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„...a mővészetek világában általában közgazdaságtani 

relevancia nélkül szokás beszélni, és ebben a 

kontextusban a mőalkotás (tág értelemben véve) a maga 

öntörvényőségében, abszolút érték hordozójaként van 

jelen. A mővészek alkotó tevékenységük folyamán a 

legtöbbször elsısorban az önmegvalósításra, mővészi 

elképzeléseik realizálására koncentrálnak és hajlamosak 

arra, hogy zárójelbe tegyék mőalkotásaik piaci 

szereplıként való értelmezését.” 

Szőcs Olga 
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1. Bevezetés 

 

 

Dolgozatom kiindulópontja a 2010, 2011-ben megtartott alkotótábor és elızı 

években több egynapos képzımővészeti, iparmővészeti és kézmőves 

tevékenység. Nem a tábor alatt történt tevékenységek bemutatásával 

szeretnék csupán foglakozni. A gyerekek kétségbeesett tekintetét idézem fel: 

kiállítás és utána egy évig semmi. Ez jelentette számomra azt az 

elhatározást, hogy valami hasonlót szeretnék létrehozni. De rögtön jött a 

felismerés, hogy e mögött több kell legyen, mint egy hét intenzív munka.  

Így született az ötlet az alkotómőhely létrehozására, amely magába foglalná 

az idıközi alkotótáborok rendezésének lehetıségét is. Elképzelésem szerint 

azonban az alkotómőhely egy olyan hely, ahol a mővészek alkothatnak, fiatal 

mővészeknek lehetıséget nyújt kapcsolatteremtésre, valamint a 

gyerekeknek, felnıtteknek és idısöknek szabadidıs tevékenységekre, hogy 

kreativitásukat fejlesszék, és alkotási vágyaikat kiélhessék. Napjainkra 

közhasználatúvá vált internet olcsó, gyors és könnyő lehetıséget biztosít az 

alkotómőhely virtuális kiterjesztésére: közösségi fórumok megteremtésére, 

hirdetésre, reklámozásra,  és nem utolsó sorban a mővészi vagy kézmőves 

termékek árusítására. 

Dolgozatom három fı részre tagolódik.  

Az elsı részében tisztázom a mővészet és a kultúra kifejezések általam 

hasznát jelentését, valamint a manapság oly népszerő alkotómőhely 

(workshop), alkotóház közti különbséget, mert böngészve az interneten 

észrevettem, hogy mennyire oda nem illı helyeken és helyzetekben is 

használják. Mivel ezek a fogalmak köré építem fel a dolgozatomat fontosnak 

tartom értelmezni ıket. Valamint kitérek a mővészet és a piac viszonyára, a 

mővészet és kultúra finanszírozására. 

A második részben a kulturális marketing eszközeinek általános 

bemutatásával folytatom, a kulturális vállalkozás célcsoportjait térképezem 

fel. Az erıforrásokról, finanszírozási lehetıségekrıl számolok be, tisztázom 

az alap, alapítvány fogalmát, bıvebben kitérek a Nemzeti Kulturális Alap 

tevékenységére és finanszírozási területeire. Valamint a 
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marketinginformáció, marketingstratégia, marketingdöntések, értékesítés, 

marketingkommunikáció elméleti vonatkozásairól számolok be. 

Az utolsó, harmadik részben egy internetes piackutatást végzek a létezı 

alkotótáborokról, alkotómőhelyekrıl, mint lehetséges versenytársakról és 

partnerekrıl Magyarországon, Erdélyben, és még szőkebb környezetemben 

Nagyváradon. Majd a 2010-es és 2011-es Borsi Alkotótábor 

marketingstratégiáját térképezem fel. Az elemzéseket a makrokörnyezet, 

mikrokörnyezet, valamint a belsı környezet felmérései alapján végzem. A 

2011-es tábor tevékenységét, mutatom be, valamint a tábor és alkotómőhely 

célközönségét meghatározva, kiemelem az életkori sajátosságokat, a 

vizuális nevelés és a kreativitás fejlesztésének fontosságát.  
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2. 1. Alapfogalmak 

 

 

Fontosnak tartom a kultúra és mővészet, valamint az alkotómőhely, 

alkotótábor fogalmak tisztázását, mivel napjainkban eléggé népszerő 

tevékenységi formák, viszont nem minden esetben felelnek meg azoknak a 

kreatív, mővészeti vagy kézmőves tevékenységi formáknak, amire 

vonatkoztatják.  

 

Hogyan definiálhatjuk a kultúra, mővészet, alkotóház, alkotómőhely és 

alkotótábor fogalmakat? 

 

A kultúra. A kultúra fogalmát Koncz Gábor által használt három 

értelmezésben defininiálom: tág, szőkebb és axiológiai megközelítésben. 

Tág értelmezésben a kultúra viszonyfogalom, amely az ember által 

létrehozott tárgyi emlékeket is magában foglalja. Vizsgálja az ember 

viszonyát önmagához, az ember viszonyát másik emberhez, az ember 

viszonyát természeti környezetéhez, valamint a tárgyi világához. A kultúra 

szőkebb értelmezésben a jelszerő létezıkhöz való viszonyunkat jelenti. De a 

kultúrának része a szellemi termelés folyamata, intézményrendszere 

(oktatás, egyház, stb.), produktumai. A kultúra axiológiai megközelítése: 

érték, mérték, normák, érdekek.  „azokat a tevékenységeket, amelyek 

elsıdlegesen és közvetlenül az emberi alkotóképesség fejlesztésére, az 

információk, a tudás, az ismeretek elıállítására, megırzésére, létrehozására 

és közvetítésére irányulnak, a társadalmi újratermelés kulturális szférája 

körébe sorolom.”1 Ezen meghatározások közül dolgozatomban a tágabb 

értelmezést követem.  

A kultúra, mint áru, mint kereskedelmi termék vizsgálatakor az UNESCO 

iránymutatásait követem, mert figyelembe veszi a világunk kulturális 

sokszinőségét, azt megırízni és nem uralni akarja. Felismeri, hogy a béke és 

biztonság érdekében, mind helyi, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten 

                                                
1 Dr. Koncz Gábor, [2010]: A közmővelıdés gazdasági kutatásának kezdetei 

Magyarországon, 1974 és 1989 között. Napkút kiadó, p. 44. 
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elengedhetetlen „a demokrácia, a tolerancia, a társadalmi igazságosság, 

valamint a népek és kultúrák közötti kölcsönös tisztelet”, mely egyszersmind 

a virágzó kulturális élet alapja is. 

„meggyızıdve arról, hogy a kulturális tevékenységek, áruk és szolgáltatások 

mind gazdasági, mind kulturális természetőek, mert azonosságtudatot, 

értékeket és jelentéseket hordoznak, és ezért nem kezelhetık úgy, mintha 

kizárólag kereskedelmi értéket hordoznának”, 

 

„A fejlıdés gazdasági és kulturális vonatkozásai kiegészítı jellegének elve  

Mivel a kultúra a fejlıdés egyik alapvetı mozgatórugója, a fejlıdés kulturális 

vonatkozásai ugyanolyan fontosak, mint a gazdaságiak, és az egyének és 

népek alapvetı joga azokban részt venni, és elınyeibıl részesülni.” 

 

„A "kulturális tevékenységek, áruk és szolgáltatások" azok a tevékenységek, 

áruk és szolgáltatások, amelyek sajátos jellegük, felhasználásuk vagy 

végcéljuk szerint kulturális kifejezéseket testesítenek meg vagy közvetítenek, 

függetlenül attól, hogy kereskedelmi értékkel bírnak-e. A kulturális 

tevékenység önmaga is lehet cél, vagy hozzájárulhat kulturális áruk 

elıállításához és szolgáltatások nyújtásához.” 2 

 

A mővészet meghatározása, hasonlóan a kultúráéhoz, nagyon összetett és 

szerteágazó. Minden korszaknak van egy sajátos definíciója. Az évek során 

jelentése tágult vagy szőkült, de eredeti jelentését mindig is megtartotta. „A 

mővészet szó tágabb értelemben minden alkotó célú emberi igyekezetre 

vonatkoztatható. Ebbıl a széles perspektívából a mővészet kulturális, 

történelmi vagy földrajzi környezettıl függıen általános fogalomként 

használható az összes teremtı szándékra, amit emberi törekvés mozgat. Ide 

tartoznak tehát mindazon képességek és mesterségek, amelyek különféle 

funkciójú emberi termékek, jelenségek létrehozását vagy a környezet 

átalakítását teszik lehetıvé (például fémmővesség, konyhamővészet, 

testdíszítés, harcmővészet, kertmővészet stb.)” 3  

                                                
2 http://www.unesco.hu/site/documents/a_sokszinuseg_egyezmeny.pdf 2011. augusztus 14. 
3 http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet. 2011. július 29. 
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A napjainkban is használt mővészet definíciója azonban csak a 15. századtól 

alakult ki, ettıl kezdve beszélünk a 7 mővészeti ágról: a festészet, a 

szobrászat, az építészet, a zene, a költészet, a színház és a tánc. Ebbe a 

megközelítésbe viszont már a tudomány és a kézmővesség nem tartozik 

bele. A 19. század végén azonban bıvől a mővészeti ág a fotómővészettel 

és a filmmővészettel.    

A Nagy magyar értelmezı kéziszótár a mővészetet így határozza meg: „A 

társadalmi tudat egyik formája: olyan alkotó tevékenység, amelynek célja a 

valóságnak bizonyos esztétikai elvek szerint a szép érzést felkeltı 

eszközökkel való, egyedi jelenségeket általánosító, tipizáló tükrözése, 

megjelenítése.” 

 

Az alkotóház magában foglal: mőtermeket, kiállító tereket, 

szálláslehetıséget nyújt az ott alkotó mővészek számára és egyes 

esetekben könyvtárat, és kávézót is magában foglalhat. A mőködtetéséhez 

szükséges intézményi keret egyaránt lehet profitorientált és non-profit 

vállalkozás. Az alkotóházak helyet biztosíthatnak képzı- és iparmővészeti 

film és fotómővészeti tevékenységeknek, de ugyanúgy más mővészeti ágak. 

tánc, színház, és egyéb elıadó mővészetek számára is. „A Magyar 

Alkotómővészeti Közalapítvány (MAK) kezelésében mőködı, mővészeti 

munka végzésére, egyéni alkotómunka folytatására alkalmas több 

mőtermes/dolgozószobás épületek, melyek a MAK elıdje, a Mővészeti Alap 

tulajdonába vásárlás (Kecskemét, 1957) vagy államosítás (Szigliget, 

Zsennye) révén kerültek. Szigliget elsısorban írói, Galyatetı zenei alkotóház, 

míg a többiek (Kecskemét, Hédervár az 1980-as évek közepétıl az 1990-es 

évek közepéig, Zsennye, Hódmezıvásárhely, Mártély) képzı-, ipar- és 

fotómővészeknek biztosítanak munka- és pihenési lehetıséget.”4  

 

Alkotómőhely, angolul workshop, amely már annyira beépült a köztudatba, 

jelentését a csoport megbeszélésekre, munka ülésekre is használják. Az 

alkotómőhely mővészeti tevékenységek végzésére alkalmas hely, ahol 

                                                
4 http://artportal.hu/lexikon/fogalmi_szocikkek/alkotohazak. 2011. július 29. 
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adottak az alkotáshoz szükséges feltételek, felszerelések. Jelentése 

annyiban tér el az alkotóház jelentésétıl, hogy e helyszínek, amint a 

nevében is benne van csupán alkotói tevékenységekre szolgálnak: 

mőtermek, kiállítótermek, próbatermek. Az alkotóházzal ellentétben nem 

rendelkeznek szálláshellyel. 

 
Alkotótábor. Az alkotóház és alkotómőhely elsısorban az intézmény formai 

kereteire útal, míg az alkotótábor inkább tartalmi összefüggésben közelíti 

meg a foglakoást. Az alkotótábornál nem a helyszín a fontos, mert az lehet 

saját, bérelt, ideiglenesen. A fogalom arra utal, hogy a résztvevık szervezett 

formában a kreatív alkotó tevékenységet ötvözik az aktív pihenéssel, 

szórakozással. 
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2. 2. A mővészet és a piac viszonya 
 

 

Hosszú évekig folyt a vita arról, hogy áru-e a mőalkotás, üzlet-e a mővészet? 

Modhatjuk, hogy a 70-es évek kedvenc vitatémája volt, erre sokan sokféle 

választ adtak. Nem áru: „No jó, hát senki sem gondolta komolyan, hogy a 

kultúra materiális hordozója - például a könyv papírja, a film- és 

magnószalag, a hanglemez anyaga, a festmény vászna stb. - nem áru. Ám, 

ami rajta van: a voltaképpeni szellemi termék - az már végképp nem! És 

miért? Mert ez demoralizálná az alkotót, a közönség alantasabb igényeinek 

kiszolgálásárára késztetné. Ami a termékek szellemi összetevõjének mai 

honorálását illeti, ez mintha valóban nem arról tanúskodna, hogy az ilyesmi 

áru (tehát oly nagyon meg sem kell fizetni).”5  

Dolgozatomban nem erre a kérdésre szeretnék kitérni, viszont ahhoz, hogy a 

mővészet és piac, mővészet és közgazdaságtan viszonyáról beszéljek, 

ahhoz szükséges ezt a kérdést röviden megválaszolni. 

Andy Warhol szavaival élve  a mővészet business és a business mővészet. 

De ı már csak felismerte ezt a jelenséget, amelyik már sokkal korábban 

meghatározta a mővészetet.  

A mővészet és a közgazdaságtan két nagyon távol álló, szinte 

összeférhetetlen terület. Viszont, ha elfogadjuk, hogy a mővészet üzlet, akkor 

gazdaságtani szempontból is vizsgálni kell a mővészetet, így a mőalkotás 

egy árucikké, a galéria egy üzlethelyiséggé válik. Errıl van szó, nagyon 

leegyszerősítve, de a mőalkotást nem lehet csupán árunak nevezni több 

annál, mővészi értéket és jelentéset hordoz, ami pénzre nem váltható. A 

mőalkotás piaci és mővészeti értékérıl van szó, e két meghatározás sem 

minden esetben fedi egymást. Van eset, hogy a mővészeti értéke egy 

alkotásnak nagy, de piaci értéke nem és fordítva. 

 „Nagyon sokszor a mőélvezı közönség sem a piaci szereplıt látja a 

mőalkotásban, hanem az emberi lényeg önmegvalósításának (Hegel) egy 

örökérvényő, pénzzel ki nem fejezhetı értékhordozóját. A közgazdasági 

beszédmód ezzel szemben a mőalkotásban árucikket, piaci szereplıt lát, 

                                                
5
 Csibra István, [1981]: Is. Kritika, , 6. szám, http://beszelo.c3.hu/03/04/32aru.htm 2011. 

augusztus 7. 
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amelynek értékét, illetve árát számára a kereslet kínálat törvényszerőségei 

determinálják és teremtik meg.”6  

 

Mibıl adódik a mővészet és a gazdasági világ távolsága?  

 

A mővészek nem szeretik a szabályokat, kötöttségeket, nem szeretnek 

semmi olyat, ami az alkotói szabadságukat gátolja, viszont ık is pénzbıl 

élnek, az alapanyagokat a piacról szerzik be, családot tartanak fenn.  

Az ár kalkulációja a mőalkotások esetében másképp számolandó. Daubner 

Katalin nézıpontját követem, nem a munkaérték-elméletet, hanem a 

határhaszon-elméletet, mert egy mőalkotás ára nem csak az anyag 

szükségletet és a munkadíjat tartalmazza, hanem egyediségével is értéket 

képvisel, hasznosságot nyújt.7 A fogyasztóknak ezt kell megfizetni. Ez az, 

ami szubjektív, ezért erre a területre nem vonatkoznak a közgazdaságtani ár 

kalkulációs szabályok. Ha létezik szabályszerőség, az a mőalkotás 

régiségétıl, egyediségétıl, alkotójától, valamint az aukción való árveréstıl és 

vásárlóitól függ. Erre egy példa, Cézanne mőveit életében nem értékelték a 

mővésztársai, mővésztréfának, befejezetlen alkotásoknak tartották, ma meg 

rekord összeget fizetnek aukción értük.  

