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A falukönyv, mint  a helyi értékek tára 

2018. május 17. Hajdúszoboszló 



Felhívni a figyelmet a közösségfejlesztés egyik cselekvési 
technikájára: a kalendáriumi munkára. 

 

Vázolni a falukönyv készítés folyamatát. 

 

A Helyi emberek írták, helyi embereknek, helyi emberekről 
című módszertani film ajánlása. 



E folyamat eredményeként az emberek képessé válnak 
arra, hogy helyi közösségeikben aktívan befolyásolják a 

sorsukat alakító viszonyokat. 

A közösségfejlesztés ugyanakkor  a közösségnek önmaga 
általi fejlesztését is jelenti.  

 
      „A közösségfejlesztés az önbizalom építés művészete” 

 
„Eredményei hosszútávon láthatóak!” 

A közösségfejlesztés  
 Mozgalom – közösségek általi fejlesztés 



Nyírmártonfalva első falukönyve 

 



 
 

Két év - Falukönyv Írók Köre 
A legkorábbi dokumentum, amire rábukkantunk, 

1794-ből származik, időben 
ettől számítva az 1960-as évek végéig tartó 

időszakot mutatjuk be, a teljesség  
igénye nélkül.  

41 írás, 247 fotó és dokumentum és közel ezer – itt 
élő, innen elszármazott, 

tisztséget betöltő – ember neve szerepel az 
írásokban. 

Öt fejezet: Becsüld a múltat, Kötődések, Sorsok 
emberek, Mesteremberek, Ünnepek 

 
Közel 90 közreműködő, 1570 óra önkéntes munka, 

73 támogató magánszemély 
 Kiadója a helyi önkormányzat. 

Helyi emberek írták, helyi emberekről, 
helyi embereknek 



A falukönyv hatékony eszköz 

Közösségek létrehozására és cselekvőképességük 
fokozására, 

Közösségi kezdeményezések megvalósítására, 

A múlt hagyományainak feltárására, összegyűjtésére, 

Generációk közötti együttműködés előmozdítására,  

„Ezért érdemes megélni a következő napot” érzés 
megélésére, 

Az önbizalom építésére, 

Sikerélmény megélésre. 
 

 

 



A munka lépései 

 
 A közösség motiválása, felkészülés a közös munkára  
 A várható folyamat bemutatása, az együttműködés alapelveinek közös 

meghatározása. Önbizalom építés: Képesek vagyunk rá! 
 Időkeretek meghatározása, 
 Lehetséges témák összegyűjtése, rangsorolása, 
 Fotók, dokumentumok, tárgyak folyamatos gyűjtése és rendszerezése, 
 Önkéntes témaválasztás. Kinek mihez van tudása, ismeretsége stb. 
 Hogyan készítsünk interjút?  Hogyan kérdezzünk?  
 Egyéni munka - közös munka – közös elemzések, felolvasások, 
 Konzultáció és folyamatos kapcsolattartás szakemberekkel. 
 A kiadvány technikai előkészítése (gépelés, szkennelés stb.), 
 A kiadvány végső tartalmának közösségi elfogadása, 
 Nyomdai előkészítés, folyamatos közösségi kontroll, 
 A munka dokumentálása, 
 Nyilvánosság megszervezése. 

 



Várható eredményei  

 

A téma amelyre irányul helyi üggyé válik,  
Közösségi aktivitást generál, 
Új kezdeményezéseket hozhat a felszínre, 
A közösségi funkciók - szocializáció, gazdasági boldogulás, 
társadalmi részvétel, társadalmi kontroll, kölcsönös 
támogatás(szolidaritás)  - megélését teszi lehetővé, 
A hely hagyományainak, tárgyi-természeti szellemi javainak, 
termékeinek, tudás és ismertkincsének, művészeti étékeinek 
feltárására, bemutatása,  
Javulhat a helyi társadalom minősége (kötődés, 
elégedettség, együttműködés, részvétel, perspektíva) 
 



Készítette: Groskáné Piránszki 
Irén A Falukönyv megírásának gondolata a fejlesztői folyamat elindítója, szerves összetartó ereje volt, a 

közösségépülés pillére, kapocs a láncszemek között. Nem cél, hanem eszköz! 



Részlet a  módszertani filmből 
 

25.34- 31.55 
 

Előzmények és ahol bekapcsolódunk a 
történésekbe… 

 

nyfalva_fkönyv_2.mp4


„Minden közösségnek vannak 
elvégzendő feladatai…és mindenki 
szívében benne lakozik az ehhez 
szükséges erő.” 

    (Marianne Williamson) 

 

Köszönöm a figyelmet! 

Elérhetőségek: Groskáné Piránszki Irén 

06 20 9 56 58 59 

adattar@t-online.hu 
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