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KULTURÁLIS 
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 Kulcsprojektek



STRATÉGIAI ALAPELVEK 
  • „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.” – Magyarország Alaptörvénye, XI. cikk (1)

  • A kultúra a közösségépítés, a társadalmi felzárkóztatás és az esélyegyenlőség-teremtés eszköze.

  • Szervesen fejlődő és hosszú távon fenntartható kultúrát kell teremteni. 

  • A kulturális innováció ösztönzése stratégiai jelentőségű Debrecen fejlődésében. 

  • Debrecen Megyei Jogú Város felelősséget érez a környező települések, 

    falvak és kisvárosok kulturális fejlődéséért és kulturális értékeik megőrzéséért. 

  • Debrecen vezető szerepet vállal a határokon túl élő, Kárpát-medencei 

    magyarság kulturális identitásának megerősítésében. 

  • A város kulturális sokszínűségre és európai párbeszédre törekszik.

2



CÉLOK
  • 2030-ig regionális vezető szerep elérése a kultúra területén

  • Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése

  • Debrecen második főváros a kultúra területén is 

  • kulturális értékeink nemzetközi szintű láthatóvá tétele

  • decentralizált kultúra – a kultúrához való hozzáférés esélyének kiegyenlítése a város területén

  • demokratikus kultúra – széleskörű hozzáférés és elérés biztosítása 

    a kulturális javak és szolgáltatások területén 

  • kreatív ipar jelenlétének és súlyának növelése a város életében 

  • Debrecen kulturális identitásának korszerűsítése, hagyományaink dinamikussá tétele

  • kultúrán keresztül történő tudatos városimázs-építés

  • vállalkozói szemlélet erősítése a közintézményekben, a jogszabályi keretek figyelembe vételével

  • régi és új fesztiváljaink erős brandekké fejlesztése

  • projekt alapú működést támogató szervezeti modell(ek) kialakítása, a közfeladat-ellátással összhangban 

  • eszközkészlet és infrastruktúra fejlesztése a versenyképesség érdekében
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KIHÍVÁSOK
   

  • léptékváltás−lépésváltás; megnövekedett sebességű fejlesztési és modernizációs folyamatok

  • általános digitalizáció, a virtuális valóság térnyerése

  • az innováció szerepének növekedése

  • a Google-generáció kulturális igényei és fogyasztási szokásai

  • kanonizált tudás és értékek relativizálódása

  • tartalmak szabad és ingyenes elérhetősége, a tudás többé nem exkluzív

  • belvárosi múzeumi negyed vonzerejének csökkenése

  • for-profit versenytársak dinamikus fejlődése

  • humánerőforrás-hiány, kapacitásproblémák 

  • a kultúrafinanszírozás zárt, közpénzekre épülő rendszere

  • új módszerek gyors elsajátítása
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1
FEJLESZTÉSEK, 
NAGYBERUHÁZÁSOK



A Kodály Filharmónia Debrecen nem pusztán a város virágzó zenei életét teremtette meg, de  
régiós presztízzsel és nemzetközi potenciállal is rendelkezik. A professzionális működéshez 
elengedhetetlen egy korszerű kulturális központ építése, amely koncertközpontként, próba- 
helyszínként és a filharmónia székházaként szolgál. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati
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HANGVERSENY-
KÖZPONT 
 A KODÁLY FILHARMÓNIA RÉSZÉRE

1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



A MODEM a város zászlóshajó intézménye, a legprogresszívebb 
művészeti projektek helyszíne, egyúttal az ország második leg-
nagyobb kiállítótere. Az A kategóriás nemzetközi kiállítások 
befogadásának alapfeltétele a korszerű klimatizáló, párásító 
és biztonsági rendszer kiépítése. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: önkormányzati, állami 

MODEM
KORSZERŰSÍTÉSE
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1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

Multimédiás bábmúzeum kialakítása a Vojtina Bábszínház felett, a társasház első emeletén. 
Itt kap helyet a Korngut–Kemény-hagyaték, Közép-Európa egyik legnagyobb vásári bábjátékos 
dinasztiájának bábos öröksége. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: állami, önkormányzati

                              VITÉZ LÁSZLÓ

  BÁBMÚZEUM
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1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

Az elsődlegesen a 3–12 éves korosztály művészeti nevelésében meghatározó szerepet betöltő Vojtina Bábszínház épülete elavult; teljes belsőépítészeti 
rekonstrukciója szükséges, akadálymentesítéssel (lift, emelőszerkezetek) és próbaterem kialakításával. 