Van Gogh életében egy festményt tudott csak eladni, azt is a testvérének, 

ma meg csillagászati összeget fizetnek egy-egy munkájáért, de ma már 

festményei ritkán kerülnek aukcióra. „A 19. század második felében is volt a 

mővészetnek egy jó konjunktúrája. A preraffalita William Holman Hunt 

mőveiért annyi összegeket fizettek, ami ma az teljes Manet oevre értékével 

megfelelne. Egy Meissonier akvarellért akkor öt szignált Velazquezt lehetett 

volna vásárolni. Mi ez, ha nem a történelem ismétlıdése? Sok 

szalonmővészre ma nem emlékszünk, kollegái, akik éheztek ma elismert 

mővészek. Van Gogh, aki egy mitosz megalapítója, esete ismert. Életében 

                                                
6 Szőcs Olga, [2002]: Mővészeti értékek – különbözı megközelítésbıl. In Daubner Katalin, 

Horváth Sándor, Petró Katalin (szerk.), Kultúra-gazdaságtani   tanulmányok. Aula kiadó, p. 

337. 
7 Daubner Katalin, [2002]: Kultúra és piac. Daubner Katalin, Horváth Sándor, Petró Katalin 

(szerk.), Kultúra-gazdaságtani   tanulmányok. Aula kiadó, p. 98. 
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nem sok képet adott el, ma a képlista top ten-jén van. Az általa festett képért, 

a "Kardliliom"-ért fizették máig a legnagyobb összeget; 44 millió Euro-t.”8  

„Ki dönti el, mi a mővészi érték mértékének kritériuma?”9 Napjainkban a 

mővészet sikere, nagymértékben, attól függ, hogy ki a győjtı, ki mennyire 

tudja menedzselni a mővészt, és nem csak attól, hogy igazán milyen 

mővészeti érték áll mögötte, kétségtelen tény, hogy tehetségre is szükség 

van, de nem minden esetben a legtehetségesebb mővészek a 

legkeresettebbek. 

Persze nagy változást jelentett a mővészet területén a digitális eszközök 

megjelenése, gondolok itt elsısorban a fotómővészetre, a filmmővészetre. 

Ma már egy filmet, animációt el lehet készíteni egy számítógép segítségével 

íróasztal mellett. De nagyon megváltozott a helyzet a grafika, a könyvgrafika, 

illusztráció területén is, meg bármely képzımővészeti és iparmővészeti 

ágban a sokszorosítás, reprodukció által. Így reprodukciókat olcsóbban meg 

lehet vásárolni, híres mővek így mindenki számára elérhetıek lettek, ettıl az 

eredeti mő természetes nem veszített értékébıl. Említenünk kell a hátrányát 

is a digitális világ adta lehetıségeknek, elsısorban zenei területen a kalóz 

felvételekre gondolok, a vizuális mővészetek terén az ötletlopások, illegális 

letöltések, stb.  

A XX. század elején a mővészet halálát jósolták, a mővészet nem ért véget, 

de gyökeres átalakulásokon ment át, a modernség, a multimédia, a digitális 

valamint az üzleti világ útjára tért.  

„A kommercializálódás, a médiákban megjelenı számok kábító hatása az 

egész mővészeti életet magával ragadta. A piac törvényei ennek minden kis 

zugába behatoltak, nemcsak a múzeumok szponzori mőködtetése ismert, 

hanem az ipar és kereskedelem is próbálkozik nem kommerciális 

tevékenységekkel kulturális image-t javítani. A kultúra profanizálódásával 

párhuzamosan szalad az áruvilág spiritualizálódása. Ezeket jó ötletekbe 

csomagolják, az ember öltözettel megszerez magának irányadó kulturális 

képet, életstílust, ambientet. A múzeumok hagyományos formája leköszönt, 

és ez a kulturális értékek raktárában, áruházában születik újra.”10  

                                                
8 http://www.public-art.hu/a-mveszet-mind-vallalkozas.html. 2011. augusztus 1. 
9 Szőcs i. m. p. 338. 
10 http://www.public-art.hu/a-mveszet-mind-vallalkozas.html. 2011. augusztus 1. 
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A mővészet és piac viszonya 

 

„A piac a tényleges és a potenciális kereslet és kínálat találkozásának a 

színtere, a tényleges és potenciális vevık cserekapcsolatainak a rendszere. 

Alapvetı kategóriái a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem.”11 Valójában a 

piacon egy árucsere folyik, amit egyszerően, így ábrázolhatunk: 

 

1. ábra 

 

 

 

           

      (Daubner Katalin, 2002, 91. old.) 

 

A csere folyamán, amit a nyilak jelölnek, mindkét fél, a vevı és az eladó, kap 

is és ad is. Csak annyi termékhez juthat a vevı, amennyiért fizet és csak 

annyi terméket ad az eladó, amennyinek az ellenértékét megkapta. Ez így 

egy nagyon egyszerő és logikus képlet, viszont ez nem alkalmazható a 

kulturális piacra teljes mértékben.  

„A piac szereplıi – alapvetıen az eladók és a vevık, vagy másként a 

termelık és a fogyasztók – tevékenységük során jelzéseket, információkat 

adnak és fogadnak, rivalizálások és együttmőködések során hozzák meg 

gazdasági döntéseiket. Ezen mikro folyamatok összehangolása bizonyos 

mechanizmusokon keresztül valósul meg azzal a céllal, hogy a társadalom 

rendelkezésére álló erıforrásokat hatékonyan használják a szükségletek 

kielégítésére, s ezzel a társadalmi jólét növelésére és a gazdasági fejlıdés 

elısegítésére.”12 

 

A vevık a kulturális piacon a következı módon csoportosíthatóak:  

- tipikus vevık, 

- támogatók. 

                                                
11 Daubner i. m. p. 89. 
12 Uo. p. 89 
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Tipikus vevık ide soroljuk azokat a vásárlókat, akik az egyedi vagy 

sokszorosított mővészeti termékeket megvásárolják és a nézıket, 

látogatókat, akik részvételükkel az elıadásokon, intézményekben 

szolgáltatást vásárolnak. Vannak kulturális termékek, amelyek e 

cserefolyamatba, a fent látható sémába besorolhatóak: könyvek, 

hanglemezek, CD-k, DVD-k, galériákban megvásárolható alkotások, 

sajtótermékek, filmek. Ezek a termékek napi fogyasztási cikké váltak, mivel 

korlátlanul sokszorosíthatóak. Az eltérést a színházi elıadások, 

hangversenyek, élıkoncertek, könyvbemutatók, kiállítás megnyitók, 

kiállítások, alkotótáborok, képzımővészeti és kézmőves foglalkozások és 

más ehhez hasonló kulturális tevékenységek jelentik. Ebben az esetben a 

közönség igényeinek kell megfelelni, mert az értékelést ık végzik azzal, hogy 

fogyasztják, elmennek az elıadásra, megveszik az alkotást vagy nem.  

Azonban a kulturális termékek igazi vevıi, nem teljes mértékben a nézık, 

mert ık csak elenyészı részét fizetik a jegyvásárlás révén, mint inkább a 

támogatók. „Milyen igényeket kell tehát figyelembe vennünk azon kívül, hogy 

színvonalas mővészeti produkció szülessen? Elvárás lehet a támogatók 

részérıl a jó hírnév biztosítása, az adott településre látogatók számának 

növelése, a választók jóindulatának megnyerése, a magas szintő vendégek 

elismerésének biztosítása, a média érdeklıdésének felkeltése, a nézık 

(olvasók) számának növelése, a támogató (szponzor) cég vásárlóinak való 

pozitív üzenet megjelenítése, stb.”13 

A nézık szőkíthetik is a kínálati lehetıségeket, „a Metropolitan Operaház 

New Yorkban, ahol a közönség igényeinek megfelelı repertoárjukon csak 

néhány klasszikus zeneszerzı mőve szerepel (Verdi, Puccini, Rossini és 

Wagner).”14 

 
A mővészet piaci csoportosítása 
  
A mővészeti tevékenységek, termékek két nagy csoportra oszthatóak:  

- az egyedi, eredeti mővészetre,  

                                                
13 Dr. Kandikó József, [2004]: Marketing a kultúrában. In. Kenéz András (szerk.), 

Menedzsment a kultúrában – esettanulmányok. Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája, p. 

208.  
14 Daubner i. m. p. 93.  
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-  tömegmővészetre, terjesztett mővészeti termékekre.  

Az egyedi, eredeti mővészeti javak, amely magában foglalja az elıadó-

mővészetet, mely az élı elıadások formáját jelentik, meg az alkotó 

mővészetet, mely magában foglalja a vizuális mővészeteket: szobrászatot, 

grafikát, festészetet, iparmővészetet, textilmővészetet, építészetet, 

filmmővészetet, fotómővészetet és zeneszerzést, írói, költıi 

tevékenységeket, valamint az elıadó mővészeteket is.  Jelentısen 

kevesebb, igényesebb a közönsége az egyedi mővészeti ágnak. Azonban a 

jegyek, vagy alkotások ára tükrözi az egyediséget. „Egy külön, és a 

közgazdászok által aligha megválaszolható kérdés, hogy vajon mekkora a 

szerepe a tehetségnek ezekben a jövedelmi differenciákban. (…) és így egy 

színt fölött a kis mértékő tehetségkülönbségek is egyre nagyobb eltéréseket 

okoznak a mővészi pályafutás eredményességében és sikerességében.”15 A 

nemzetközi adatok azt mutatják, hogy egyes mővészeti területen a nık 

rosszabbul vannak fizetve, mint a férfiak, ez alul kivételt képez az elıadó 

mővészet, mert itt a nık számítanak sikeresebbeknek, könnyebben befutnak, 

keresettebbek. 

A tömegmővészet, terjesztett mővészeti termékek, a nagy közönséget 

megmozgató, elsısorban szórakoztatásra, kikapcsolódásra szánt könnyő 

mőfaj. Széles körben terjed, ide értem a médiát is. Általában olcsó, mindenki 

pénztárcájának elérhetı árról, vagy akár ingyenes elıadásokról, koncertekrıl 

van szó. Ezen termékek esetében a sokszorosítás és az értékesítés is az 

árucikkek piacán történik.  „A helyzet tehát az, hogy a múlt század közepére 

már nem a „magasmővészet” és a „tömegmővészet” áll egymással szemben, 

hanem azok alacsony illetve magasabb régiókban mőködı formái. Az elitista 

és népszerő mővészetek magas illetve alacsony formái közötti fı különbség 

abban rejlik, hogy míg az elıbbi bizonyos autonómiával rendelkezve képes 

mőködni a tulajdonképpeni célközönsége nélkül is, addig az utóbbi 

elsısorban fogyasztási cikként funkcionál, és a piaci szabályok szerint 

mőködik. Vagyis nem a név és nem a mőfaji titulus határozza meg a 

mőalkotás értékét, hanem a stílusa és vérmérséklete, ezt nem árt szem elıtt 

                                                
15 Horváth Sándor, [2002]: Mővészek a munkapiacon. In. Daubner Katalin, Horváth Sándor, 

Petró Katalin (szerk.), Kultúra-gazdaságtani   tanulmányok. Aula kiadó, p. 139. 
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tartani, ha legközelebb ledegradálnánk egy „tömegcikket”, vagy éppen 

fényesre nyalnánk egy elitista giccsparádét. A természetes kritikai érzék ott 

van mindannyiunkban, éljünk vele!”16  

Viszont nagyon nehéz, szinte lehetetlen határt húzni a két csoport közé, mert 

ami ma egyedi mővészet részét képezi, pár év múlva sorolható a 

tömegmővészethez és fordítva. Egy mőalkotásról készült reprók, amelyek 

kulcstartókon, naptárok és jegyjetfüzetek borítóján jeléennek meg, már 

tömegcikké válnak, de ettıl még az eredeti alkotás nem veszít értékébıl.  

„Shakespeare drámái ma az egyetemes kultúra részét képezik, holott 

annakidején kommersznek számítottak. Ez valóban így is volt, mert nagy 

részüket üzleti céllal írta - a halhatatlanságot szonettjeivel akarta elérni.”17  

 
 
A kultúra és azon belül a mővészet finanszírozása 
 

„Bármely társadalomnak (...) valamilyen módon szembe kell néznie három 

alapvetı fontosságú és egymással összefüggı gazdasági problémával. Mit 

termeljen és milyen mennyiségben? (...) Hogyan állítsa elı a javakat? (...) 

Kinek a számára termelje a javakat?” (Samuelson-Norrdhaus, 1987, I., 56-

57. old.). A kultúra és a mővészetek finanszírozása esetében is arra 

keressük a választ, hogy kik finanszírozzák (források), hogyan finanszírozzák 

(közvetítık) és mit finanszíroznak (célok).”18 

Erre a problémára egy nagyon jól áttekinthetı sémát a Koncz Gábor - A 

közmővelıdés gazdasági kutatásának kezdetei Magyarországon, 1974 és 

1989 között címő könyvében találtam:  

 

Kik finanszíroznak? – Forrásközpontok  

 

1. az állam  

a. központi költségvetés  
b. a központi hatalmi fejezetek  
c. a kormány és a minisztériumok  
d. egyéb kiemelt elıirányzatok (KSH, MTA)  

                                                
16 http://borsa.hu/20090206/elit_kontra_tomeg/elit_kontra_tomeg_avagy_mitol_magas_a_ 
muveszet/  2011. augusztus 14. 
17 Daubner i. m. p. 97. 
18 Dr. Koncz i. m. p. 140. 
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e. kiemelt elıirányzatú alapok (MPA, Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap,  Eba, Nyuba)  
f. a területi önkormányzatok  
g. program költségvetések (Alapok)  

2. a profit szektor  

3. a nonprofit szektor  

4. a háztartás  

5. a külföldi források  

a. nemzetközi szervezetek  
b. megrendelések, állami hitelek, támogatások  
c. követségek, külföldi intézetek  
d. nonprofit szervezetek  
e. külföldiek vásárlásai nálunk  

           

 (Dr. Koncz Gábor, 2010, 151. old.). 

 

Az állam szerepe a kultúra finanszírozásában megkérdıjelezhetetlen. Egy 

kulturális vállalkozás, csak nagyon ritka esetben tud meglenni állami 

finanszírozás nélkül. Az állami támogatás megvalósulhat közvetlenül a 

kulturális vállalkozásoknak nyújtott finanszírozások formájában, vagy 

közvetett beavatkozás formájában.  

Az állam beavatkozik a kultúrába, mert:  

- van kulturális vagyona és azt mőködtetni kell  

- van tárgyi és szellemi kulturális öröksége és ezt védenie, 

hasznosítania kell  

- vannak egyházi tulajdonban lévı vagyontárgyak, amelyeket az 

egyház nem képes mőködtetni  

- létezik a költség-kór a kultúrában  

- a klasszikus közgazdaságtan szerint vanna externáliák, az állam 

szerepe a negatív externáliák csökkentése (kulturális elszegényedés 

– bóvlit árulnak). 

 

„Az alap az állami szerep-, felelısség-, feladatvállalás és költségvetési 

finanszírozás eszköze. Harsányi László szerint az elkülönített alapok az 

állami, parttalan „ellátási felelısség” helyett, jól meghatározott körben vállalt 
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finanszírozási garanciát jelentenek (Harsányi szerk., 1991).”19 Az 

alapprogram a nonprofit szektor része.  

A külföldi források nem jelentenek külön szektort, a négyszektoros 

gazdaságon keresztül áramlik be és hasznosítható. Napjainkban, az EU-s 

pályázatok képezik elsısorban ezt a forrást, de kulturális turizmusra is lehet 

alapozni.  

„Az alap (vagy alapprogram) viszont átmeneti vagy tartós állami feladat 

ellátása érdekében, meghatározott szabályok szerinti, pénzügyi 

automatizmus nyomán, évente újratermelıdı vagyontömeg, amelyet 

meghatározott szabályok szerint, meghatározott célokra lehet fordítani.“20  

 

“Az alapítvány olyan önálló vagyontömeg, amelynek felhasználási célját az 

alapító határozza meg. Az alapítványok agyon fontos szerepet tölteek be a 

társadalom életében, hiszen olyan célok támogatására hivatottak, amelyek 

sem piaci alapon, sem az állami ellátórendszerben nem nyernének megfelelõ 

kielégítést.  

