


Mottó

„Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden
nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az
utódok… Ugyanezt láttam Északon és Délen, minden
olyan nemzetnél, ahova mi tanulni járunk, hogy
hazajőve lebecsülhessünk mindent, ami a miénk,
merthogy itthon nincsen készen akkora kultúra,
akkora művészet, mint amilyent hozhatunk
könnyen, készen külföldről. Mert nekünk azt előbb
csinálni kellene, mert össze kellene szednünk nagy
fáradsággal az ország minden részéről a széjjelszórt
köveket, hogy azokkal a magunk képére
építhessünk és ehhez hit is kellene és nagy
fanatizmus is és rettenetesen sok munka…”

Kós Károly



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



Közvetlen cél 

A kistérségi/járási tevékenység beépítése a járási 
székhelyeken működő művelődési házak, -
központok alaptevékenységébe; a működő modell 
sztenderdizálása

Stratégiai cél
A kulturális esélyegyenlőség, a kulturális 
szolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés 
elősegítése, az együttműködésben rejlő szinergia 
kiaknázása, a kulturális vidékfejlesztés 

A program célja



A program elemei 

I. Szakmai anyag elkészítése
II. Képzés – „Echós szekér” Vidékjáró 

Vándorműhely
III. Kiadvány – dokumentumtár, összegzés
IV. Konferencia



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZINTJEI 

LÉPCSŐFOKOK

- A bekapcsolódó intézmények ráépíthetnek a 
már megtett lépésekre

- A feladatot vállaló intézmények eldönthetik, 
hogy melyik szint vállalható 



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZINTJEI

• Start szint – hálószövés

Az együttműködések rendszerének kialakítása

bevonható partnerek feltérképezése

partnerségi háló kiépítése

együttműködési megállapodások

az együttműködések folyamatos működtetése

a minimum feltételrendszer kialakítása



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZINTJEI

• Medium szint – pecázás 

Projekt – szintű együttműködések
 közös rendezvények, kulturális attrakciók

 közös pályázatok, pályázatok kiterjesztése 

 közös szakmai programok

 közös kétirányú kulturális térség–marketing 

 a térség kulturális térképe és adattára 

 soft-feltétel önálló, vagy kapcsolt munkakörben

 IKT eszközök integrálása 



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZINTJEI
• Full service szint – halászat 
Térségi - járási szakmai szolgáltatások 

 térségi–járási szolgáltató központ
 térségi referens foglalkoztatása önálló munkakörben
 kulturális adatbázis, térségi szakmai könyvtár, értékmentés
 rendszeres közös kiadványok
 térségi kulturális stratégia elméleti megalapozása, 

stratégia–alkotás
 a deklarált módon végzett tevékenység integrálása az 

intézmény munkájába



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZINTJEI

A 4. szint  - „jövőkép”

 a térségi kulturális együttműködések rendszerébe 
bekapcsolódnak az idegenforgalmi és gazdasági 
szereplők is

 komplex gazdaságfejlesztési szemléletben integrált 
együttműködések valósulnak meg



PARTNERSÉGI HÁLÓ KOMLÓN

• 2007. 19 település, 20 szereplő 

• 2016. 21 település, 45 partner

• Nem ülésező testület!

• A partnerek azonosíthatók egymás számára

• Élő és személyes szereplők egymás számára

• Széles alapokon, sokszakmás összetétel: 
kultúraszervezők, civilek, művelődési házas, 
faluházas, IKSZT-s, Teleházas, Tourinformos kollégák, 
könyvtárosok, pedagógusok, polgármesterek, 
kulturális közfoglalkoztatottak


