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TARTALOMJEGYZÉK 

• Felvezető, néhány gondolat a témával összefüggésben 

• A kultúra és a könyvtár tartalmi kérdései 

• Intézményi szerepvállalások 

• Újra-gondolási stratégiák -összegzés 



saját fotó (2015), Denver 



Forrás: http://www.operetthajo.hu/hu/ajandekozzon-kulturat  Letöltés: 2018.06.29. 
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FELVEZETŐ… 

• A kultúra, mint társadalmi értékképző vagy norma jelentősége a mai 
társadalomban – nélkülözhetetlen. 

Mi jut eszembe a kultúra szó hallatán? 

• Kulturális különbözőségek, azonosságok. 

• Intézményesítettség és életminőségi kérdések. 

• Társadalmi integráció, esélyteremtés. 

• Kreatív lehetőségek; egyéni és közösségi kihívások. 

Miről szól a mai előadás? 

A megváltozott kultúra szerepéről és helyéről a társadalomban és a könyvtárban. 
Van-e helye és szerepe egyáltalán? Versenyképes-e és fenntartható-e a könyvtár 
intézménye? 

 



A KULTÚRA TARTALMI KÉRDÉSEI 

• Mi a kultúra?  

 

• Integrációs szereplő (a régi kifejezések már elavultnak tűnnek…). 

• Javak összessége – tudás, ismeret, érték. 

• Esélyegyenlőség teremtő tényező. 

• Hátrányt kompenzáló (gondolva itt a különböző szerepekre is…). 

• Kompetencianövelő és versenyképességet erősítő tényező – kulturális versenyképesség. 

• Közösségfejlesztés, közösségépítés. 

 

 



A KULTÚRA ÉS A KÖNYVTÁR TARTALMI 
KÉRDÉSEI I. 

• A kultúra és a könyvtár együttes szerepe – értékközvetítés, értékteremtés. 

• Adott kor – adott, aktuális szerepek ( a kor kulturális tartalmainak vonatkozásában) 

• Státusemelés, státusépítés. 

• Biztató és alkotó együttműködés, a kultúra alkalmazásának kötelezettsége. 

• A kultúra egy egyenlő erejű hatóerő – minél szélesebb a kultúra bázisa, annál nagyobb a 
valószínűsége a társadalmi változásnak. 

• A könyvtár nemcsak egy intézmény, hanem értékformáló tényező is egyben. 

 

 



A TÁRSADALOM ÉS A KULTÚRA VISZONYA I. 

• Ha a viszonyt – a kultúra oldaláról nézzük – akkor az a kérdés… a társadalomnak 
mikor milyen a fejlődése, milyen kulturális jelenségeket hoz létre… 

• Ha a társadalom oldaláról nézzük, akkor azt szeretnénk tudni, hogy a társadalom 
kultúrájának egyes irányzatai, jelenségei…milyen szerepet játszanak a társadalom 
állapotában, fejlődésének egészében…  

 

 

 

 

 
Forrás:  

https://hu.depositphotos.com/97586544/stock-photo-asian-woman-wearing-thai-lanna.html 

 

 

 

 



A TÁRSADALOM ÉS A KULTÚRA VISZONYA II. 

• Tényezők: versenyképes tudás és műveltség megszerzése (intézményesített vagy 
egyéniesített formák) és biztosítása. 

• Ha intézményesített akkor – milyen szerepet adhatunk a kulturális, közte a könyvtárak 
intézményének… 

• Ha egyéniesített, akkor milyen kompetenciákkal és tudással ruházhatjuk fel az 
egyéneket… 

• A társadalom mit bír el a 21. században? 

• Az intézmény mit kell, hogy biztosítson ebben a században? 



INTÉZMÉNYI SZEREPVÁLLALÁSOK 

 

• Tudásátadás, tudásbiztosítás vagy új szerepkörök kialakítása? 

• Képesek-e és szükséges-e a kulturális intézmények szerepvállalása a kultúra 
hagyományos kereteiben? 

• Komplex (társadalmi-gazdasági-politikai) értelmet adni a kultúra 
intézményesültségének. 

• Esélyegyenlőséget és társadalmi hátránykompenzációs szerepet biztosítani. 

• Megváltozott szerepek…túlfutnak a korábbi szerepeken így; közösségi építőkövek, 
szocializációs terek, társadalmi integrációs bázisok, alapvető szociális és kulturális 
építőkövek… 

Szerepek: értékképzés és segítés 

 



KULTURÁLIS FOGYASZTÁS (2017) 

Költségvetés kulturális kiadásai (2016): 365,7 milliárd Ft – a GDP 1,03%-a. 
Egy főre jutó fogyasztási kiadás (2011-2016 között)26%-kal emelkedett, azaz 1 
millió 22 ezer Ft-ra – ebből kultúrára, szórakozásra 73,7 ezer Ft-ot költöttünk. 

 

A leggazdagabbak és legszegényebbek fogyasztásbeli különbsége (a kultúrára, a 
szórakozásra) fordított kiadások terén nőtt – ez a szám 11,0-szeres. 

 

 

(Forrás: Magyarország, 2017) 



ÖSSZEGZÉS, ÚJRA-GONDOLÁS 

•  Kompenzáció, esélyegyenlőség, hátrányok megszüntetése… 

• A kultúra fogalma és tartalma az elmúlt években átértelmeződött. 

• A kultúra intézményesültsége kevésbé érték, mind gazdaságfüggő. 

• A fejlesztési vonal(ak) annak a függvényében alakulnak, hogy egy társadalmat milyen 
kulturális állapot jellemzi.  

• Elsődlegessé a gazdasági ágazat vált, a társadalmi érték a szakemberekben rejtőzik.  

• Az intézményeknek elengedhetetlen tényezője  a változás, a mindenkori kultúra 
vonatkozásában.  

 







Forrás: saját fotó, 2017., Varsó  



Források: 

 

12.ppt: http://kiszo.net/2018/04/16/nalunk-is-ertek-a-konyvtar/ 

13.ppt: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-a-magyar-kultura-napja-ozd.html     
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