Az alapítványok - mint nonprofit társadalmi szervezetek - sok esetben 

juthatnak olyan forrásokhoz, amelyek for-profit, gazdasági szervezetek 

számára elérhetetlenek. Az alapítványok mûködését az állam különbözõ 

formákban támogatja, illetve sok esetben EU források is igénybe vehetõk az 

alapítványi céllal összefüggõ tevékenység támogatására.”21  

A mővészet és kulturális vállalatok finanszírozásában és szervezésében 

jelentıs szerep jut az alapítványoknak, melyek jelentıs része nem alulról 

szervezıdött. „Az állami vállalatok, költségvetési szervek, gazdasági 

társaságok, háztartások ernyıje alatt mőködött szervezıdések szervezetté, 

jogilag bejegyzett szervezetekké alakultak.”22 Ezek a sok apró forrásból 

győjtı és elosztó szervezetek. Jelentıs volt a külföldiek megjelenése is az 

alapítványok létrehozásában. Ezen kívül a kormányzat, az önkormányzatok 

is létrehozhattak alapítványokat. Ezek feladata az államtól kapott pénz 

szétosztása az alapító okiratban megjelölt célokra, az elıre meghatározott 

módon. Vannak olyan alapítványok, amelyek csak vagyontömeget kaptak az 

                                                
19 Dr. Koncz i. m. p. 154. 
20 Uo.  
21 http://www.alapitvany.eu/ 2011. augusztus 13. 
22 Dr. Koncz i. m. p. 166. 
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alapítótól, ennek a mőködtetésébıl élnek és nem feladatuk a pénzek 

elosztása. Az alapítványok a non-profit szektor részét képezik.  

 

Nemzeti Kulturális Alap 

 

Külön figyelmet szentelek az NKA mőködésének, felépítésének, mert a 

mővészet, közmővelıdés terén nincs olyan nagyobb színvonalú rendezvény, 

fesztivál, intézmény, amely már nem igényelt volna támogatást az NKA-tól.   

Az 1993. évi XXIII törvény létre hozta a Nemzeti Kulturális Alapot, abból a 

célból, hogy támogassa a nemzeti és egyetemes értékek létrehozását, 

megırzését és terjesztését.  

“Az Alap támogatja: 

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek 

létrehozását, megırzését, valamint hazai és határon túli 

terjesztését; 

b) a kulturális ágazatot érintı évfordulókat, fesztiválokat, hazai és 

külföldi rendezvényeket; 

c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét 

biztosítását, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, 

fesztiválokon történı részvételt; 

d) a mővészeti alkotások új irányzatainak kialakítását, új kulturális 

kezdeményezéseket, a kultúrával kapcsolatos tudományos 

kutatásokkal, az épített örökséggel, az építımővészettel 

kapcsolatos tevékenységeket; 

e) a kultúrateremtı, kultúraközvetítı, valamint egyéni és közösségi 

tevékenységeket, a kiemelkedı szakmai teljesítmények 

elismerésének díjazását, valamint a szakmai szervezetek által 

alapított díjakhoz való hozzájárulást; 

f) a nemzetközi tagdíjak megfizetését.“23 

 

                                                
23 http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap; jsessionid= 

63E2866B737DC523AFBC5E76E2BC7A86. 2011. augusztus 1. 
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Pályázni konkrét projektekre, rendezvényekre lehet, az intézmény fenntartási 

költségeire nem lehet pályázatot benyújtani. A támogatások odaítélésérıl a 

szakmai kollégiumok döntenek, amelyek szakterületek alapján mőködnek. 

2010. évben 18 állandó és évente különbözı számú ideiglenes szakmai 

kollégium mőködik: építészeti szakmai kollégium, fotómővészeti szakmai 

kollégium, iparmővészeti szakmai kollégium, ismeretterjesztés és 

környezetkultúra szakmai kollégium, képzımővészeti szakmai kollégium, 

könyvtári szakmai kollégium, közmővelıdési szakmai kollégium, levéltári 

szakmai kollégium, mozgókép szakmai kollégium, múzeumi szakmai 

kollégium, mőemléki és régészeti szakmai kollégium, népmővészeti szakmai 

kollégium, szépirodalmi szakmai kollégium, színházi szakmai kollégium, 

táncmővészeti szakmai kollégium, zenei szakmai kollégium, kiemelt 

programok és rendezvények kollégiuma., valamint az ideiglenes kollégiumok. 

A szakmai kollégiumok jól meghatározott célokra, elıre meghatározott 

keretbıl egyedi elbirálással döntenek.  

A Nemzeti Kulturális Alap bevételét a kulturális járulék teszi ki. Ez egy 

adónem, melyet a kulturális vagy kultúrával kapcsolatba hozható árucikkek 

utáni bevételbıl adódik. 

2010. január 1-jével az Országgyőlés megszüntette a kulturális járulékot, 

helyette az Alap fı bevételi forrásaként az ötös lottó szerencsejáték 

játékadójának 90 százalékát jelölte meg. 

 

Szponzorálás 

 

A szponzorálásra sokféle meghatározás létezik. A Marketing Lexikon a 

következıképpen definiálja: „A szponzorálás alatt mindenféle olyan 

tevékenység tervezését, szervezését, kivitelezését és ellenırzését értjük, 

amelyek a vállalatok által magánszemélyek és szervezetek számára sport-, 

kultúra-, vagy szociális területen marketing és kommunikációs célok 

elérésére rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel kapcsolatos.”  De 

talán ennél pontosabb a Steve Sleight meghatározása, mely szerint: „A 

szponzorálás két fél közötti üzleti kapcsolat, amelynek során az egyik fél 

pénzt, szolgáltatást vagy más anyagi javakat bocsát rendelkezésre, a másik 

fél lehet egyén, szervezet vagy esemény, aki cserébe bizonyos jogokat, 
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együttmőködést, társulási lehetıséget (association) nyújt, amelyek a 

szponzort kereskedelmi elınyökhöz juttatják.”24   

A szponzorálással kapcsolatos sokszor hibásan a támogatás, adakozás, 

jótékonykodás, támogatás, mecenatúra, kifejezéseket használják. Ezek 

képezik a támogatás hagyományos területeit, amikor a támogató nem vár az 

adakozásért cserében semmit.  

A mecenatúra meghatározása: „A mecenatúra viszont - szolgáltatás elvárása 

nélküli támogatás, adomány. Lehet pénzbeli, természetbeni és tevékenységi 

(tehát önkéntes munka). Adhatják magánszemélyek, csoportok, szervezetek, 

vállalkozások. Megvalósulása lehet közvetlen, tehát személy és személy, 

vagy személy és szervezet stb. közötti. Lehet továbbá közvetett, tehát az 

állami jogi szabályozás keretei között megvalósuló.”25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Dr. Szilágyi Zoltán, [2004]: Public Relations a kultúrában. In. Kenéz András (szerk.), 

Menedzsment a kultúrában – esettanulmányok. Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája, p. 

328. 
25 Dr. Koncz Gábor, [2006]: Mecenatúra, közvetett, láthatatlan és rejtett finanszírozás a 
kultúrában. In: Szín Közösségi Mővelıdés A Magyar Mővelıdési Intézet folyóirata 11/6 
(december) p. 16-19. http://www.mka.hu/mecenatura.pdf 



 22 

3. 1.  A kulturális marketing eszközei 

 

 

A marketingszemlélet két alapvetı meghatározója a vevıorientáció és a 

nyereségérdekeltség. De ki is valójában a vevı? „Amikor marketingben 

vevırıl beszélünk, mindig azt a piaci szereplıt tekintjük, akinek szükségleteit 

az adott termék vagy szolgáltatás kielégíti, és ezért hajlandó megfizetni a 

termék/szolgáltatás árát. Ebbıl a szempontból a kulturális vállalkozás 

esetében a vevık elsısorban a nézık, látogatók.”26 Ezt a kulturális 

intézmények esetében is szem elıtt kell tartani, mert a „non-profit” jelleg nem 

jelenti azt, hogy a vállalat veszteséges kell legyen, legalább az 

önfenntartásra kell törekednie. Egy kulturális vállalat csak akkor piacképes, 

ha megtalálja a megfelelı forrásokat, de termelhet természetesen profitot is 

csak azt vissza kell fordítania a vállalkozásba: fejlesztésekre, programokra. 

Azonban egy kulturális intézmény sikerességéhez elengedhetetlen feltétel, 

hogy konkretizálja a célcsoportokat, mert egy ilyen intézmény célcsoportjai 

nagyon szerteágazóak, nagyon sokféle elvárásoknak kell megfelelniük. Az 

elsıdleges vevık egy alkotótábor, alkotómőhely esetében  a szülık, aki 

kifizetik a tábor díját és nem a gyerekek, akik a tevékenységek résztvevıi. 

 

Célcsoportok 

 

A célcsoportok jellemzését és meghatározását a Kandikó József – 

Menedzsment a kultúrában címő tanulmánya alapján készítettem, ebben az 

esetben egy kulturális vállalkozás potenciális célcsoportjai a következık 

lehetnek: nézık, lakosság, turisták, önkormányzat, szakhatóság, protokoll 

vendégek, média, támogatók, szponzorok, segítık és egyéb szervezetek. 

Konkrétan a borsi alkotótábor és a fejlesztés alatt álló alkotómőhely esetére 

lebontva a célcsoportok a következı képpen módosulnak:  

 

Résztvevık: A mi esetünkben ık a legfontosabb célcsoport, nem nézıkként, 

hanem résztvevıkként definiáljuk. İk azok, akik részt vesznek a 
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tevékenységeken. Viszont a legfontosabb célcsoport a mi esetünkben két 

részre osztható: a résztvevı gyerekekre és a szülıkre. 

E célcsoport életkor szerint 4 – 16 éves gyerekeket foglal magában. Nem 

alapján fiúkat meg lányokat, 2/3 arányban lányok és 1/3 arányban fiúk vettek 

részt az idei táborban. A szülık családi állapota csupán befolyásoló 

tényezıként jelenhet meg, ami idı és anyagi szempontból befolyásolhatja a 

gyerekek résztvételét a tevékenységeken.  

Egy alkotótábor, alkotómőhely esetében egy fontos szempont a mővészet 

iránti érdeklıdés, kreativítás, kézügyesség. 

A jövı évi bıvítéssel már szélesebb tömeget fogunk megcélozni. A 

célcsoportunk bıvülni fog: 14-18 évesekkel, valamint a felnıttek elsısorban 

kismamákkal, érdeklıdés már az idei évben tanúsítottak: 18-35 éves korú 

nık. Valamint a nagyszülık bevonásával, Hozd a nagymamát! címő 

tevékenység sorozat beindításával: 60-80 év. A felnıtt és nyugdíjas 

korosztálynál inkább a nık tartoznak a célcsoportjaink közé. De a családi 

rendezvényekbıl ne zárjuk ki a férfiakat sem.  

 

Lakosság: Akik a községi könyvtár környezetében élnek. A könyvtár szők 

környezetében nincsen lakóház, mert az intézmény a Polgármesteri Hivatal 

és a Kultúrház  szomszédságában helyezkedik el. Ebben az esetben a 

lakosság csak mint szülı, nagyszülık vagy mint érdeklıdık vesznek részt a 

kiállításon. A tábor tevékenysége semmiben nem zavarja a település életét, 

nem nagy zajjal járó rendezvényrıl van szó, így a konfliktust a lakossággal 

kizárhatjuk. Egy esetleges program bıvítéssel bevonhatóak a szülık, 

nagyszülık is, vagyis a település felnıtt lakossága. 

 

Turisták: Azokról a személyekrıl van szó, akik a rendezvény ideje alatt a 

rendezvényért vagy más okból a településre látogatnak. İket azért kell külön 

célcsoportban vizsgálni, mert ık szívesebben költenek szórakozásra, 

ajándéktárgyakra, étkeztetésre.  

Az alkotótábor esetében jelenlegi helyzetben a turisták nem jelentenek 

célcsoportot. Viszont azért tartom fontosnak külön célcsoportként 

megemlíteni ıket, mert ha a jövı évben bıvül a tábor és sikerül a tervben 

lévı alkotómőhelyt létrehozni, akkor már fontos célcsoporttá vállnak a 
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turisták, a mőhelyben készült alkotásokkal, ajándéktárgyakkal mint 

potenciális vásárloókat, ıket is megcélozzuk. 

 

Polgármesteri Hivatal: A mi esetünkben is a rendezvény helyszínét 

biztosítja, valamint a finanszírozásban is része van. A község polgármestere 

biztosította a nagyszántói és kisszántói gyerekek utaztatását is. 

 

Szakhatóság: Idetartoznak mindazon intézmények, amely nélkül a 

vállalkozás nem tudna mőködni, nem lehetne megtartani a rendezvényt. 

Ezek a hatóságok legtöbbször elıírnak valamiket, ÁNTSZ, Szerzıi Jogvédı 

Hivatal, amiket be kell tartani. Idetartozik a helyi rendırség, tőzoltóság. 

Általában nem árt velük jóban lenni, a jóindulatukat sem árt megszerezni, 

mert váratlan problémák esetén nagy segítséget jelenthetnek. 

 

Protokoll vendégek: Általában nem szakemberek, elvárásaik is egyediek, 

de az alkotótábor jövıje szempontjából fontos a pozitív benyomáskeltés. 

Számuk jelentısen kevesebb, mint a nézıké, viszont a jövıben belılük 

válhatnak támogatók, segítık. A protokoll vendégeket a kiállítás megnyítóra 

hivtunk: a településen lévı iskola és óvoda vezetıit és oktatóit, a települések 

lelkészeit.  

 

Média: A hagyományos reklámmegoldások mellett elengedhetetlen a 

médiában való szereplés, a nagyközönséghez a sajtónyilvánosság révén 

lehet eljuttatni a kulturális vállalkozás információit. A táborzáró kiállításra a 

nagyváradi napilap Bihari Napló Dérer Ferenc újságíróját hívtuk meg, így 

következı héten egy beszámolót közöl a tábor tevékenységérıl. (lásd. 4. sz. 

melléklet) 

 

Támogatók: Az alkotótábor esetében egy gazdasági szervezet, amely 

ellenszolgáltatás nélkül adot pénzt az alapanyagok megvásárolásához. Ez a 

lényegében vett mecenatúra. Nagy hangsúlyt kell fektetni a velük való jó 

kapcsolat kialakítására és ápolására, talán a nézık után ıket tekinthetjük a 

legfontosabb célcsoportnak.  
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Szponzorok: Ide soroljuk S.C. Hobbylibri S.R.L, amely marketing 

megfontolásból nyújtot anyagi segítséget az alkotótábornak. A tılük vásárolt 

alapanyagokat 25% kedvezménnyel kaptuk meg.  Céljuk a saját vásárlói 

bázis növelése volt, mert így az érdeklıdı szülıket hozzuk tanácsoltuk.  

 

Segítık: Azokat a személyeket soroljuk ide, akik a tábor ideje alatt segítettek 

a tevékenységeken, szünetben felügyelték a gyerekeket, a kiállítás 

kivitelezésében részt vállaltak. Elsısorban szülıkrıl van szó, konkrétan 

három anyuka meg egy nagymama, akik minden nap résztvettek a 

tevékenységeken. Valamint két tanító nı, akik ismerve a gyerekek nagy 

részét, szünetben is jobban kordában tudták tartani ıket. 

A segítık fizetés nélkül vállalták a feladatokat, a tanító nık esetében voltak 

foglalkozások, amelyeket be tudnak építeni a rajz és a kézmőves órákra, a 

szülık viszont a saját otthonuk dekorálására kaptak tippeket.  

 

Egyéb szervezetek: Ide soroljuk mindazon szervezeteket, amelyek nem 

kerültek be a fent felsorolt célcsoportok valamelyikébe, mivel a kulturális 

vállalkozások annyira különbözıek, szinte minden rendezvény felállíthatna 

egy sajátos célcsoport táblázatot.  

 

Erıforrások 

 

Egy alkotótábor, alkotómőhely, mint kulturális vállalkozás esetén a második 

legfontosabb tényezı az erıforrások biztosítása a marketing eszközök 

felhasználása révén. Minden olyan tényezıt vizsgálni kell, mely piaci alapon 

beszerezhetı.  

