösségfejlesztési (Community Devepolment) eljárások 

elemzésével, illetve fejlesztésével újszerű, a társadalmi igényeket és változásokat követni 

képes ismeretekkel bővítettük a hallgatók tudását. A művelődés társadalmi gyakorlatának 

sokoldalú bemutatásával hozzá tudtunk járulni a kultúra demokratizálási és demokratizá-

lódási folyamataihoz, a különböző közösségek önszerveződésének és összeszerveződésé-

nek tanulásához. 

A rendszerváltáshoz kapcsolódóan új elvárások jelentek meg, amelyek a felnőttképzés-

ben és a művelődési menedzserképzésben is a felszínre hozták a területi tervezést, a tele-

pülési és a térségi szintű adottságok elemzésének módszertanát, a regionális szemléletet, a 

regionalizmus nemzetközi értékeinek feltárását. A régiók működésének, jellegzetességei-

nek hazai, európai és transzkontinentális példái, az ezekkel kapcsolatos kutatási eredmé-

nyek és a gazdag szakirodalom motiválta a hallgatókat is, egyre többen választottak szak -

, illetve diplomadolgozati témát erről a területről. 

A tér-kultúra-idő hármasában nemcsak saját kutatásaim voltak újszerűek, de eredményei 

megjelentek és visszatükröződöttek a hazai és nemzetközi szimpóziumokon, konferenciá-

kon is. Érzékelhetővé vált, ahogy a lokális közösségi és kulturális értékek közül több elem 

is alkalmas a regionalizálódásra, s közülük néhány a globális térvilágban is teret nyert.  

Az elmélet és a gyakorlat egymásra hatása 

A képzéseinkhez mindig a különös találkozások, a gyakorló intézmények és helyszínek 

nyitott fogadókészsége, a kölcsönös visszahatások, a közös tanulás, a módszerek, a tapasz-

talatok átadása és cseréje kötődött. A művelődési házak, múzeumok, művészeti intézmé-

nyek (színházak, galériák, alkotóházak) civil közösségek, faluházak, kulturális vállalkozá-

sok, mint fogadó gyakorlati színterek, mind-mind tanulásra alkalmas műhelyek voltak. Eb-

ből adódóan ezek a színterek a kiképzendő szakembereknek lehetőséget nyújtottak arra, 

hogy a szervezési technikáktól a település teljes művelődési és közösségfejlesztési folya-

matának megtervezéséig, komplex stratégiák összeállításáig új ismereteket, tapasztalatokat 
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szerezhessenek. Az – elsősorban – elméleti képzést folytató egyetem és a gyakorló intéz-

mények között az új szükségletekre reagáló, az új tartalmak és módszerek befogadására 

kész, együttműködő és nyitott partneri kapcsolatok jöttek létre, illetve ezek tartalma folya-

matosan korszerűsödött. 

A gyakorlat és elmélet összehangolt és tematikus találkozásai bebizonyították, hogy a 

jövő szakembereinek, legyenek azok művelődésszervezők, művelődési menedzserek, kul-

turális mediátorok, informatikus könyvtárosok vagy ifjúságsegítők, elengedhetetlenül 

szükségük van és lesz a társadalom alapos ismeretére, a települési és területi tervezésre, a 

szociokulturális és a szocioökonómiai ismeretekre. 

A hallgatók, mint partnerek 

Az oktató-hallgató viszonyban – a nappali tagozatos diákok mellett – különös értékekként 

jelentek meg a levelező képzésbe bekapcsolódók élettapasztalatai, szakmai energiái. A 

hallgatói populáció az ország szinte minden régiójából hozott eltérő „színeket”, figyelemre 

méltó értékeket, új, vagy váratlan tudáselemeket. Ez a sokszínű „együttes tudás” rendkívül 

változatos, ugyanakkor – az alanyi determinációk függvényeként – sajátos partneri vi-

szonyt alakított ki az oktatók és a hallgatók között. 

