
Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00117. 
VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár 

 

 

Műhelymunka emlékeztető 

Kulturális gyökereink – hagyományok ápolása és tisztelete (2019. január 30.) 

 

Mai műhelymunkánkat segítették a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének tagjai, 

valamint a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének képviselői 

 

Összefoglaló: A 2019-es első műhelymunkája a Kulturális gyökereink – hagyományok 

ápolása és tisztelete címet viselte.  

- A bevezető előadás rámutatott arra, hogy a hagyományápolás, mint nevelési 

eszköz és módszer segíti a generációk közötti kapcsolat elmélyítését, a 

környezethez, saját tradícióhoz való kötődés kialakítását.  

Eredmények:  

- Az élethosszig tartó tanulás aspektusából vizsgálva a közművelődési 

intézményekben folyó művészeti képzéseket, melyek általában fellépésekben, 

kiállításokban testesülnek meg, kiemelte, hogy ez már önmagában is feltételezi a 

folyamatos tanulást.  

- A megtanulható kismesterségek adott esetben a megélhetést is biztosíthatják, ami 

különösen fontos lehet a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó emberek számára 

jelenthet kitörési pontot, ugyanakkor ezek a legmagasabb színvonalon, művészi szinten 

is művelhetők.  

 

Ajánlások:  

- A hagyományápolás, nemzeti identitás őrzése, a saját kultúrához való 

kapcsolódás lehetőségének biztosítása az egyik legfontosabb feladata a 

közművelődésnek. 

-  Ennek érdekében meg kell teremteni azokat a megoldásokat, amelyek segítségével 

úgy a hazai, mint a határon átnyúló együttműködés megvalósulhat az egyes 

hagyományőrző közösségek között. 

- Támogatási rendszer (pályázatok, normatívák, adományok, támogatók stb.)  

- Adatbázis: kereshető adatbázis a hagyományőrzők elérhetőségével  

- Bemutatkozási lehetőségek (online: pl. honlap, közösségi oldal, papír 

alapon: kiadvány, személyesen: fesztiválok, rendezvények, tehetséggondozó 

programok,fellépési lehetőségek).  

- Képzések: tehetséggondozás, körvezetők képzése. Nem formális, 

informális képzési alkalmak: szakkörök, klubok.  

- Szabadidős programok: pl. táncházak 

- A nagyobb egység mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a lokális, egyedi 

jegyekkel rendelkező, unikális hagyományok megőrzése, az örökséget 

őrző specialisták tudásának védelme.  

- Meg kell teremteni azokat a fórumokat, ahol a más kultúrákkal való 

együttélés békés, pozitív példáját teremtik meg közös erőfeszítéssel: 

Közös bemutatkozások, vendégségek, cserekapcsolatok, partnerség.  

- Kismesterségek szerepeljenek az életen át tartó tanulás képzési kínálatában is, 

hiszen ezek teszik lehetővé azt, hogy egyrészt a képzés professzionális szintre 
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emelkedjen, azaz, a hobbyból gyakorolt tevékenység fölé emelkedjen. Ezek 

gazdasági szempontból is előnyösek, hiszen családok megélhetését is 

biztosíthatják, ugyanakkor a kiemelkedő mesterek munkáinak rendkívüli 

országimázs javító szerepük is lehet.  

 

 

 

 

Malamidesz Szilvia 

intézményvezető 

  