 

A pénz, mint legfontosabb erıforrás „Minden vállalkozás alapja, hogy a 

vállalkozó a rendelkezésére álló tıkével valamilyen hasznot, a befektetett 

tıkénél nagyobb eredményt, biztosító tevékenységbe kezd. Ha nem akar 

kimondottan pozitív eredményt, nyereséget elérni, akkor is abból kell 
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kiindulni, hogy a tevékenységgel kapcsolatban felmerülı kiadásokat fedezni 

kell.”27  

A kulturális vállalkozások terén is ezeket a szempontokat figyelembe kell 

venni és ez alapján kell cselekedni, a pénzösszeg akár több forrásból is 

elıteremthetı, sıt szinte lehetetlen egyetlen forrásból elıteremteni ıket. A 

pénzmennyiség elıteremtése, a források feltárása marketing feladat.  

A mi esetünkben a  pénzszerzés lehetıségei a következıkbıl tevıdnek 

össze: támogatás, önkormányzati forrás, gazdasági szektor. Az alkotómőhely 

esetében az elızıekhez még hozzájön a saját bevétel is. 

 

A kulturális termék: egy alkotóhőhely esetünkben nem más, mint egy 

képzımővészeti, iparmővészeti vagy kézmőves foglalkozás, kiállítás, amely 

kulturális termékek korlátozottan hozzáférhetıek. Ennek okai a térbeli és 

idıbeli korlátok, fizikai feltételek, melyek akadályozhatják a szélesebb körő 

megvalósítást. Ahhoz, hogy egy foglalkozást, kiállítást megszervezzünk, fel 

kell térképezni, hogy milyen lehetıségek állnak a rendelkezésünkre, mind a 

kereslet, mind a kínálat, mind a pénzügyi források tekintetében. Ezek alapján 

dönthetjük el, hogy hol, mikor, milyen minıségő és terjedelmő foglakozás, 

kiállítás valósítható meg.  

A kulturális termék élményjószág, mivel élményt nyújt, legyen szó itt, egy 

kiállításról, vagy akár egy alkotótábor programjáról. Ezen termékek utólag 

kerülnek minısítésre, mert a résztvevı a foglalkozás díját kifizeti úgy, hogy 

semmi információt nem tud, vagy csak egy tájékoztató jellegő információja 

van a szolgáltatásról. Vannak kulturális termékek, amelyek csak egyszeri 

alkalommal vehetıek igényben, de a mi esetünkben, egy alkotómőhely 

tevékenységei ismétlıdı jellegüek.  

Vannak kulturális termékek, amelyek többszörösen vagy állandó jelleggel 

igénybe vehetıek, gondolok itt az állandó kiállításokra, film, akár színházi 

elıadásokra. Ugyanakkor a kulturális termék szenvedély jószág. Győjtés 

tárgyát képezheti, érzelmi vagy intellektuális kötıdés tárgya lehet, aminek az 

eléréséért hajlandóak vagyunk idıt, energiát és pénzt áldozni. 
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Valamint a kulturális termék közjószág is. Része egy közösség szellemi vagy 

tárgyi örökségének. Más közösségekkel szemben ez határozza meg, ez 

reprezentálja ıt. „A kulturális vállalkozás marketingmenedzsmentjének 

feladatai közé tartozik a kulturális termékek hozzáférhetıségének vizsgálata. 

Fel kell térképezni, milyen lehetıségek állnak rendelkezésre a kínálati 

oldalon az elképzelt, tervezett kulturális projekt megvalósítására.”28  

A kulturális termék esetében is fontos kitérni a termékmixre, mert e területen 

is ugyanúgy létezik, mint a gazdasági vállalkozások területén, mivel ezen a 

piacon is nagy versengés folyik. A termékmix magába foglalja a színházak, 

mozik, koncertek, kiállítások sorát, melyek változatosságával, mélységével, 

sokszínőségével fel lehet kelteni az emberek figyelmét, ki lehet alakítani egy 

állandó közönséget. Az alkotómőhely esetében is alkalmazható a 

termékmixt, olyan bérleteket, családi csomagokat, lehet kialakítani, 

amelyekkel nıvelni tudjuk a programokon a résztvételt. Gondolok itt a családi 

programokra, valamint a testvérbérletre, stb.  

 

Mővészek, szereplık, aktív résztvevık esetében is hasonló elvek 

mőködnek, mint a kulturális termék beszerzés esetében, természetesen a 

dolgot az nehezíti meg, hogy belılük is csak egy van. Mővészekkel általában 

nehéz tárgyalni, ezekre a beszélgetésekre fel kell készülni, személyre 

szabott érvelésekkel. Ezek az egyeztetések késleltethetik a kommunikációt, 

késıbb kerül meghirdetésre egy elıadás, így kevesebb idı jut arra, hogy az 

információ eljusson az emberekhez.  

 

Technikai feltételek a kulturális intézmények esetén a technikai feltételek 

adottak, de azért egy-egy elıadás, koncert vagy kiállítás kapcsán 

felmerülhetnek különféle mőszaki igények. Azért fontos ezekre a dolgokra 

nagy hangsúlyt fektetni, mert elengedhetetlen dolgok, gondolok itt elsısorban 

a hangosításra, világításra, de kiállítás esetén az alkotások tálalása, 

paravánok elhelyezése stb. Általában a rendezvényhelyszínek nincsenek 

felkészülve nagyobb volumenő rendezvények technikai kiszolgálására, így 

azt bérelni kell. Erre nagyon sok kiváló cég mőködik. Komplett technikai 
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szolgáltatást nyújt a rendezvényhez, ezzel megkönnyíti jelentısön a 

szervezık dolgát, igaz ez többlet kiadással jár.  

 

Szolgáltatások Alkotótáborok esetén igen sok fejtörést okoz, mivel 

ideiglenes körülmények között is normális feltételeket kell teremteni a 

résztvevıknek, ez abban az esetben fordul elı, ha a tábort nem saját 

intézményünkben szervezzük. Meg kell szervezni a közlekedést, kell 

gondoskodni a biztonságról, higiéniai feltételeket kell teremteni. Látszólag 

egyszerő dolgokról van szó, viszont a szolgáltatokkal a határidık 

egyeztetése nagyon fontos problémát jelent. Ezeken az apróságokon is 

múlhat egy tábor megítélése, mert ez alapján döntik el a szülık, gyerekek, 

hogy jövıre visszajönnek-e, ajánlják-e a tábort másoknak is, vagy rossz 

tapasztalataikat osszák meg az ismerısökkel. A szolgáltatások, tehát nem 

csak az elımunkálatokat tartalmazzák, hanem maga a tábor ideje alatt is 

zökkenımentesen kell, mőködjön minden, minden alkalmazottnak, 

szervezınek tudnia kell a dolgát, mert igazán ez az, amit a résztvevık látnak, 

ez alapján ítélnek.  

 

Humán erıforrások, személyes közremőködık az ideiglenes kiállítások, 

nagyobb kaliberő alkotótábor esetén van igazán szükség rájuk, mert egy 

intézménynek meg van az állandó személyzete. Azonban egy intézmény 

által szervezett nagyobb kiállítás esetén is szükség lehet plusz humán 

erıforrásra. Itt jó szervezéssel önkénteseket is be lehet vonni. Viszont 

figyelnünk kell arra, hogy ezek az emberek képezik egy rendezvény, egy 

intézmény esetében is a frontszemélyzetet, a nézı, a résztvevı velük 

találkozik, velük kerül kapcsolatba: büfés, pénztáros, jegyszedı. Ezért fontos 

elvárni tılük a szakszerőséget, munkafegyelmet, megbízhatóságot, rendet.  

 

Marketinginformációk 

 

„A marketingmenedzsment feladata mind a keresleti, mind a kínálati oldalon 

a szükséges döntések piacorientált szemlélető elıkészítése, tervezése és 

végrehajtásának ellenırzése. Ebben a folyamatban igen komoly jelentısége 

van a döntéseket megalapozó információknak, mind a keresletrıl (az 
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igényekrıl, a lehetséges célcsoportokról), mind a kínálati oldalról (a 

felhasználható erıforrásokról és a versenyrıl). Ezeket az információkat 

nevezzük marketinginformációknak.”29  

A marketingkutatás két módszert ismer, meglevı információk másodlagos 

szekunder felhasználását és az elsıdleges információgyőjtést, primer 

információk.  Ezek elemzésére a dolgozatomban nem térek ki, de 

fontosságukat nem kérdıjelezem meg. A kulturális vállalkozások esetén is 

szükséges foglakozni, mert így ismerhetjük meg a célcsoportok 

elégedettségét. 

 

Marketingstratégia 

 

„A marketingstratégia egy kulturális vállalkozás esetében is azt jelenti, hogy 

az elıre meghatározott célokat egy-egy meghatározott célcsoportnál milyen 

marketingdöntésekkel, milyen tevékenységekkel akarjuk elérni, 

megvalósítani.”30 A legelterjedtebb marketingértelmezés a 4P szerinti, mely a 

termék, ára, a vásárlás ösztönzése és az eladás helye alapján kialakított 

marketingmix, e mellett megjelent egy új koncepció, amely az eladó 

szemléletét tükrözı 4C-bıl álló marketingmix, mely a vevıre koncentrál. 

 

Miben különbözik a 4P és 4C?  

PRODUCT    termék 

PRICE    ár 

PLACE    eladás helye 

PROMOTION   eladás elımozdítása 

 

CUSTOMER VALUE  fogyasztói érték 

COST     minimális költség 

CONVENIENCE   hozzájutás kényelme 

COMMUNICATION   párbeszéd     

      (Dr. Kandikó József, 2004, 217. old.) 

                                                
29 Dr. Kandikó i. m. p. 214. 
30 Uo. p. 216. 
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Egy alkotómőhely esetében a 4C az amit használni tudunk, mert ez teljes 

mértékben az alkotótevékenységeken résztvevı személyekre koncentrál. 

Mivel a kulturális vállalkozások esetében is ez a fı szempont, ezért ez a 

marketingmix sikeresebben használható, mint a 4P. A fogyasztói érték 

(customer value) alatt értjük azt a kielégültséget, amelyet egy elıadás 

megnézése, egy tárlaton, egy hangversenyen, egy koncerten való részvétel 

jelent.  Minimális költség (cost) jelenti a fogyasztás teljes költségének 

minimalizálását. A hozzájutás kényelme (convenience) alatt értjük a kulturális 

szolgáltatás megszerzésének legegyszerőbb módját. A párbeszéd 

(communication) a kulturális vállalkozások esetében egy nagyon fontos 

tényezı, a vevı, a mi esetünkben a nézı, látogató és az eladó, aki lehet az 

intézmény, rendezvény szervezıje, de lehet maga a mővész, elıadó is.  

 

Marketingdöntések 

 

Amint már elızı részekben meghatároztuk, a termék a kulturális vállalkozás 

esetében az elıadás, rendezvény, kiállítás, stb..  

A termékelemzés egyik fontos módszere az életgörbe elemzés, ez vizsgálja 

a produkció esetében, hogy hányszor kerül közönség elé, ebbıl melyik 

elıadásnak milyen a nézetsége.   

Az alkotómőhelynek, mint kulturális vállalkozásnak egy fontos pontja a 

márkaépítés. Egy egyedi színekkel és sajátos formákkal felépített lógó, 

plakát, honlap olyan sajátos arculatot ad az intézménynek, ami alapján úgy a 

szülı, mint a gyermek azonosítani tudja a márkát. Az igazi kihívás itt van, 

hogy a márkaépítés ebben az esetben kinek szóljon, a gyereknek, aki részt 

vesz a tevékenységeken, vagy a szülınek, akitıl valójában függ a gyerek 

részvétele. 

Az árdöntések az egyetlen a marketingdöntések közül, mely pénzt hoz, mert 

a többiek csak viszik a pénzt. A kulturális termékek árát jelentısen nehezebb 

meghatározni, mint más termékekét. „Az árdöntések fı kérdése ugyanis 

éppen az, hogy hogyan lehet a költségek alapján kalkulált összeget, 

árnagyságot a fogyasztók (esetünkben a nézık, látogatók) által reálisnak 
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tartott értékkel összhangba hozni.”31 Természetes ennek oka elsısorban az, 

hogy megfoghatatlan a szolgáltatás. Így az árképzés kétféle lehet: 

költségalapú és értékalapú árképzés. A költségalapú árképzés lényege, hogy 

a felmerülı költségeket összeszámoljuk, és ehhez még hozzáadjuk a várható 

nyereséget. A költségek is két részbıl tevıdnek össze: változó és állandó 

költségekbıl. Az állandó költségeket akkor is fizetni kell, ha gyakorlatilag 

nem történik semmi az intézménybe. Ezek a költségek a fenntartási, 

adminisztrációs költségek, bérleti díjak. A változó költségek azok, amelyek az 

elıadások, rendezvények mennyiségével egyidejőleg változnak, ilyenek a 

fellépti díjak, anyagköltségek, stb.. Ezen költségek összeszámolásával lehet 

meghatározni azt a minimális bevételt amit, el kell érnünk, ahhoz, hogy ne 

legyen veszteséges a vállalkozás.   

Az alkotómőhely esetében azonban a költségalapú árképzés nem 

használható, mert lehetséges, hogy az így kiszámolt ár nem felel meg a 

vevıinknek, a versenytársak által kialakított áraknak. Kijelenthetjük, hogy 

ebben az esetében a fogyasztói értékítéletre kell alapozzuk az árak 

megállapítását. Itt abból indulunk ki, hogy a szülık mennyit hajlandóak 

áldozni az adott kulturális szolgáltatásra. Ha az így kapott bevétel kisebb a 

ráfordított összegnél, a különbözetet támogatói hozzájárulásokból, vagy más 

forrásból szerezhetjük meg. 

Viszont a végleges ár kialakítása elıtt figyelemben kell venni más tényezıket 

is, vagyis ki kell alakítani az árstratégiát. Figyelembe kell venni az ár és a 

minıség kapcsolatát, mert természetes és ezzel a szülı és résztvevı is 

tisztába van, hogy minél színvonalasabb egy képzımővészeti, 

iparmővészeti, kézmőves foglakozás, annál drágább, de ezt hajlandó-e 

megfizetni? Amit még mindenképp tárgyalnunk kell az árkalkuláció kapcsán 

az az árdifferenciálás, ezt nagyon jól ki lehet használni az alkotómőhely 

kapcsán is. Ilyen ár differenciális lehetıség az, hogy elıvételben olcsóbb a 

foglakozások ára, internetes vételben szintén, a testvéreknek kedvezmények 

járnak, a családi foglakozások olcsóbbak. Azonban itt is lehetnek olyan 

tevékenységek, amelyek bizonyos szolgáltatásokkal vannak összekapcsolva. 

Ékszerkézsítés, ahol saját magadnak elkészíted az egyedi fusing üveg, vagy 
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esüst ékszert, vagy más használati vagy dekorációs tárgyat. Ugyanakkor 

meg kell említeni az úgynevezett csomagárakat, ami az alkotómőhely 

esetében elsısorban a bérletrendszerre vonatkozik, de ide tartoznak a 

családi- és csoportos kedvezmények is. 

 

Értékesítés, marketingkommunikáció 

 

Az értékesítés nehezebben kivitelezhetı a szolgáltatások terén, beleértve az 

alkotómőhelyek tevékenységét is, mert ebben az esetben nem a terméket 

juttatjuk el a vevıhöz, hanem a gyerekeket, meg a szülıket kell elcsábítani, 

becsábítani a „termékkel” való idıtöltésre. Viszont a kulturális vállalkozások 

területén is ugyanúgy szükség van értékesítésre. „A kulturális vállalkozás 

termékét, a kulturális intézményt és kulturális projekteket, a produkciókat is el 

kell adni. El kell adni a színházat, a múzeumot, a rendezvényt, a fesztivált, a 

kiállítást, az együttest, stb.. Ez az eladás mindenek elıtt, annak a 

megismertetésével kezdıdik, amit el akarunk adni, vagyis a nézıket és a 

többi célcsoportot is tájékoztatni kell a kínálatról.”32  

A kulturális szolgáltatások piacán az értékesítést két részre oszthatjuk. A 

szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jegy eljuttatása a résztvevıhöz és 

a másik a látogató és a kultúrális program találkozásának megszervezése.  