Az elsajátított diszciplínák, a szakmai magatartásformák újszérűsége, a meggyőző atti-

tűdelemek beépültek a felnőtt tanulási folyamatba és elismert szakemberekké, magas 

presztízsű polgárokká is fejlesztette a képzésben résztvevő hallgatókat. Felkészültségük 

eredménye, hogy munkahelyükön helytállni képes, nyitott gondolkodású, önálló vélemény-

alkotásra kész, kreatív szakemberekhez méltó teljesítményre és minőségi élet elérésére ké-

pes hallgatókká, polgárokká válhattak a FEEK végzettjei. 

A FEEK-en és elődszervezeteiben – a csillagok különös és szerencsés együttállásaként 

– a tudatosan szervezett műhelymunkák, az eredményes munkavégzés, illetve a munkahe-

lyi barátságok kialakulásának helyszínei jöttek létre. Köszönet ezért a lehetőségért, az 

„egész életen át tartó örömért” a hallgatóknak, a kollégáknak. Felemelő érzés, hogy én is 

alkotó része lehettem ennek a folyamatnak. Bízom a jövő újabb élményeiben, a kultúra-

közvetítő szakma megerősödésében, az állami és társadalmi megbecsültségében, a magas 

szintű és hasznos ismeretek nélkülözhetetlenségében, elkötelezett és magas színvonalú, 

egész életen át tartó tanulásban, a tudás és képességfejlesztő funkciók szerepében.  

Innováció, hálózatosodás 

Sokan és sokat tanultunk, így a tudásátadás folyamatában felkészült és elkötelezett felső-

oktatási szakemberként hoztunk elismertséget a kultúraközvetítő és felnőttképző szakem-

bereknek, az andragógiának, a művelődéstudománynak, a közművelődés elméleteknek. Dr. 

Koltai Dénes professzor, egykori tanszékvezető, intézetigazgató, majd dékán oly módon 

vonzotta magához a kollégákat, hogy az ő teljesítményükkel együtt a mai Kar a közműve-

lődési szakma és a felnőttképzés magyarországi rendszerének egyik jelentős megalapozója 

és meghatározó szaktekintélye lett. Rendszeralkotó munkájának eredménye, hogy miköz-

ben behálózta Magyarország régióit, átlépett a határokon túlra is, és képzéseken, nemzet-

közi szimpóziumokon, fórumokon népszerűsítette a magyar modellt. Kollégái a nemzet-

közi és hazai konferenciákon, külföldi egyetemek vendégelőadóiként szereztek elismertsé-

get, és hozzájárultak a művelődéstudomány és az andragógia fejlődéséhez, 

Záró gondolatok 

Napjainkra a kulturális szférában – Magyarországon, de a világban több helyütt – tovább 

differenciálódott a kultúraközvetítő intézményrendszer.  Az értékmentő és értékőrző funk-

ciójú intézmények mellett sokasodnak azon új típusú kulturális szolgáltatások, amelyek 
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működtető formái igen változatossá lettek. Ezért a közművelődés és felnőttképzés egye-

temi képzési rendszerének, további fejlődésének feltétele a folyamatos innovációs képes-

ség fenntartása, mind a szoftverek, mind a hardverek tekintetében. Értékálló és megújuló , 

fejlesztő típusú tartalmak és módszerek nélkül a korszerű épületek és az emberi erőforrás-

készletek rendkívüli gyorsasággal amortizálódnak, következésképpen kihullnak a kultúra 

piacáról. 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Ka-

rának jelenlegi oktatói képesek fenntartani és fejleszteni a képzéseket oly módon, hogy 

azok továbbra is a fejlődés motorjaiként vívhassanak ki elismerést nemzetközi térben is a 

kulturális szakmák számára, ezzel is öregbítve a Pécsi Tudományegyetem hírnevét.  

 


