
A Közművelődési Tudományos Pályázati Program eredményei 

A Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Pályázati Programja a közösségi 

művelődés tudományos utánpótlásának erősítését célozza azáltal, hogy támogatja olyan tehetséges 

hallgatók/szakemberek és mentoraik kutatómunkáját, akik a szakterületen kutatnak és végeznek 

tudományos diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felmerülő kutatótevékenységet.  

Célunk a kutatómunka támogatása, a tudományos munkát végzők számának növelése, a szakterületre 

vonatkozó kutatások számának emelése, valamint a közösségi művelődés iránt érdeklődő kezdő és 

tapasztaltabb kutatók elköteleződésének erősítése. 

A program 2019-ben két kategóriában lett hirdetve. 

1. alprogram: Közművelődési pályázati program tudományos diákköri munkát végzők számára  

Az alprogram célja a közművelődési szakmával ismerkedő, tehetséges alap- és mesterszakos hallgatók 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített pályamunkájának alapját jelentő kutatás 

támogatása. 

2. alprogram: Közművelődési pályázati program kutatócsoportok számára 

Az alprogram célja a közösségi művelődés szakterületéhez kapcsolódó kutatások támogatása. A pályán 

lévő tudományos tevékenységet végzők elköteleződésének erősítése, megtartásának ösztönzése. 

A Nemzeti Művelődési Intézet döntése alapján programonként az alábbi pályázók részesülnek 

támogatásban. Gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk! 

Közművelődési pályázati program tudományos diákköri munkát végzők számára 

Téma Pályázó Témavezető 

A közművelődési jogszabályok hatályának 
változása az évek során és hatásuk a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
közművelődési intézményekre és az ott 
dolgozó szakemberek munkájára 

Sebestyén Dániel Dr. Drabancz Róbert 

A közművelődés szerepe és funkciója a 
magyarságtudat megőrzésében 

Bajusz Erika Dr. Balázs Eszter 

A közösségfejlesztés lehetőségei egy életút 
tükrében - Kakuk Pál munkássága 

Szerdahelyiné Lőrincz 
Nóra 

Dr. Lanczendorfer 
Zsuzsanna 

Fiatalokban rejlő lehetőségek spektrumai a 
közösségi művelődésben – avagy ébresszük 
fel a parázsban a tüzet 

Gyura Réka Dr. Ponyi László 

A Pécsi Kulturális Központ szerepe a lokális 
közösségi animációkban és a helyi 
közművelődés szervezésében 

Farkas Enikő Bianka dr. Koltai Zsuzsa 

Helyi szellemi, épített és természeti örökségre 
építő közösségi és kreatív gazdaságot 
fejlesztő programok 

Marosán Gréta Dr. Márkus Edina 

Imázs és presztízs – Az ifjúsági közösségi 
színterek látogatottsági trendjeinek 
vizsgálata: elfordulás vagy pálfordulás 

Fekete Anna Dr. Benkei-Kovács 
Balázs 

Kistelepülések közművelődésének fejlesztési 
lehetőségei - Túristvándi közösségi felmérése 
mentén 

Fekete Rita Dr. Juhász Erika 

Közművelődési intézmények 
szolgáltatásainak összehasonlítása a Váci 
Mihály Kulturális Központ és az Agora 
Tudományos Élmény Központ tükrében 

Lőrincz Petra Dr. Drabancz Róbert 

Működő közösségek a Kodály-hagyomány 
jegyében 

Koncz Andrea Bozsó Renáta Olga 



Online játékközösségek. Az online játékok 
közösségépítő és kulturális értékteremtő 
lehetőségei a közművelődés színterein a Sid 
Meier’s Civilization VI. online játékának 
vizsgálata alapján 

Halász Dániel Dr. Herczegh Judit 

 

Közművelődési pályázati program kutatócsoportok számára 

Téma A kutatócsoport vezetője A kutatócsoport tagjai 

A közművelődési intézmények és közösségi 
színterek szerepe a Baranya megyei 
községek közösségfejlesztésében  

Dr. Koltai Zsuzsa Dr. Kocsis Mihály, 
Dr. Reisz Terézia, 
Poór Gabriella, Murin 
Kata, Kékesi Eszter, 
Nemes Krisztina 
Pásztor Andrea 

A Rákóczi kultusz szerepe a kárpátaljai 
magyarság identitásának a megőrzésében 

Dr. Drabancz Róbert Dr. Baracsi Ágnes, 
Mészáros Szilárd, 
Kuhár Klára, Nyilas 
Orsolya, Vitál Attila, 
Lőrincz Petra, 
Sebestyén Dániel 

A regionális, lokális kulturális örökségek és a 
lokális identitás összefüggései – a helyi 
értéktárak funkcióinak felmérése a vajdasági 
Tisza mente térség településein 

Gerencsérné Dr. Újvári Edit Dr. Nagy Angelika, 
Dr. Szűcs Norbert, 
Barát Tóth Lívia, 
Máriás Endre, 
Székely Zsófia, Kifut 
Viktória, Balán 
Valéria 

 