A jegy eljuttatása a nézıkhöz általában két módon történhet, jegypénztári és 

elektronikus jegyvásárlás, helyfoglalás révén. E második értékesítési 

eljárásnál csupán a biztonságra kell figyelni. Igazából a problémát csak az 

elızetesen lefoglalt de nem átvett jegyek jelentik, mert ez veszteséget 

okozhat. A jegypénztáraknál az egyetlen problémát a sorban állás okozhatja. 

Ezt, ha mód van, rá el kell kerülni, mert nem sokan szeretnek sorban állni. 

A második a látogatók és a kulturális program találkozása. Ebben az esetben 

a logisztikai feladat nem az áruhoz kapcsolódik, hanem a résztvevık 

odaérkezésének megszervezése, a várakozás, sorban állás kezelése, a 

ruhatár igénybe vétele. A legnehezebb feladat a parkolás, a közlekedés 

problémáinak a megoldása. Hiába kínál jó programokat egy intézmény, ha az 

odajutás, a parkolás gondot jelent, biztosan kevesebben fognak elmenni.  
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A másik komoly probléma a sorban állás kezelése, erre léteznek már 

kialakított módszerek, mert a vállalkozás sikerének elıfeltétele, hogy ezt a 

problémát megoldja. 

A marketing a vevık tájékoztatását meg a reklámozást a negyedik P 

kategóriában szokta összefoglalni: promóció, kommunikáció, tájékoztatás. A 

tájékoztatás legfontosabb eszköze a marketingkommunikáció, amire kell 

pénzt áldozni, mert hiába szervezünk alkotótábort, ha nem informáljuk róla a 

szülıket, gyerekeket, senki sem lesz ott. A piacbefolyásolási eszközökrıl egy 

részletes táblázatot a Rekettye Gábor Kisvállalati marketing címő könyvébe 

találtam. Igaz a táblázat elsısorban a kisvállalatokra vonatkozik, de egy két 

kivétellel minden applikálható a mi esetünkben is. 

 

Reklám Értékesítés- 
ösztönzés 

Események PR Személyes 
eladás 

Direkt 
marketing 
 

Nyomtatott és 
sugárzott 
hirdetés 
 

Versenyek, 
játékok stb. 

Sportesemények Sajtó-
közlemények 

Bemutatók Katalógus 

Külsı 
csomagolás 
 

Ajándékok Szórakozás Beszédek Értékesítési 
meetingek 

Levelek 

A csomagolásba 
betett hirdetés 
 

Minták Fesztiválok Szemináriumok Ösztönzı 
programok 

Tele marketing 

Filmek 
 

Vásárok és 
kiállítások 
 

Mővészet Éves jelentés Minták Elektronikus 
vásárlás 

Brosúrák 
 

Bemutatok Gyárlátogatás Jótékonysági 
adományok 
 

Vásárok és 
kiállítások 

Tv-vásárlás 

Poszterek 
 

Kuponok Vállalati múzeum Publikációk  Fax-levelek 

Szaknévsorok 
 

Engedmények Utcai aktivitás Közösségi 
meg-
mozdulások 
 

 e-mail 

Plakátok 
 

Olcsó 
finanszírozás 
 

 Lobbizás  SMS 

Az eladás helyén 
alkalmazott 
hirdetések 
 

Használt 
termék 
beszámítása 

 hírlevél  Hangos 
üzenetek 

Audiovizuális 
eszközök 
 

     

Szimbólumok, 
logók 
 

     

           

      (Rekettye Gábor, 2007, 164. old.) 
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A tájékoztatás legnépszerőbb megoldása a reklám. A reklám magába foglal 

a tv és rádió reklámtól egészen a nyomtatott sajtóban megjelenı hirdetésig, 

apróhirdetésig mindent. Ide soroljuk a plakát, szórólap, bannerek és 

természetesen az internet adta lehetıségeket is: honlap, blog, közösségi 

portálokon való hirdetés. 

A reklám elengedhetetlen eszköz egy alkotótábor, alkotómőhely esetében, 

viszont hogy milyen és mennyi reklámot használunk ez a tevékenység 

jellegétıl, a célközönségünktıl és nem utolsó sorban az erre fordítandó pénz 

mennyiségtıl függ. A tv reklám az egyik leghatékonyabb reklám, 

természetesen a rendezvény nagyságától függıen hirdetünk országosan, 

regionálisan vagy csak a helyi tv-t célozzuk meg. Hasonló a helyzet a rádió 

és sajtó esetében is, országos sugárzó adókban és országosan terített 

lapokban csak abban az esetben hirdetünk, ha a produkció, fesztivál olyan 

jellegő, egy kisiskolások részére szánt bábelıadást nem fogunk országosan 

meghirdetni, a helyi tv, rádió, sajtó ebben az esetben elégséges. De ilyenkor 

lehet, a direkt marketinggel jobb eredményeket érünk el. Személyesen 

felkeressük az óvodákat, iskolákat vagy körlevélbe a szülıket informáljuk.  

A reklám másik elterjedt eszköze a plakát, melyet különbözı méretben és 

minıségben, valamint fekete-fehér, 2-3-4 szín+ ezüst és/ vagy arany színek 

használatával lehet elıállítatni. A plakát kérdésében nagyon nagy vita van a 

rendezvényszervezık és a mővészek között. A rendezvényszervezık nagy 

része azt állítja, hogy a plakát nagyon drága, de nem hozza be a 

közönséget. A mővészeknek pedig fontos a plakát, mert presztízs értéke 

van. A vita nagyon nehezen eldönthetı, de egy biztos, hogy plakát 

kihelyezése viszonylag nagy számban, horribilis pénzt emészt fel. Persze 

többféle plakát méret és plakát hely van, így az összegek is változtathatnak. 

Nagy divat lett az óriásplakát hirdetés, de ez mővészeti elıadásnál csak 

akkor járható út, ha a rendezvényt egy jelentıs szponzor támogatja, akinek 

van bérelt helye, és ezt átengedi egy bizonyos idıre (ez esetben is nagyon 

komoly összeg az óriásplakát elkészítésének költsége), vagy jelentıs 

szponzor pénzt ad kimondottan a plakát kihelyezéséhez.   
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A plakáthirdetés inkább presztízsértékkel, mint jelentıs reklámértékkel bír. 

Abból a pénzbıl, amibıl értékelhetı nagyságú plakátkampányt lehet 

készíteni nagyon jó hatásfokú rádió reklám jön ki.  

A kérdés az, hogy mennyit költsünk reklámra és milyen reklámeszközt 

helyezzünk elıtérbe? A kérdés nagyon komplex, mert rendelkezésünkre áll 

egy nagy számú (lásd a fenti ábra) eszköz, amivel a nézıket, látogatókat 

befolyásolni, informálni tudjuk, a másik probléma, hogy árban is nagyon nagy 

az eltérés az eszközök között. Hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, 

ismernünk kell a célcsoportunkat és a reklámra szánt erıforrásainkat.   

 

A reklám mellett alkalmazzuk a közönségkapcsolat elsıdlegesen nem 

eladási célokat szolgáló vállalati üzeneteket PR (public relations-

közönségkapcsolatok),  „A PR tehát érdekvezérelt tevékenység, aminek 

célja, hogy az intézmény alapvetı érdekei érvényesülését elısegítése. Az 

alapvetı érdekek köre az intézmények jellegének megfelelıen 

természetesen különbözı, ami a profitérdektıl, vagy tágabban az intézmény 

fennmaradását szolgáló gazdálkodási érdektıl az intézményre delegált 

közcélokig, vagy valamely más misszióig terjedhet.”33   

 

Direkt marketing egy aránylag olcsó módszer, melyet egyaránt 

alkalmazhatjuk a célcsoport és a kiemelt célcsoport informálására is. A 90-es 

évekig a látogatók megnyerésére és informálására a reklám volt a 

legeltejettebb eszköz, míg napjainkban még a kulturális vállalkozások 

területén is a direkt és a digitális marketing áll az elsı helyen. Levélben 

küldött reklám anyag, tájékoztatók, köszönı levél, hírlevél, a közvetlen 

telefonhívás, vagy akár minta CD-k címzetthez való eljuttatása, katalógusok, 

ujságokban, magazinokban elhelyezett kuponok ezek a direkt marketing 

legnépszerőbb eszközei. Talán egyik legfontosabb és nélkülözhetetlen 

digitális reklámeszköz a honlap, amely tájékoztatja a potenciális nézıket, 

látogatókat a kulturális intézményrıl, programokrók, valamint on-line 

jegyvásárlást is lehetıvé tesznek. Nagyon fontos a honlap arculatára is 

odafigyelni, mert a honlap látogatók ez alapján ítélik meg a kulturális 
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vállalkozást. Ma már nem létezhet kulturális vállalkozás internetes felület 

nélkül. Ez lehetıséget biztosít a potenciális kultúrafogyasztokkal való direkt 

kapcsolattartásra, véleményezésre, kommentelésre, „lájkolásra”, de akár az 

igények felmérésére is. Valamint követni lehet a honlap látogatottságát is. A 

látogatottság nıvelésére érdemes áldozni, mert egy szponzor 

megszerzésénél, egy nagy látogatottságot élvezı honlap emeli az esélyét a 

sikeres üzletnek.  

Vannak a kultúra területén „nem internetes mőfajok”, gondolok itt a 

operaelıadásokra, színházra, balettra, hangversenyekre, viszont a vizuális 

mővészetek,  de a költık, írók, könyvkiadók is ki tudják használni az internet 

adta lehetıségeket. A vizuális mővészetek esetén, elsıdleges kihasználása 

az internetnek, a virtuális galéria jelenléte, reklám és eéadás céllal. Már 

léteznek internetes, virtuális aukciók is. De talán a legfontosabb jellemzıje az 

internetes reklámnak, az interaktivitás. „ az interaktivitás egyúttal jelenlétet, 

egyidejőséget is jelent. (...) A multimédia interaktivitása teremt lehetıséget 

arra is, hogy a tömegkommunikációban a tömeg ne csak a befogadó, de 

egyszersmind a kommunikáló, vitatkozó, hozzászóló, író, alkotó is legyen.”34  

Egyéb promóciós eszközök felhasználása a kulturális vállalkozás arculati 

elemeinek reklámozásával, gondolok itt az ajándéktárgyakra, pólókra, akár a 

jegy, mely a produkció után a kukába kerül, de ha a hát oldalára kerül egy 

képeslap, amely reklámozza a rendezvényt, vagy intézményt, már egy 

kedves emlékként megırzésre kerül.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Halász Géza, [2004]: A digitális kultúra gazdasági jellemzıi. Kultúra.hu. In Daubner 

Katalin, Horváth Sándor, Petró Katalin (szerk.), Kultúra-gazdaságtani   tanulmányok. Aula 

kiadó, p. 267. 
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4. 1.  Piaci felmérés, versenytársak elemzése  

 

 
A kulturális vállalkozások területén is alkalmaznunk kell a 

marketingeszközöket, marketingszemléletet. Viszont e területeken nem lehet 

egységesen, meg kell találni az egyedi lehetıségeket. Már a kulturális 

vállalkozás megnevezésénél is jelentıs különbségek adódnak, mert 

különbséget kell tenni a tartósan ugyanazon területen, helyen, ugyanazon 

szervezeti formában mőködı kulturális intézmények között, gondolok itt 

színházakra, múzeumokra, könyvtárakra, alkotómőhelyekre, alkotóházakra 

és az ideiglenesen létrehozott kulturális rendezvények, fesztiválok, 

koncertek, falunapok, alkotótáborok között. 

A kultúrában megjelenı marketingszemlélet egy olyan gondolkodásmód, 

amely segít abban, hogy alaposabban megismerjük a vevıinket, azok 

igényeivel, a versenytársainkat és azok kínálatát. „A kultúrához való 

hozzájutás három helyszíne – a hagyományos kulturális intézmények, az 

otthon, illetve a szabad terek (szabad ég, szabad épületek) – közül, az utóbbi 

kettı szerepe megnövekedett. Az otthoni kultúra fogyasztás a családok 

technikai felszereltségének javulásával, a mind több család számára 

megvásárolható különbözı audio-vizuális felszerelések hazavitelével 

kényelmessé és idıben rugalmasan hozzáférhetıvé válik.”35  

A kulturális vállalkozások területén lényeges kérdés, hogy kit tekinthetünk 

vevınek és kinek az igényeit kell kielégítenünk. Nagyon fontos a kulturális 

piac ismerete, úgy a vevık, nézık és látogatok ismerete, korosztályra, 

nemre, végzettségre bontva. Milyen típusú rendezvényekre, milyen 

korosztály, végzettségő látogatora számíthatunk. Erre a A fesztiválok 

közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban címő tanulmányban 

találtam két ábrát. 

Az 2. ábra A különbözı típusú fesztiválokat látogatók aránya a 

korcsoportokban. Itt természetes kiderül az ami mindenki számára 

egyértelmő, hogy a fiatalok legnagyobb létszámú látogatói a fesztiváloknak, 

                                                
35 Hunyadi Zsuzsa, [2004]: A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális 

fogyasztásban. Találkozások a kultúrával 2. p. 5. 
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de arra is választ kapunk, hogy milyen jellegő fesztiválokat milyen korosztály 

kedvel inkább. A mővészeti fesztiválokon való résztvétel: a fiatalabb 

korosztályok 10-16%-a, az idısebbek 4-8%-a látogatja ezeket. 

 

2. ábra  

A különbözı típusú fesztiválokat látogatók aránya a 
korcsoportokban
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(forrás: Hunyadi Zsuzsa A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban p. 10.) 

 

Az összmővészeti fesztiválok kivételével, minden más fesztiváltípus iránt 

elsısorban a középiskolások, illetve felsıfokú tanintézetben tanulók 

érdeklıdnek leginkább. Az összmővészeti és a mővészeti fesztiválokra a 

felsıfokú végzettségőek járnak. (3. ábra) 

Ahhoz hogy vállalkozásunk sikeres legyen szükségszerő az alapos piaci 

tájékozottság, versenytársak ismerete. Ezért is végeztem egy felmérést a 

létezı alkotóházakról, de elsısorban az alkotómőhelyekrıl Magyarországon, 

Erdélyben és a még szőkebb környezetemben, Nagyváradon.  
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 3. ábra 

A fesztivállátogatók aránya a különbözı végzettségőek 
körében
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(forrás: Hunyadi Zsuzsa A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban p.12.) 

 

Alkotótáborok, alkotómőhelyek Magyarországon 
 
A mőködı alkotóházakról, azok tevékenységérıl, szolgáltatásaikról, 

célkitőzéseikrıl egy reprezentatív felmérést a legkönnyebben az interneten 

végezhetünk. Egy leendı vállalkozás számára fontos, hogy tisztában legyen 

a versenytársak kínálatával. Így fel tudjuk térképezni, hogy mik lehetnek a 

legnépszerübb szolgáltatások és találhatunk esetleges hiányosságokat is, 

amik segíthetnek a siker elérésében.   

 
Az alkotómőhely kifejezés keresésére a www.google.hu 71 oldalt, mindegy 

484000 találatot adott. Döbbenet. Elsı találat, egy Feng Shui Klub: 

http://www.alkotomuhely.hu/ (2011. augusztus 2.),  

A második találat egy virtuális galéria, melyik nem igazán alkotások 

győjteményét tartalmazza: http://www.alkoto-muhely.hu/  (2011. augusztus 

2.). Érdekes, de inkább kakukktojás jellegő a harmadik oldal: 

http://alkotomuhely-racalmas.hu/ (2011. augusztus 2.), mivel a honlap címe, 

meg a vállalkozás neve tartalmazza az alkotómőhely szót, ezért került a 
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keresılista elejére, cserépkályha, kandalló építéssel foglalkozó vállalkozásról 

van szó, semmi köze a kulturális, mővészeti tevékenységekhez.  

A negyedik: http://nohastudio.hu/alkotomuhely. (2011. augusztus 2.). „A noha 

egy találkozóhely a mővészeti ágak, a testmozgás, a zene, az önkifejezés és 

az emberek számára. A noha egy alkotómőhely, ahol fiatal iparmővészek 

dolgoznak nap mint nap. A noha egy tér, ahol adsz és kapsz.  

