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DELFI JÖVŐ- ÉS TRENDKUTATÁSA MÚZEUMI, KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI TERÜLETEN 
A Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében megjelent a „Delfi jövő- és 
trendkutatása múzeumi, könyvtári és közművelődési területen” című kutatási 
jelentés. A kutatás több módszerrel vizsgálta a kulturális közösségfejlesztés, a 
közművelődés, a múzeum- és a könyvtárügy jövőbeli várható trendjeit. A kuta-
tás célja hazai és európai szinten a kulturális közösségfejlesztés, a közművelődés, 
a múzeum és a könyvtár területeihez kapcsolódóan a jövőben várható szakmai 
trendek feltárása, valamint a statisztikai tendenciák felvázolása, döntéshozói és 
szekértői interjúk, jövőkutatási eredmények adaptálása volt.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ARCAI 
Megjelent „A közösségfejlesztés arcai” című hiánypótló, 15 részes módszertani 
DVD filmsorozat, amely bemutatja a hazai közösségfejlesztést máig meghatá-
rozó személyiségeit, az általuk létrehozott innováció kat, kezdeményezéseket. A 
filmsorozat célja, egyrészt, hogy emléket állítson a közösségi művelődés történe-
te egyik legnagyobb hatású szakmai folyamatának, a nyitott ház kollégiumként 
ismert mozgalomnak. Másrészt módszertani és szakmatörténeti kutatások for-
rásául és oktatási segédanyagként szolgál.

KONFERENCIAÜZENETEK EGY SIKERES RENDEZVÉNY UTÁN 
Az utóbbi években alkalmazott, jó gyakorlatként már hatékonyan működő közösségterem-
tő eszközök álltak a fókuszában a 2019. május 15-én és 16-án megvalósult, Partnerségben 
a közművelődéssel című nemzetközi tudományos konferenciának, melynek hazánk adott 
otthont. A sikeres szakmai tanácskozást a résztvevő szakemberek is pozitívan értékelték.

Thank you very much for the conference 15 – 16.5. Everything was planned in an excellent way and 
your overview and coordination was brilliant. I am sure that everybody – including me – will look 
back with big memories and hope for the future. Thank you for all your help and kindness.

Best Mogens
Köszönöm csapatom nevében, hogy részt vehettünk a szakszerűen megszervezett nemzetközi konfe-
rencián, ahol rég nem látott és új barátokkal találkozhattunk. Az elhangzott, követésre méltó „kultúr-
szervezési praktikákat” kárpátaljai művelődési életünkben felhasználjuk.

Őszinte tisztelettel és üdvözlettel: Dupka György

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK  
TÁRSADALMIASÍTOTT MŰKÖDTETÉSE –  
MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 
A megjelent útmutató azt a célt szolgálja, hogy a társadalmiasított, közösségi alapú mű-
ködési mód bevezetéséhez minél több kulturális intézmény, szakember kedvet kapjon. Az 
intézményekben dolgozó szakemberek számára nyújt segítséget abban, hogy látható legyen, 
működésük mely elemét miképpen szükséges és érdemes átalakítani annak érdekében, hogy 
az közösségi alapon működjön.

w
w

w
.n

m
i.
h
u

4




