
Önkéntesség a kultúrában, a közm űvelődésben  

2011 az Önkéntesség Európai Éve alkalmából szakmai napot rendezett a II. Rákóczi Ferenc Megyei 

Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete, Önkéntesség a kultúrában, 

a közművelődésben címmel. A rendezvényt Venyigéné Makrányi Margit igazgatónő nyitotta meg, 

hangsúlyozva az önkéntességnek helye van a könyvtárban. A rendezvény keretében hat előadás 

hangzott el, melyek természetesen az önkéntességgel foglalkoztak más-más megközelítéssel.  

Hideg Imre a Borsod –Abaúj – Zemplén Megyei Közgyűlés Oktatási és Művelődési Főosztály 

Főosztályvezetője szerint, Magyarországon az önkéntes munka szabályozottságával még komoly 

feladataink vannak. 

F. Tóth András az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az önkéntesség 

folyamatosan jelen lévő jelenség, több mint segítés: társadalmi aktivitás, részvétel, összefogás. Egyre 

több ember érti az önkéntesség hasznosságát, előnyeit.  Az Önkéntesség Európai Éve céljai, az 

önkéntességet támogató környezet kialakítása az EU-ban, és az önkéntességi tevékenység előtt álló 

meglévő akadályok felszámolása. A minőségi programok fejlesztése. Az önkéntesség értékének és 

fontosságának tudatosítása, a figyelem felhívása általában az önkéntességre.  A jövő kihívásai, 

feladatai a Nemzeti Önkéntes Stratégia elfogadása és az abban foglaltak megvalósítása, az állami 

szerepvállalás szinten tartása és az Európai szintű döntések. 

Papp Mónika a CISZOK irodavezetője az Európai Év eddigi tapasztalatairól számolt be. Többekben 

tudatosodott a segítő jellegű tevékenység, többen próbálták ki magukat önkéntesként. Felhívta a 

figyelmet többek között a Szikra alapítvány munkájára ahol fiatalokat illetve a tartós 

munkanélkülieket támogatnak az önkéntes munka által, tudás és tapasztalat szerzéssel.  

Fehér Miklós a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Főtitkára az önkéntes munka adminisztrációs és 

szervezési feladatainak problémáira hívta fel a figyelmet. 

Dr. Tóth Józsefné a Páli Szent Vince Társaság Szeretett Szolgálatának elnöke az önkéntes munka 

fontosságát hangsúlyozta a hátrányos helyzetű emberek életében. A szolgálatnál az önkéntes munka 

sokrétű és összetett: nem csak adományok gyűjtéséről szól, hanem lelki támogatásról, információkkal 

való segítés illetve hivatalos ügyintézésekkel kapcsolatos tanácsadásról is. 

Jakab Krisztina az ózdi Városi Könyvtár mb. intézményegység vezetőjének előadása által pedig az Ózdi 

Művelődési Intézmények Városi Könyvtárában már megvalósult és jelenleg is folyó önkéntes 

munkáról beszélt. Az önkéntesség egy örömmel végzet tevékenység egyfajta lelki kielégülést jelent. 

Az önkéntes munka jövőbeni feladatai: az önkéntes munka minél szélesebb körben történő 

népszerűsítése, a fiatal generáció megnyerése, az önkéntes munka értékének és fontosságának 

tudatosítása. 
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