A mőhelyben, közös munkálkodás folyik, inspiráló környezetet biztosít az 

alkotóknak, folyamatos információ-, és ötletcsere színtere. Feladatunknak 

tekintjük, hogy lokálisan közvetítsük azokat az értékeket, melyek mentén a 

Stúdió alkotói kapcsolódnak.   

Oktatásunk alapját képezi a környezettudatos nevelés, a helyi kulturális 

értékek közvetítése. Kézmőves foglalkozásaink gyerekek és felnıttek 

számára egyaránt látogathatóak bármilyen elıképzettség nélkül. Célunk, 

hogy megteremtsük és elérhetıvé tegyük az alkotáshoz szükséges helyet és 

eszközöket az érdeklıdık számára.” A Noha Stúdió és Alkotómőhely egy 

olyan hely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára érdekes, 

izgalmas tevékenységet. A mozgás stúdiótól, egészen a zene, 

képzımővészetig: rajzmőhely, festészet, kézmőves tevékenységek, már pár 

hónapos kortól: pacsmagolók 0-3 éveseknek, szabad barangolás a különféle 

festészeti és grafikai technikák világában 6-11 évesek részére, LÁTNI ÉS 

LÁTTATNI, rajztanítás, felvételi elıkészítı mővészeti szakközépiskolákba 

12-16 éveseknek. Az intézmény egyhetes nyári alkotótáborokat is szervez: 

„Nemottalvós” alkotótábor 5-13 éveseknek, hétfıtıl - péntekig, reggel 9-tıl 

délután fél 5-ig. A tábor programja nagyon sokszínő, barkács tábor, mozis 

tábor, kerámia és szobrász tábor, animációs tábor, rajz tábor, zsonglır tábor 

cellux tábor és néptánc tábor. Az intézmény szülinap rendezvények 

szervezésével is foglalkozik.  

A továbbiakban, ami említésre méltó: http://artbazis.hu/ (2011. augusztus 2.), 

össz mővészeti mőhely, célja az alkotók és a befogadók táborát közelebb 

hozni egymáshoz. „Az ArtBázis találkozó pontja a különféle érdeklıdési 

területekrıl érkezı alkotóknak, nyitott szellemiségő gondolkodóknak. Az 

ArtBázis fı célkitőzése, hogy elısegítse a különféle mőfajok, tudományos és 

kulturális szférák együttmőködését a szellemi javak megóvása, 
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fennmaradása, fejlıdése érdekében. „ Az ArtBázis mint kiállítótér, mőterem, 

fotólabor, oktatótér, bemutató tér és közösségi hely mőködik. 

A http://www.levendulajatszohaz.hu (2011. augusztus 2.). „Kézmőves 

játszóházunk közel száz tevékenysége mellett népi játékokat, mozgásos-

ügyességi játékokat kínálunk elsısorban gyermekeknek, de természetesen 

felnıtteknek is tartunk foglalkozásokat.” 

Amit még érdemes tanulmányozni az a kecskeméti zománc alkotótábor: 

http://www.enamel-art.hu/ (2011. augusztus 2.). „A Nemzetközi 

Zománcmővészeti Alkotómőhely nemzetközi bázist teremt a 

zománcmővészeti alkotómunkához. Stílusokhoz és irányzatokhoz történı 

elkötelezettség nélkül, teljes nyitottsággal keresi a közösségi talajú és 

indíttatású mővészet mai lehetıségeit.”  Nem össz mővészeti tevékenységre 

törekvı tábor, csupán a zománcmővészek részére nyújt fejlıdési, tanulási, 

együtt dolgozási lehetıséget.  

 
Erdély, Nagyvárad és környéke 
 

http://www.groupon.ro/deals/cluj-napoca/atelier-de-arta-si-creatie-plastica-

pentru-copii/347520  (2011. augusztus 2.). Kolozsvári, elsısorban kézmőves 

és képzımővészeti tevékenységekkel foglalkozó mőhely, 2-15 éves 

gyerekek számára. Amit érdemben megemlíthetnék hasonló átfogó és jól 

megszervezett programmal mőködı alkotómőhely, az a bukaresti 

http://www.cursuridearta.info/  (2011. augusztus 2.). Az elızı alkotómőhelyek 

célkitőzéseibıl, programjaiból nem idézek, mert csak román nyelvő 

honlappal rendelkeznek. 

A nagyváradi magyar nyelvő közösséget megcélozó alkotómőhelyek száma  

szegényes, MM Pódium Kulturális Egyesület, mely rendszeresen jelen van 

kulturális rendezvényeken. Tevékenységük: Matyi Mőhely Bábszínház, MM 

Pódium Színház, Tolnay Tibor Várgaléria és a Tempo Majorette 

Táncegyüttes. „Azzal a szándékkal jött létre, hogy sajátos szín legyen a 

nagyváradi kulturális palettán, de fıként a vidék, a megye, és a Partium 

mindkét oldalán. Mőfaji sokszínőséggel és mővészi tartással. Felvállalva azt, 

amit a többi szakintézmény nem tud, vagy nem akar eléggé lefedni. Nem 

zárkózva el az újtól, de a hagyományostól sem. Nem kisajátítani akar sem 
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mőfajt, sem közönségréteget, de szeretné felmérni a felvállalható igényt és 

igényesen szolgálni. Szolgálni a magyar szó által, a zene és a tánc által, és 

mindaz által, ami elanyagiasodott világunkból egyre inkább hiányzik, a 

szépbe vetett hit által.” http://www.mm-

podium.ro/index.php?oldal=egyesulet(2011. augusztus 2.) 

http://www.metriongroup.ro/hun/  (2011. augusztus 7.), amely elsısorban 

animációval és filmes tevékenységekkel foglalkozik. Célközönsége 

elsısorban a Partiumi Keresztény Egyetem,  Képzımővészeti Tanszéken 

tanuló és animáció iránt érdeklıdı diákság. 

 Partiumi Magyar Mővelıdési Céh, melynek mottójaként szerepel „Egy 

kulturális egyesület legfontosabb feladata, hogy kíváncsiságra, nyitottságra 

és toleranciára nevelje nézıit... Különös tekintettel a fiatalabb generációkra, 

mert rájuk valahogy nem jutott idı a rendszerváltás óta. Most kell számukra 

új és valóban átélhetı magyar kulturális közeget teremteni. Azaz a mővészet 

alapgondolataként – tükröt tartani, hogy lássuk benne magunkat. Vagy, ami 

talán még fontosabb, hogy akarjuk látni magunkat, akarjuk látni azt, ami itt, 

most van.” http://www.facebook.com/pages/Partiumi-Magyar 

M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9siC%C3%A9h/212478458774580?sk=info 

(2011. augusztus 7.) próbálkozik egy összmővészeti tevékenységgel, szintén 

elsısorban a Partiumi Keresztény Egyetem keretén belül mőködik, 

tevékenysége kiterjed a képzımővészeti rendezvényeken kivül a zenei és 

néptánc elıadásokra is, de nem folytat mőhely tevékenységeket. 

Francisc Hubic Mővészeti Iskola jelenti az egyetlen konkurenciát. Az iskola 

tevékenységei a következı területekre terjednek ki: képzımővészet: 

festészet, grafika, divattervezés kerámia és szobrászat, valamint zene, 

hangszer, népzene és néptánc. Az oktatás forma déutáni heti két alkalommal 

történik, egy éves idıtartammal. http://www.scoalafrancischubic.ro. (2011. 

augusztus 13.)    

 
Összegzés 

 

Nagyvárad általános bemutatása: „Nagyvárad Bihar megye székhelye, 

Románia nyugati részén, a Sebes-Körös mindkét partján, a határtól 8 km-re 

fekszik. Itt halad át az Erdély felé vezetı legfontosabb nemzetközi út, amely 
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összeköti Közép-Európát Délkelet-Európával, valamint az északról délfelé 

haladó út is. 

Földrajzi helyzetének pontos meghatározása: a 47°03' északi szélesség és a 

21°55' keleti hosszúság metszésénél fekszik, Európa középsı részén, a 

Kárpát-medencében. E kedvezı földrajzi fekvés egyben hozzájárult a város 

gazdasági fejlıdéséhez, a kereskedelem kivirágzásához is. Vásárvonalon 

fekszik, mivel évszázadokon át itt cseréltek gazdát az Alföld és a közeli 

hegyek lakosainak termékei. 

  

A város a Tisza síksága részét képezı Körösök síksága és a Várad-Báródi-

medence találkozásánál terül el, 1216 méter tengerszint feletti magasságon. 

Északkeleten a Rézalja dombvonulatához tartozó Hegyköz dombjai 

határolják, melyek alacsony szintjük ellenére hirtelen emelkednek a város 

fölé, azt a látszatot keltve, mintha magasak lennének. Egyes utcák 

felszaladnak a dombokra, mások mélyen benyomulnak a lankás vonulatok 

közé. A település legnagyobb része a Sebes-Körös árterületén és alsó 

teraszain alakult ki. 

  

A Sebes-Körös átfolyik a város központján, melynek festıi szépséget 

kölcsönöz. A város két oldalát nyolc híd köti össze: a felsı vasúti kettıs híd 

Várad-Velencénél, a Dacia (Baross) híd az IndependenŃei tér és a General 

Magheru (Sztaroveszky) utca között, a Garasos híd a December 1. 

(Nagypiac) tér és a LibertăŃii tér (Ezredévi emléktér) között, a központi híd 

(Szent László-, vagy Kishíd), egy gyalogoshíd a Crişului (Körös) utca és a 

Szigligeti Ede utca között, a Decebal híd (Nagyhíd, Beöthy híd) a Decebal 

(Vitéz) utcán, a Rogériuszi híd Észak-İssi és a Rogériusz negyed között, 

végül közvetlenül mellette van az alsó vasúti híd. A Decebal és a Rogériuszi 

híd között van egy ideiglenes pontonhíd is, amely mellett most épül az új 

közúti híd.”36  

 

Ezt a rövid bemutatót a városról fontosnak tartom, mert a település 

látványosságát tekintve megfelelı egy akár nemzetközi alkotótábor, 

                                                
36 http://www.oradea.ro/pagina/caracterizare-generala. 2011. augusztus 10. 
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alkotómőhely létrehozására is. Amint az elızı példák tükrözik, 

összmővészeti alkotómőhely, amely minden korosztálynak nyújt szórakozási, 

tanulási lehetıséget nincs, Nagyváradon. Itt a jelenlegi helyzetben nagyon 

különválnak ezek a tevékenységek. Nem mondhatom, hogy nincs kulturális 

élet, de nem sikerült még egy intézménynek sem összesíteni a 

tevékenységeket. Léteznek külön tánc és zenei tevékenységek és 

egyesületek, képzımővészeti, iparmővészeti, film és animációs 

tevékenységek, fotómővészeti mőhely és galéria. De nincs egy olyan 

komplexebb intézmény, lásd a Noha Stúdió és Alkotómőhelyt, mely a 

csecsemıktıl a felnıtt korosztályig nyújt szórakozási és fejlıdési 

lehetıséget..  

Egy másik fontos tény, hogy Nagyvárad önkormányzata elindított egy 

kompex projektet, Kulturális stratégia Nagyváradon 2009-2013 címmel, mely 

program a turizmus és kulturális élet fellendítésére írányul. 

„Kiadványunk, a „Kulturális stratégia, Nagyvárad, 2009-2013” átfogó jellegő, 

az élet minden területére kiterjedı tervezete, a város történelmi múltjából 

kiindulva, jelenét feltérképezve mutatja fel azt a szellemi potenciált, melynek 

felerısítésével, vázolja fel azt a létezı intézményi keretet, melynek 

továbbfejlesztésével integrálódhatunk az európai mővelıdéspolitikai 

törekvésekbe. Abba a trendbe, melynek az Európa Tanács által meghirdetett 

elvei a kulturális identitás és az alkotóképesség támogatását, a kulturális 

sokszínőség tiszteletben tartását, a kultúra demokratizálódását tőzték ki 

általános célul.”37  Biro Rozalia Alpolgármester  

Tény, hogy egy alkotómőhelyt elbír Nagyvárad lakossága. Egy másik 

tapasztalat, hogy a képzımővészeti szakra jelentkezı, nem mővészeti 

líceumban végzett diákok is igénybe vennék a rajz, festészet mőhelyeket, 

mert nagyrészük magán órákon potolja a hiányosságokat. 

Az alkotómőhely két különálló tevékenységgel mőködne, az éves állandó 

mőhelyek és foglalkozások, valamint a nyári alkotótáborok. 

Az elızetes felmérések alapján, meg a pár éves tapasztalat azt bizonyítja, 

hogy igény van ilyen jellegő tevékenységre ezért a jövıben szeretnék egy 

                                                
37http://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/8725/strategia_culturala_oradea_2009-

2013.pdf  2011. augusztus 10. 
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állandó tevékenységgel mőködı alkotómőhelyt létrehozni. Az alkotómőhely, 

mint vállalkozás, a már nyolc éve mőködı profit orientált vállalkozás, Sc. 

Sticlart SRL keretén belül mőködne, székhelye egy 114 négyzetméteres 

épület, mely az elmúlt években kávézóként üzemelt, kis terasz helyiséggel és 

udvarral. Az épület a központtól 10 percre fekszik, egy csendes utcában. 

Parkolási lehetıség van a közelben 10-15 autó számára. Finanszírozások 

megszerzése érdekében, viszont jelentısen elınyösebb lenne egy mővészeti 

egyesületet létrehozni, külön az alkotómőhely részére. Természetes a már jól 

mőködı alkotótábor tovább vitelével. Így a továbbiakban az elemzések az 

alkotótábor adatait tartalmazzák. 

„Sohasem volt ennyire szükség a mővészeti-vizuális nevelésre mint ma, mert 

a 20. század végén elindult információrobbanás elsısorban vizuális úton 

közelít az emberekhez. A mindenkire "rázuhanó" képrengetegben nehéz 

eligazodni. Ezért sem elég ma már a vizualitásnak csupán csak 

"szépmővészeti" (akadémista) premodern megközelítése. Az ezzel 

foglalkozó iskolai nevelésnek-oktatásnak - az ısi, klasszikus értékek 

felmutatása mellett - a napi környezeti hatásokból kiindulva aktuálisnak, 

komplexnek kell lennie, és módszereiben alkalmaznia kell a pszichológia 

legfrissebb kutatási eredményeit is. Nagyon is szükségesek tehát azok a 

tantárgyak, amelyek vállalják a vizuális mővészetek és médiumok kifejezési 

eszközeinek, technikáinak elsajátíttatását és hatásainak elemzését, 

megadva ezzel a személyiségformálódás esélyeit. És nagyon is 

szükségesek azok a kreatív tanárok, akik a szemétbıl kibányásszák és 

felmutatják az értékeket.”38  

A romániai oktatási rendszer nem fordít elég nagí hangsúlyt a vizuális 

nevelésre, I-VIII osztályban heti egy órában oktatják a rajz tantárgyat, és nem 

vizuális nevelést, ez az óraszám nagyon kevés. Az alkotómőhely ezt a hiányt 

probálná pótolni. Úgyanakkor fejlesztené a kreativitást. De mi is a 

kreativítás? „A kreativitás alkotóképességet, teremtıképességet jelent, amely 

során a különféle képességek szervezıdése lehetıvé teszi az elszigetelt 

                                                
38

 http://www.ofi.hu/tudastar/deszpot-gabriella. 2011. augusztus 14. 
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tapasztalatok összekapcsolását, újszerő értelmezését és új formában történı 

megjelenését.”39  

Miért is van szükség kreatívitásra, kreatív emberekre? Mert a világnak idırıl 

idıre szüksége van a megújulásra. Igaz ez mind egyéni, mind közösségi, 

mind országos, nemzeti, mind pedig globális szinten. De mindnek az alapja 

az egyén aki képes új dolgokat befogadni, feldolgozni és kreatív mód 

beépíteni a hétköznapjaiba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39

 J.P Guilford. http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_kreativits_fogalma.html 2011 

augusztus 13. 
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4. 2.  A borsi alkotótábor marketingstratégiája 

 

 

Az alkotótáborra Bors településen került sor, a helyi Kulturális Intézmény 

könyvtárában. Bors település 10 km távolságra van Nagyváradtól. A község 

négy településbıl tevıdik össze: Bors, Szentjános, Kisszántó és 

Nagyszántó. Lakossága mintegy 3400 fı. A lakosság nagy része 

Nagyváradon dolgozik. 

