


Mottó

Ha hajót akarsz építeni, 
ne azzal kezdd, hogy fát gyűjtesz, 

felvágod a deszkát és 
kiosztod a munkát, 

hanem a férfiak vágyát ébreszd fel 
a nagy és határtalan tenger iránt. 

Antoine de Saint-Exupéry



A program előzményei

• 2015. november – EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti 
Főosztály, Beke Márton felkérése

• 2015. november – programalkotás

• 2015. november – a támogatás megítélése

• 2015. december 1. – a program indulása

• 2015. december – támogatási szerződés megkötése

• 2016. február – minisztériumi egyeztetés, a road-show ötlet

• 2016. február – a NMI bevonása, az „Echós szekér” elindul



• A program közvetlen célja:

a kistérségi/járási közművelődési feladatellátás 
beépítése a járási székhelyeken működő 
művelődési házak, központok 
alaptevékenységébe; a működő modell 
feldolgozása, sztenderdizálása, megismertetése, 
tudásmegosztás; a módszer adoptálhatóvá tétele.

KISTÉRSÉGI-JÁRÁSI 
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS



KISTÉRSÉGI-JÁRÁSI 
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

• A program stratégiai célja: 

a kulturális esélyegyenlőség, a kulturális 
szolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés 
elősegítése, az ebben rejlő szinergia 
kiaknázása, a kulturális vidékfejlesztés egyik 
eszközeként a járási közművelődési 
feladatellátás megvalósítása.



A program elemei 

I. Szakmai anyag elkészítése az EMMI számára

a modell és működésének leírása

javaslatok, ajánlások a megvalósításhoz 

a vidékjárás során országos tapasztalatok  

összegyűjtése és tudásmegosztás



A program elemei

II. Képzés 

„Echós szekér” Vidék Járó Vándor Műhely 
program 

Oktatási program és módszertan kidolgozása 

A műhelyek megtartása 10 helyszínen, 10 
megye 10 járási székhelyén



A program elemei

III. Kiadvány

a komlói modell bemutatása 2007-2015. 

a feladatellátás három szintjének 

bemutatása, elemzése

teljes adoptálható dokumentumtár 

Megjelenik elektronikus formában (online és CD)



A program elemei

IV. Konferencia - május 27-28. Komló

a komlói modell és partnerhálózat bemutatása

a feladatellátás szintjei és feltételrendszere

a minisztérium (a főosztály) stratégiai céljai

térségi élmények, értékek és étkek



A FELADATELLÁTÁS SZINTJEI 

A szintek differenciálását két aspektus indokolja: 

1. A bekapcsolódó intézmények ráépíthetnek a 
már megtett lépésekre. 

2. A feladatot vállaló intézmények eldönthetik, 
hogy melyik szint vállalható humán erő és 

feltételrendszer szempontjából. 



A FELADATELLÁTÁS SZINTJEI

• Start szint - hálószövés: kistérségi szakmai 
együttműködések rendszerének kialakítása

 bevonható partnerek feltérképezése
 partnerségi háló kiépítése
 kerekasztal megalakítása
 együttműködési megállapodások
 az együttműködések folyamatos működtetése
 ehhez a minimum feltételrendszer kialakítása humán 

és infrastrukturális eszközrendszerben
 kommunikációs háló kialakítása



A FELADATELLÁTÁS SZINTJEI

• Medium szint – pecázás: közös projektek, 
közös munka

 térségi-járási szintű rendezvények, pályázatok 

közös kulturális attrakciók, szakmai programok, 

közös kétirányú kulturális kistérség–marketing 

a kistérség kulturális térképe és adattár 

soft-input: önálló, vagy kapcsolt munkakörben

 IKT eszközök integrálása 



A FELADATELLÁTÁS SZINTJEI
Full service szint – halászat: térségi - járási szakmai szolgáltatások 

 térségi–járási szolgáltató központ, 
 önálló munkakörben kistérségi referens foglalkoztatása, 
 kulturális értéktár és adatbázis, 
 kistérségi szakmai könyvtár, 
 rendszeres közös kiadványok, 
 értékmentés,
 a kistérségi-járási kulturális stratégia elméleti megalapozása: elemzés 

– SWOT analízis, 
 Stratégia-alkotás; 
 feladat-ellátási megállapodás alapján, alaptevékenységként (deklarált 

módon) végzett közművelődési feladatellátás, a tevékenység teljes 
beágyazása az intézmény működésének rendszerébe.



A FELADATELLÁTÁS SZINTJEI

A 4. szint  - „jövőkép”

 Bekapcsolódnak a térségi kulturális együttműködések 
rendszerébe és tevékenységekbe az idegenforgalmi 
és gazdasági szereplők is

 Projekt szintű együttműködések

 Komplex gazdaságfejlesztési szemléletben integrált 
együttműködések
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