Megvalósulás: 2020-ig évenkénti ütemezéssel 

Forrás: önkormányzati

VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ
ÉPÍTÉSZETI KORSZERŰSÍTÉSE
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1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

Megvalósulás: 2021

Forrás: állami

CSOKONAI SZÍNHÁZ 
FELÚJÍTÁSA
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Debrecen nemzeti státusszal rendelkező kőszínháza a régió legnagyobb színháza is egyben.  
Az egyik legfontosabb vidéki műhely évek óta méltatlan körülmények között működik. Az épület 
teljes külső-belső rekonstrukciójával a színház kulturális presztízsét támogató épített kör-
nyezet jön létre. Ez magában foglalja  a színház mellett működő színészház korszerűsítését is.

1
FEJLESZTÉSEK, 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

Debrecenben a felsőfokú zenei oktatás, a profi és amatőr 
kórusok kiváló hátterét adja a több mint 150 éves debreceni 
Zenede, mely 1862-ben kezdte meg működését. Az épület műem-
léki védettséggel rendelkezik, jelenlegi arculatát az 1927-ben 
történt emeletráépítés után nyerte el. A Zenede épületének 
leromlott állapota miatt a felújítás évek óta indokolt.

Megvalósulás: 2019

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati

ZENEDE 
ÉPÜLETÉNEK 
FELÚJÍTÁSA
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1
FEJLESZTÉSEK, 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

Európai uniós forrásból, határ menti kulturális együttműködés keretében befejezendő nagy-
beruházás. A nem pusztán színházként, sokkal inkább művészeti központként működő új in-
tézmény számos művészeti ágnak és a kultúra legkülönbözőbb területeit szintetizáló, prog-
resszív művészeti törekvésnek ad majd otthont. 

Megvalósulás: 2021

Forrás: EU-pályázat

LATINOVITS 
  SZÍNHÁZ, ÉRTÉKTÁR ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT
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1
FEJLESZTÉSEK, 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

A közgyűjteményi feladatokat ellátó Déri Múzeum központi raktári épületének kiváltása és a raktári kapacitás 
növelése egy legalább 6000 m² alapterületű, összetett funkciójú, látványraktáraknak, restaurátorműhelyeknek 
és kutatószobáknak is helyet adó raktárkomplexum kialakításával történik. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: EU-pályázat, állami, önkormányzati

DÉRI MÚZEUM
 RAKTÁRKOMPLEXUM ÉPÍTÉSE
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1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

A Főnix Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Nagyerdei Szabadtéri Színpad az ország ötödik leg-
nagyobb játszóhelye, valamivel több, mint ezerfős befogadóképességével a régió legnagyobb  
szabadtéri színháza. A város kulturális életében meghatározó szereplőként jelen lévő kft. 
nem rendelkezik saját hang- és fénytechnikával, hangvédő fallal; a technikai-műszaki 
infrastruktúra hiányosságait mindenképpen pótolni kell a feladatok zavartalan és magas 
színvonalú ellátása érdekében.  

Megvalósulás: 2019

Forrás: állami
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NAGYERDEI 
 SZABADTÉRI SZÍNPAD
 TECHNIKAI FEJLESZTÉS

1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

A fejlesztés magában foglalja a több mint 55 éves vidámpark és állatkert infrastruktúrájának részbeni felújítását, valamint látogató- és családbarát szolgáltatások 
kialakítását. A debreceni állatkert és vidámpark egyedülálló abban, hogy együtt található meg a két egység. Egy olyan park létrehozása a cél, ami nemcsak  
a debrecenieket, hanem egyediségével az egész országot is ki tudja szolgálni. Unikális jellegét megőrizve a parkban található kisvasút-hálózat is bővül.