Az alkotótábort már három éve szervezzük, közösen a helyi önkormányzattal 

és helyi könyvtárral. Az elsı évhez képest, amikor mintegy 20 – 25 gyerek 

vett részt a tevékenységeken, a létszám évrıl évre nı, 2010-es évben már 

45-50 gyerek jelentkezett, míg az idei évben már 56-60 gyerekkel 

dolgoztunk. A jövı évre már két hetesre szervezzük a tábort. A könyvtár 

épülete is kicsinek bizonyult, az idén már szőkösön fértünk el, így a jövı 

évben már a Kisszántói Ifjúsági Központ épületébe helyezzük át a 

foglakozásokat. Itt lehetıségünk lesz a tevékenységeink egy részét az 

udvaron szabadtérben megtartani.  

A 2011-es Borsi Alkotótáborra július 11-tıl 16-ig került sor. Nem ott alvós 

táborról van szó, csak délelıtt vannak foglakozások.  Az idei tábor mottója 

egy Szabó Lırinc idézet volt:  

„Ha nem volt valamim, csináltam én, 
labdát, szekeret. Papírból edény, 
kistányér, korsó, lábas, fazekak: 
kinyírtam, összeraktam, kanalat 
tettem beléjük, ragasztott fület 
az oldalukra: szánkot, tőzhelyet, 
mindent gyártottam. S ami még hiány, 
gyorsan lekapta a krétám, ceruzám: 
mert festettem is, s kissé valahogy 
úgy éreztem, amit lerajzolok, 
az már az enyém, részben legalább. 
Képekben és mintákban a világ  
így győlt körém…” 

 

Az egy hét kevés volt arra, hogy mélységeiben megismertessem az 

alkalmazott technikákat, mivel a foglakozások reggel 9.00-tól 13.30-ig 

tartottak, de arra elég volt, hogy közel hozzam a gyerekekhez az alkotás 



 48 

folyamatát, mely az elgondolástól, az anyaggal való bibelıdésen át, a kész 

munkáig tart.  

A foglakozások összeállításánál figyelemben kellett vegyem azt is, hogy egy 

nagylétszámú vegyes csoportról van szó, 4-tıl 14-éves korig, valamint azt is, 

hogy hátrányos helyzető gyerekek is vannak a csoportban. Ezért a 

foglalkozások összeállításánál arra törekedtem, hogy végeredményként 

használati és ajándéktárgyak szülessenek. A másik szempont, amit 

követtem, a kreativítás, színérzék, rajzkészség fejlesztése.  

 

 Hétfı Kedd Szerda Csütörtök péntek 

8.30 

- 

9.00 

mesemondás meseolvasás mesemondás meseolvasás mesemondás 

9.00 

– 

11.00 

PAPÍRMASSÉ 

ANYAG 

ELİKÉSZÍTÉS  

HAGYOMÁNYOS 

ÜVEGFESTÉS 

PAPÍRMASSÉ 

FINISZÁLÁS 
KAVICSFESTÉS 

TERMÉSZETES 

ANYAGOKBÓL 

DÍSZTÁRGY 

KÉSZÍTÉS 

11.00 

– 

11.30 

szünet szünet szünet szünet szünet 

11.30 

– 

13.30 

PAPÍRMASSÉ 

RAGASZTÁS  

MATRICÁS 

ÜVEGFESTÉS 

DEKUPÁZS 

TEHNIKÁVAL 

EMLÉKFÜZET 

KÉSZÍTÉS 

MATRICÁS 

ÜVEGFESTÉS 

A MATRICÁK 

FELRAGASZTÁSA 

AZ ÜVEGRE 

GYURMÁZÁS 

 

Tevékenységek: üvegfestés, hagyományos és matricás, saját tervek rajzok 

átdolgozása, az újrahasznósításra, környezettudatosságra hivtuk fel a 

figyelmet a következı foglalkozásokkal, papírmassé: újságpapírokból készült 

lámpások, magokból meg dísztányért 

készítés, kavics festés, papír maszk, 

gyurmázás (lásd 3. sz. melléklet 3-5 

kép).  

Az egyhetes alkotótábor szombaton 

július 17-én 17- órától kiállítással zárult, 

minden résztvevı gyerek a kiállítás után 
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hazavihette a héten készítetteket, valamint minden résztvevıt, segítıt és 

támogatót egy emléklappal jutalmazunk.  

A kiállítás megnyítójára a protokoll vendégeknek, támogatóknak, segítık-

nek, a résztvevı gyerekek szüleinek meghívókat küldtünk. A direkt marketing 

eszközeit használtuk fel: a protokoll vendégeknek, támogatoknak, 

szponzoroknak, színes 

nyomtatott meghívokat adtunk 

át, míg a szülıknek emailba 

juttatuk el.  

 

A tábort a helyi önkormányzat, a könyvtár és egy profit orientált vállalat 

támogatta. A helyi önkormányzat biztosította a gyerekek szállítatását, a 

könyvtár a helyszínt, a szponzori támogatásból fedeztük a tábor 

alapanyagszükségleteit. Önkéntesek segítették a gyerekek felügyeletét 

szünetekben.  

 

A tábor elızetes költségkalkulációja:  

 

Megnevezés Részletezés Összeg 
A tábor anyagszükséglete: 
festék, ragasztó, 
alapanyagok. 

55x szükséges alapanyag 4260 lej (1000 euró) 

Meghívó, emléklap és 
plakát grafikai tervezése 

  426 lej (100 euró) 

Meghívó és emléklap 
nyomdaköltsége (50 db + 
60 db) 

2.-lej/db 220 lej (51,65 euró) 

Plakát nyomdaköltsége 
(A/3, 25 db) 

15.-lej/db 375 lej (88 euró) 

Állófogadás 120 fı részére 20.-lej/fı 2400 lej (653,5 euró) 
A tábori foglalkozasok 
oktatói költsége 

 1000 lej (235 euró) 

Kiállítás megrendezéséhez 
szükséges kellékek 
(drótok, feliratok, vásznak) 

 426 lej (100 euró) 

Tervezett összes költség 9107 lej (2137,8 euró) 
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Makro környezet elemzése: STEEP - elemzés 

Egy vállalkozás, szervezet makrokörnyezetén azokat a külsı befolyásoló 

tényezıket értjük, amelyek hatást gyakorolnak a vállalkozás mőködésére, és 

amely tényezıkön sem mi, mint szervezet, sem a vevık, sem a 

versenytársak nem tudnak változtatni.  Ezek a tényezık, amelyekhez 

alkalmazkodnunk kell, ezért szükséges ismerni ıket.  Ezen tényezık átfogó 

értelmezését a STEEP elemzéssel érhetjük el, mely vizsgálja a társadalmi 

demográfiai, kulturális tényezıket, a mőszaki, technológiai tényezıket, a 

természeti, környezeti tényezıket, gazdasági tényezıket és a politikai és jogi 

környezetet.  

 

Társadalmi tényezık. Egy kulturális vállalkozás esetében, mint amilyen az 

alkotótábor, vagy majd az alkotómőhely lesz egy nagyon fontos tényezı a 

demográfiai adatok ismerete. A népesség számának alakulása, a 

nyugdíjasok száma, születésszám, ezek azok az adatok, amelyeket tudnunk 

kell. 

Bors község lakossága 3409 fı, de mivel a település 10 kilométerre fekszik 

Nagyváradtól, hosszú távon, egy nagyobb projekt kapcsán figyelembe 

vehetjük Nagyvárad lakosságát is, valamint a határmenti magyarosrszági 

településeket is: lásd Ártánd 6 kilométerre és Biharkeresztes 10 kilométerre 

van Borstól. Nagyvárad lakossága 206.527 fı az 2002 felmérések alapján, 

Ártánd és Biharkeresztes lakossága 506 és 3819 fı. A két magyarországi 

településre az utóbbi években nagyon sok magyar anyanyelvő fiatal család 

költözött át.  

A társadalmi tényezık másik aspektusa a lakosság területi eloszlása és 

életkorbeli hovatartozása. Dr. Seress Zsuzsanna Kulturális intézmények – 

kulturális fogyasztás életmódtípusok címő tanulmányából kitünik, hogy a 

kulturális szokásokat meghatározza a lakhely jellege (fıváros, város, falu) és 

az életkorral változik.  

 
„EGYÜTTES ELİFORDULÁSOK A KULTURÁLIS 
SZOKÁSOK ÉS A TÁRSADALMI STÁTUSZ KÖZÖTT 
 
n 1. A képzetlenekhez, az idısebbekhez, a kisebb városokban és a 
községekben élıkhöz legjellemzıbben a mővelıdési házak 
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látogatása köthetı. 
n 2. A budapesti, a nagyvárosi, középkorú, érettségizett és diplomás 
rétegekre jellemzı legjobban a hagyományos kultúraközvetítı 
intézmények: a színházak, a múzeumok, a hangversenyek 
látogatása, valamint a könyvolvasás is. 
n 3. A fiatalokra, kiváltképp ha városokban és nem falvakban élnek, a 
popkultúra, a mozi és könnyőzenei koncertek látogatása a legjellemzıbb.” 

Az utóbbi években tapasztalható, hogy nem csak a gyerekeket, hanem a 

felnıtt lakosságot részérıl is megnıtt az érdeklıdés a kézmőves 

tevékenységek iránt. Tapasztalatom alapján elsısorban a nık szívesen részt 

vesznek kézmőves foglalkozásokon, szabad idejük egy részét a hobbijuknak 

szentelik (lásd. 1.sz. melléklet).  A szabadidıt kulturális tevékenységekre 

használók köre diplomás, ezt a célcsoportot kell megcélozzuk, mert ha ık 

kulturális programokat preferálnak, akkor gyerekeiket is ilyen tevékenységek 

felé irányítsák. Azonban az életszínvonalat is figyelemben kell venni. Sajnos 

a közszférában dolgozók fizetését a román kormány 2010-ban 25% 

csökkentette, ez nagymértékben befolyásolja a kulturális tevékenységekre 

szánt pénzösszeg nagyságát. Mivel az emberek elıször alapszükségleteiket 

elégítik ki és sajnos a kultúra, szórakozás nem tartozik ide. Viszont nıtt azok 

száma, akik a „csináld magad” ajándékozást, lakásdíszítést, választják, talán 

ennek tudható be a kézmőves, iparmővészeti, képzımővészeti 

tevékenységek iránti érdeklıdés. (lásd. 2. sz. melléklet). 

Mőszaki, technológiai tényezık.  A technológiai környezet még akkor is 

hatással van egy alkotótábor életére, ha ez a tevékenységében nem 

mutatkozik. Gondoljunk itt elsısorban az internetre, fényképezı gépekre, 

amit használunk egy alapjában manuális tevékenység kapcsán is, mert az 

elkészült munkákat lefényképezzük, feltesszük egy blogra, honlapra. 

Valamint a számítógép, nyomtató, fénymásoló használatát is igénybe 

vesszük. Ez csak a minimális és csak az eddigi alkotótáborok 

tevékenységeibıl indultam ki, de a jövıbe, ha egy animációs, filmes 

alkotótábort is indítunk akkor a mőszaki tényezık még inkább befolyásolnak. 

Valamint a kiállítás megnyitókon használt hangosítás, világítás mind e 

környezet részét képezik. Viszont abban az esetben, ha egy állandó 

alkotómőhelyt szeretnék létrehozni, akkor más technikai felszerelés is 

számításba jön: festı állvány, rajz felszerelés, fotó labor, grafikai mőhely, 
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kerámia és üveg mőhelyek, amelyek mind-mind komoly mőszaki 

felszereltséget igényelnek. 

 

Természeti, környezeti tényezık. A természeti, környezeti tényezık alatt 

elsısorban az ökológiai folyamatokat értjük. Az ökológiai problémáját: 

hogyan figyeljünk környezetünkre, az újrahasznosítást az alkotótábor 

programjába is beépítettük. Papír massé készítés, ami a hulladék papír 

újrahasznosítása. Nem kidobjuk az újságpapírt, hanem használati, 

dísztárgyat készítünk belıle, vagy egy másik tevékenység kapcsán, dísztál 

készítése, ahol természetes anyagokat használtunk fel a díszítéshez: 

magvak, búza, kukorica, rizs, stb.  

Gazdasági tényezık.  A gazdasági környezet vizsgálata minden vállalkozás 

esetén egy nagyon fontos tényezı. Mivel az alkotótábor támogatója és a 

helyszín biztosítója az önkormányzat, egy állami intézmény. Így 

nagymértékben befolyásol az ország gazdasági helyzete. Egy ország 

gazdasági helyzetét a GDP alapján mérjük.   

Bár számottevıen több lakosa van Romániának, mint Magyarországnak, 

bruttó hazai terméke (GDP) összértéke alig éri el a 79,3 milliárd eurót, 

miközben Magyarországon a GDP 87,8 milliárd euróra rúg. Az értékben 

különbséget pedig mi sem jelzi jobban, mint az, ha összevetjük a két kelet-

közép-európai ország egy fıre jutó hazai össztermékét: miközben minden 

magyarországira 8700 euró jut, addig egy romániaira esı GDP alig 3660 

eurót tesz ki. 
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Összességében tekintve a szomszédos államban a GDP tartani fogja az 

eddigi 4,3%-os éves növekedést, ami fıként az export bıvülésének, a 

magánszektorba történı beruházásoknak, a minimálbér növekedésének, a 

hitelek értékének folyamatos emelkedésének, az európai pénzalapoknak lesz 

köszönhetı.  

Romániában a makrogazdasági mutatók javulását fıként a beáramló külföldi 

tıke eredményezi: ennek értéke az elırejelzések szerint az év végére el 

fogja érni a 9 milliárd eurót. 

A csıdök terén Románia jóval meghaladja az európai átlagot: tavaly 54%-kal 

nıtt a bezárt vállalatok száma az egy évvel korábbi számadathoz 

viszonyítva, ami pedig összesen 3500 csıdöt jelent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leginkább érintett ágazatok a textil-, bútoripar, az építkezés és a szállítás. 

Magyarországon ez az arány csupán 15%-os, s leggyakrabban a mezı-

gazdasági, textilipari vállalatok és a nagybani lerakatok jelentenek csıdöt.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 http://penzcsinalok.transindex.ro/media/cikk/4436. 2011. augusztus 11. 
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Ezeket az információkat azért tartottam fontosnak, mert direkt mód a 

gazdasági tényezık nem befolyásolják egy alkotótábor, alkotómőhely életét, 

de hatással vannak rá. Az infláció, a munkanélküliség, a fogyasztók 

jövedelme, mind olyan tényezık, melyek kihatnak egy alkotótábor 

mőködésére.  

 

Politikai és jogi tényezık. A kultúrára fordított állami támogatások mértéke 

csökken és nem is mutat a jövıben emelkedı tendenciát, viszont ha 

fejleszteni tudjuk az alkotótábort és bevonjuk a két magyarországi települést 

is akkor már esélyünk van a régiós pályázatok, valamint az EU pályázatok 

megcélozására. Ami megfigyelhetı a nagyváradi magyar egyesületek és 

kulturális intézményeknél, hogy a helyi önkormányzati pénzeket, pályázati 

lehetıségeket igénybe veszik, viszont a más források közül a magyarországi 

pályázatokat célozzák meg: NKA, a volt Szülıföld Alap, stb. Csak a tényeket 

közlöm, nem térek ki ennek a problémának az elemzésére. 

 

Mikrokörnyezeti elemzés 

Egy vállalat mikrokörnyezete alatt azokat a tényezıket értjük, amelyek 

befolyásolhatóak. Ide tartoznak a vevık, a versenytársak, a szállítók, a 

hatóságok, a szolgáltatók, a közvélemény és média. Ezek a tényezık 

érvényesek egy kulturális vállalkozásra is.  

A vevık, a mi esetünkben a vevık valójában a szülık, mert ık fizetik ki az 

alkotótábor díját és a fogyasztók a gyerekek, mert ık vesznek részt a 

tevékenységeken. Azonban elmondhatom, hogy igazából a borsi 

alkotótáborban nincsenek vevık csak fogyasztók, mert eddig sikerült, úgy 

összegyőjteni a táborra szükséges forrásokat, hogy fedezték a költségeket, 

így be tudtuk vonni a hátrányos helyzetben lévı, de kreatív, jó tanulmányi 

eredményeket felmutató gyerekeket is. 

A versenytársak esetében két szempont szerint kell elkülöníteni a 

versenytársakat: a vevıkért való versengés és a pénzért, támogatásokért 

való verseny. Mivel csak pályázatokkal és közpénzekkel tudjuk továbbra is 

ingyenesen megtartani a tábort, így az igazi versenytársak a mi esetünkben 
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a hasonló kulturális vállalkozások, amelyek hasonló helyeken, hasonló 

tevékenységekre pályáznak. Ha az alkotómőhely szempontjából vizsgálom a 

helyzetet, ott szintén csak a pénzért való harcban lehet verseny, mert 

hasonló komplex mővészeti intézmény nincs Nagyváradon. A támogatás, 

amint már elızı fejezetekben tárgyaltam, nem merül ki az állami 

támogatásokban, amit meg kell célozni az a szponzorízálás, ebben meg 

jelentıs szerepe lesz a PR munkának, meg a reklám anyagoknak, hogy 

meggyızük a vállalatot, hogy nekünk adja a pénzt, mert ez az elbírálás már 

szubiektív. Amint ezt az alkotótábor kapcsán is tapasztaltam, aki már 3 éve 

támogatja a tábort, ha pozitívak a visszajelzések és a média is jó dolgokat 

közöl a táborról, akkor jövı évben is számíthatunk a támogatására. 

A szolgáltatók, az alkotótábor esetében egy szolgáltatót tudok kiemelni, de 

ehhez hőségesek maradunk a jövıben is, mert egyben ı az egyik 

szponzorunk is, ı szolgáltatja a tevékenységekhez szükséges alapanyagot, 

ami lássuk be egy egyhetes tábor/ 60 fı esetén nem egy kis összeg. 

Belsı környezet elemzés: SWOT elemzésére 

Egy vállalat esetében fontos a belsı környezetével is tisztába lenni a 

lehetıségekkel, veszélyekkel, felmérni a gyengeségeket, erısségeket. Egy 

kulturális vállalat erısségei alatt azokat a tényezıket értjük, amelyekben az 

intézménynek, vállalatnak versenyelınye van a legfontosabb 

versenytársakkal szemben. Egy kulturális intézmény erısségei a következık 

lehetnek: fejlett technológia, jól képzett munkaerı, különleges szolgáltatás, 

támogatottság, széles ismertség és elismertség, jó piaci helyzet, jó 

megközelíthetıség és szép, rendezett környezet, innovációra való törekvés, 

valamint a minıségi produkciók. Gyengeségek közé azok az intézményen 

belüli tényezık sorolandóak, amelyek hátrányba helyezik a vállalatot a 

versenytársakkal szemben. Gyakorlatilag ugyanazon tényezık 

szerepelhetnek versenyhátrányként is mint elınyként, csak negatív elıjellel. 

Ide sorolhatjuk a múltbéli események negatív visszhangját, kevés vagy nem 

jól képzett munkaerı, helyszín miatti korlátozások, finanszírozási gondokat, 

stb. A lehetıségek alatt értjük azokat a vállalaton kívül esı tényezıket, 

amelyek lehetıvé teszik a fejlıdést, amelyeket a vállalatnak ki kell használni. 
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Ezek a tényezık egy kulturális vállalkozás esetében a következık lehetnek: 

újabb forrás lehetıségek kiaknázása, kulturális programok nagyobb 

közismertsége, látogatók számának a növelése, szakmai együttmőködések 

kiépítése. Végül a veszélyeztetı tényezık, azok a hatások, melyek 

korlátozzák a kulturális szervezet mőködését, melyeket le kell gyızni, el kell 

hárítani. Ezek a következıek lehetnek: piaci telítıdés, versenytársak 

erısödése és elınye a piacismeretben, fogyasztói igények változása, 

politikai bizonytalanság, mely befolyásolhatja a támogatási lehetıségeket.  

Miután ismertettem általánosságban egy kulturális intézmény, vállalkozás 

erısségeit és képességeit, SWOT elemzés módszerével feltérképezem a 

borsi alkotótábor belsı környezetét. 

 

Erısségek közé sorolom a lendületességet, tapasztalatot, fiatalos csapatot, 

ötletet, mellyel a táborszervezésben résztvevık rendelkeznek. Elıny a 

versenytársakkal szemben, hogy mi már jó hírnévre tettünk szert. Egy 

nagyon fontos erıssége a tábornak, remélem ezt a jövıben is meg tudja 

tartani, hogy ingyenes, így lehetıséget nyújt hátrányos helyzetben élı 

gyerekek számára is a tanulásra, fejlıdésre. A tevékenységek úgy vannak 

összeállítva, hogy nem az a lényeg, hogy elkészítsünk valamit, hanem nagy 

hangsúlyt fektetünk a gyerekek kreativitásának fejlesztésére, de mindezt 

játékosan, hogy ne egy unalmas tanóra íze legyen az egésznek. Mivel a 

tevékenységek helyszíne a könyvtár, így becsábítunk olyan gyerekeket is, 

akik lehet eddig még nem látogatták a könyvtárat. Minden nap 

meseolvasással kezdıdött az elızı évben, ezeket a meséket úgy 

választottuk ki, hogy az aznapi tevékenységben inspirálja a gyerekeket, az 

idén már voltak önkéntes mesemondók.  Erısségek közé sorolható a szép 

rendezett környezet, valamint a utaztatas megszervezése, önkormányzati 

busz hozta vitte a gyerekeket a szomszédos településekrıl. Erısségként 

említhetjük a folyamatos létszámnövekedést, ami egyértelmően igazolja a 

tábor sikerességét, 2009–es évben 25 gyerekkel kezdtünk, a 2010-es évben 

már 45-ös létszámot értünk el, míg az idei évben már 56-60 gyerek vett részt 

a foglalkozásokon. 
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Gyengeségek közé sorolható, hogy az intézmény udvara nagyon kicsi, így a 

szüneteket a folyóson, a mővelıdési ház egyik nagy termében töltötték a 

gyerekek, ott szaladgáltak. Viszont ezt a jövı évre megoldjuk, ha a 

Nagyszántói Ifjúsági Központ épületében leszünk, mert ott van egy nagy 

udvar, akár a foglalkozások egy része is kivitelezhetı lesz ott, így megoldást 

találunk egy másik problémára is, ami az idén merült fel. A könyvtár 

épületében szőkösen fért be 56- 60 gyerek, és a tevékenységeket is úgy 

kellett kiválasztani, hogy asztal mellett végezhetıek legyenek. Így kiestek 

olyan foglalkozások, mint a papírmerítés, agyagozás, azt gyurmázásra 

cseréltük fel. A másik probléma, gyengeség, a vegyes csoport, 4- 14 éves 

korig voltak gyerekek, ha két hetesre fogjuk jövı évben szervezni a tábort, 

ezt is meg fogjuk oldani. Ez igazából minden foglalkozásnál jelentett egy kis 

fejtörést, mert nem egyforma ütembe, meg szinten mőködnek a gyerekek, 

meg nem egyforma a szünet igényük sem. Míg egy 10-14 éves gyerekkel 

nyugodtan lehet egy – másfél órát dolgozni, addig egy 4-8 éves már 45- 50 

percet alig bír ki szünet nélkül. A foglakozásoknál is jelentkeztek hasonló 

gondok, erre egy példa a batikolás, a kicsiket teljes felügyelet alatt kellett 

tartani, sıt mondhatni inkább mi készítettük nekik el a munkákat, így nem 

volt olyan nagy a sikerélmény, addig a nagyobbak önállóan készítették el és 

élvezték is.  

 

Lehetıségek közé sorolhatjuk, a tábor bıvítését, valamint az alkotómőhely 

létrehozását. Ebben az esetben új szponzorokat, finanszírozási 

lehetıségeket kell találni. Már az elızı részekben szó esett a két határszéli 

település bevonásáról, így új pályázati lehetıségek nyílnak meg elıttünk, 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program, valamint 

a két település önkormányzatait is be lehet vonni a projektbe.  

 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program, 

amelynek átfogó célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élı 

embereket, közösségeket és gazdasági szereplıket az együttmőködésbe 

bevont térség közös fejlesztésének elısegítése érdekében, a határmenti 

térség alapvetı erısségeire építve. 
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A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program a 

korábbi INTERREG III.A. (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 

programok folytatásaként a 2007-2013 programozási idıszakban kerül 

megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek 

alkalmazásával, a  két ország szomszédos határvonalán. 

Az út a magyar - román határmenti területek közös gazdasági és társadalmi 

integrációja elıtt, 2007. december 21-én nyílt meg,  amikor az Európai 

Bizottság jóváhagyta a program megvalósítását szabályozó 

programdokumentumot. A hét éves idıszakban határon átnyúló 

együttmőködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi 

(ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre. 

A programban meghatározott prioritások a fejlesztési lehetıségek széles 

skáláját biztosítják a programterületen. A 2 prioritás: az együttmőködési 

terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 

valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erısítése a határmenti 

térségben.41  

Az alkotómőhely létrehozása jelenti az igazi lehetıséget, mert már az elızı 

fejezetekben kifejtettem, hogy ez Nagyváradon egy hiányterület. Nincs egy 

egyesület, kulturális vállalkozás, amely összefogná a fiatal mővészeket, 

lehetıséget teremtene a kézmőves, képzımővészeti és iparmővészeti 

tevékenységek mővelésére, gyerekek, felnıttek számára. Lehetıségként 

említhetem az össz mővészeti irányban való bıvülés lehetıségét is, 

természetes ez csak miután már elég stabilan mőködik a képzımővészeti, 

iparmővészeti és kézmőves tevékenység.  

Veszélyek. Az egyetlen veszély az, hogy valamelyik létezı kulturális 

vállalkozás, felfigyel erre a lehetıségre és kihasználja ezt. Mivel a 

dolgozatomban nem tárgyaltam, nem kutattam fel a más mővészeti 

területeket, gondolok itt a tánc, zene, sportegyesületek, csoportok 

mőködésére, akár e területrıl is megjelenhet a konkurencia. Ezeket a 

                                                
41

 http://www.huro-cbc.eu/hu/a_programrol, 2011. augusztus 12. 
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veszélyeket úgy tudjuk elhárítani, hogy az alkotómőhely beindítása után 

felvesszük a kapcsolatot ezekkel az intézményekkel, csoportokkal és 

együttmőködünk velük.  

 

Küldetés 

 

Az alkotómőhely vizuális oktatási célt szolgál, de nem az iskolai vizuális 

nevelés és a mővészeti ismeretek tanítása a feladatunk.  

A három alkotótábor szervezése, lebonyolítása, kiértékelése megerısített 

abban az elhatározásomban, hogy ezt hivatásszerően csináljam. Az 

alkotótábor mint alkalmi tevékenység, ami nem kötött konkrét helyhez, sem 

egy jól meghatározott idıponthoz jó kiindulópont volt számomra egy állandó 

helyszínen mőködı, rendszeres és alkalmi (karácsony, húsvét, stb.) 

programokkal mőködı alkotómőhely létrehozásához. Mivel a térségben 

hasonló szolgáltatás rég óta nincs, úgy gondolom, hogy kezdetben a 

vállalkozás elsıdleges célcsoportja a 7 – 18 éves gyerekek. Az alkotótáboros 

tapasztalataimból kiindulva a foglalkozásokat kezdettıl fogva korosztályok 

szerint csoportosítanám, hogy mindenki a tehetségének, fejletségének, 

érdeklıdési körének megfelelıen tudjon választani a foglakozások közül. 

Kisebbeknek gyurmázás, rajzolás, festés, papírhajtogatás, stb., a 14 - 18 

éves gyerekek számára fusing ékszerkészítés, agyagozás, olajfestés, stb. 

Ezen tevékenységek lebonyolításához szükséges okatókkal kapcsolatom 

van, részben, mint a Váradi Mővészeti Egyetemen volt társaim, résztben a 

jelenlegi kollégáim, végzıs diákjaim.  

Az alkotómőhely fejlesztését egyfajta belsı elvárásoknak való fejlıdésként 

képzelem el, a visszajáró érdeklıdıkkel kialakuló párbeszéd és közös 

ötletelés eredményeként.  
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5.  Befejezés 

 

 

Az életben nagyon sokszor találkozunk olyan jelenségekkel, amiket 

különbözı szempontból eltérıen, sıt néha teljesen ellentétesen értékelünk. 

Más szemmel néz egy mővészi alkotásra az aki létrehozta, mert számára az 

az önkifejezés megvalósulása, más szemmel nézi a mővészetkritikus akinek 

szubjektív véleménye meghatározhatja a mő késıbbi sorsát, más szemmel 

nézi a szociológus akit a mő társadalomra gyakorolt hatása is érdekel, más 

szemmel nézi a galériatulajdonos, vagy szinházigazgató akinek a mő 

sikeressé tétele a fontos, és valószínő egészen más szemmel nézi a mő 

érdeknélküli befogadója is. De talán nem is az a legfontosabb, hogy milyen a 

viszonyunk a mővészetekhez, hanem hogy egyaltalán viszonyulunk-e hozzá. 

A mővészetek produktumai képesek szorakoztatni, pihentetni, 

elgondolkodtatni, meghökkenteni, görbetükröt tartani elénk. De csak ha 

hagyjuk. Ha hagyjuk, hogy eljusson hozzánk. Ehhez viszont ki kell mozdulni 

a tévé elıtti karosszékbıl, le kell tenni a számítógép joystickját és ki kell 

mozdulni. Néha nem könnyü, néha a „Tudommiavége” szappanopera gyız, 

néha jobb is csak vegetálva nem gondolkodni, de az ember attól egyéniség, 

hogy a világ dolgairól véleménye van, és attól társas lény, hogy ezeket a 

gondolatokat másokkal meg is osztja.  

A mővészeti menedzser szerintem akkor végzi jól a dolgát, ha biztosítja a 

közösség számára azokat az élményeket, amelyeket aztán egy másik, akár 

kapcsolodó  rendezvény keretein belül, meg tud osztani, vitatni másokkal. 

Az, hogy egy ember felnıtt korára kultúrafogyasztó lesz-e vagy sem az 

szerintem nagyban nagyban függ a neveltetésétıl,szocializációjától. Ezért 

tartom nagyon fontosnak a gyerekek és fiatalabb generációk számára az 

esztétikai nevelést és kreativitás felszínre hozását.  

A kultúra, illetve a mővészet „fogyasztása”, az minnél magasabb értéket 

képvisel, annál nehezebb, viszont annál hálásabb. Az, hogy valaki felnıttként 

akar-e, tud-e ezen az úton járni, illetve, hogy mennyit és milyen mélységben, 

az már nem nagyon befolyásolható. Pedig a kultúrált emberek, kultúrált 
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közösséget alkotnak, aminek hosszú távon szociális és gazdasági haszna is 

lehet. Persze ez nagyban függ a közvetített értékektıl.  

Viszont a gyermekek érdeklıdését még könnyü felkelteni. És ha egy 

gyereket, a maga nyíltságával, valami elkezd érdekelni, azzal foglalkozik. És 

amivel ıszinte érdeklıdéssel foglakozik abban elıbb vagy utóbb fejlıdik is. 

Fejlıdik a látásmódja, kérdéseket tesz fel, amik problémákat szülnek, amik 

megoldásra várnak. Azt hiszem ez a kreatív kézségfejlesztés. Egy 

alkotómőhely, alkotóház erre sok tekintetben alkalmasabb mint az iskola. 
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1. sz. melléklet 

(forrás: Dr. Seress Zsuzsanna Kulturális intézmények – kulturális fogyasztás 

életmódtípusok. Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája, 2010. p. 38.) 
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2. sz. melléklet 

 

 

(forrás: Dr. Seress Zsuzsanna Kulturális intézmények – kulturális fogyasztás 

életmódtípusok. Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája, 2010. p. 34.) 
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Képtár 

3. sz. melléklet 

  1. 

  2. 

  3.  
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