Megvalósulás: 2019

Forrás: állami

NAGYERDEI KULTÚRPARK 
 REKONSTRUKCIÓJA
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1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

Az Ötholdas Pagony játszótér teljes felújítása, interaktív játszótér létrehozása.  
A helyszínen fogadóközpont kialakítására is sor kerül, amely télen-nyáron 
alkalmas kiállítások és foglalkozások megtartására. A négy évszakos központot 
olyan berendezésekkel, játékokkal, elektronikus, interaktív eszközökkel szerelik 
fel, amely több korosztály, célcsoport igényeit is kiszolgálja. 

Megvalósulás: 2019

Forrás: állami

INTERAKTÍV
 TEMATIKUS
 JÁTSZÓTEREK
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1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

 

Nem létezik Magyarországon olyan családi szabadidőpark, amely 
a teljes spektrumú közlekedési iparág élő és interaktív bemutatását 
valósítja meg. A megújuló budapesti Közlekedési Múzeum a járművek 
kipróbálását csak korlátozottan biztosíthatja majd. Szintén nem 
létezik az országban a magyar járműgyártás bemutatására fóku-
száló gyűjtemény. Egy vezetéstechnikai tréningközpont és oktatá-
si bázis fejlesztésével együtt interaktív járműtechnikai múzeum 
is létrejöhet. A városi és távolsági tömegközlekedés kultúráját  
kiemelten bemutatva így a széles társadalmi rétegek számára is 
vonzó közösségi tér alakítható ki, amely a tematikus tanpályáknak 
köszönhetően szinte valamennyi járműves sporttevékenység végzé-
sére is alkalmas. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: állami

INTERAKTÍV 
KÖZLEKEDÉSI 
ÉLMÉNYKÖZPONT

KÖZGYŰJTEMÉNYI RENDSZER BŐVÍTÉSE – ÚJ KIÁLLÍTÓHELYEK
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1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

A Nagyerdei Stadion szolgáltatásfejlesztése részeként létrejövő, nagyléptékű interaktív kiállítás. 
Elsősorban a DVSC sikertörténeteit, másrészt pedig a debreceni olimpiai sportágakkal kapcsolatos 
tudnivalókat mutatná be interaktív módon. 

Megvalósulás: 2030

Forrás: állami, önkormányzati

DVSC 
SPORTMÚZEUM
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1
FEJLESZTÉSEK, 
NAGYBERUHÁZÁSOK



  

A zsidóság művelődéstörténetét, társadalmi együttélését, debreceni vonatkozásait hivatott bemutatni 
interaktív módon, 500 m² alapterületű térben, emlékközpont formájában.

Megvalósulás: 2023

Forrás: állami, önkormányzati
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 A KÁRPÁT-MEDENCE 
 ZSIDÓSÁGÁT BEMUTATÓ 

EMLÉKKÖZPONT

1
FEJLESZTÉSEK 
NAGYBERUHÁZÁSOK



2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 



  

Debrecen belvárosába, múzeumi negyedébe vissza kell csábítani a 
fiatalokat; ez korszerű, közösségi élményt kínáló, összetett funkciójú  
terek létrehozásával lehetséges. Potenciális helyszínek: Baltazár Dezső 
tér, Kossuth Lajos tér, Dósa nádor tér, Petőfi tér, Sesztina Galéria előtti  
átjáró térré alakítása.

Megvalósulás: 2023-ig ütemezetten

Forrás: EU-pályázat, állami, önkormányzati
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BELVÁROSI 
 TEREK 
 ÚJRAGONDOLÁSA

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
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2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 

ADY PARK 
BELVÁROSI SZABADTÉRI SZÍNPAD
A Modem Kft. ötletén alapuló korszerű belvárosi tér, összetett funkciókkal; 25 m²-es miniszínpaddal és fiatalos, színes 
térbútorokkal, amelyek egyúttal folyamatosan újrakonfigurálható nézőtérként is szolgálnak.

Megvalósulás: 2018

Forrás: önkormányzati
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2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 

TÍMÁRHÁZ
ÉPÍTÉSZETI, 
KONCEPCIONÁLIS 
MEGÚJÍTÁS
A ’80-as években épült Tímárház (látványműhelyek, kiállítótér, irodák) 
teljes építészeti és koncepcionális újragondolása. Bővítése a szárító 
épületek revitalizációjával válik lehetővé. A hagyományápolás mel-
lett új szemléletmódot és új tevékenységeket vezetünk be a new craft, 
a digitális craft és a maker kultúra jegyében. Kialakíthatók olyan kö-
zösségi alkotóműhelyek, ún. maker space-ek, amelyekhez a Debreceni 
Egyetem modern technológiát, például 3D nyomtatót tud biztosítani.

Megvalósulás: 2019

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati, egyetemi (állami)



  

HAGYOMÁNYOK HÁZA
Népművészeti módszertani központ, amely a népművészet különböző ágaihoz tartozó szakemberek, szervezetek tudásmegosztásán alapul: oktatás, 
szabadegyetem, tananyag-kidolgozás, kutatás, interaktív nyitott műhelyek és ehhez kapcsolódó tevékenységek formájában. 

Megvalósulás: 2030

Forrás: állami, önkormányzati
24

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
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2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 

NÉPFŐISKOLAI OKTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÓ 
KÖZPONT – STEINFELD-KÚRIA
A kúria 1850–90 között kastélynak épült, Nagymacson. A népfőiskola intézménye lehetőséget ad arra, hogy konferenciák, tudományos tanácskozások, fel-
nőttképzés keretében az alföldi életet, hagyományt, szokásrendszert megismertesse az érdeklődőkkel. A népfőiskolai kurzusok kialakítására a Debreceni 
Egyetemmel, történelmi egyházakkal, középiskolákkal, közművelődési intézményekkel, illetve meghatározó civil szervezetekkel való együttműködés  
keretében kerül sor. Nagymacs zsáktelepülés, halmozott hátrányokkal és szegregációs veszéllyel küzd, ezért ennek az intézménynek a felállítása a tele-
pülésrész számára is pozitív hatással bír.

Megvalósulás: 2030

Forrás: állami, önkormányzati
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2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 

BORSOS-
VILLA 
 A DEBRECENI 
 MŰVELŐDÉSI 
 KÖZPONT 
 ÚJ EGYSÉGE
A belvárostól távol, a vénkerti lakótelep tízemeletes 
betontömbjei között található a városi tulajdonú, helyi 
egyedi védettség alatt álló épület, a Borsos-villa.  
1913-ban épült, Borsos József debreceni építész tervei 
alapján, és saját lakóházaként funkcionált. A szecesz-
sziós épületben 1980−2011 között működött a Debre-
ceni Irodalmi Múzeum. Az épület a felújítást követően 
közösségi színtérként funkcionál tovább, ahol a helyi 
közösségek mellett helyet kapnak kortárs művészeti 
projektek és egy ún. startup pont is.

Megvalósulás: 2019

Forrás: EU-pályázat
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2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 

 NAGYSÁNDOR-TELEP  
KÖZÖSSÉGI HÁZ  
 A DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÚJ EGYSÉGE

A településrészen nincs a lakossági igényeket kielégítő közösségi színtér. A város ezért egy komplex funkciókkal 
rendelkező közösségi ház kialakítását tervezi, amiben helyet kapnak a civil közösségek programjai, a könyvtárpont, 
de a kulturális lehetőségeken túl szociális, egészségügyi, családsegítő szolgáltatás is elérhető a lakosok számára.

Megvalósulás: 2019

Forrás: EU-pályázat
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DEBRECENI 
GRAFIKAI ÉS 
FOTÓMŰHELY
A Szent Anna utca 18. sz. alatt működő Belvárosi  
Alkotóműhely újraprogramozása. Jelenleg a Grafikusok 
Ajtósi Dürer Egyesülete és a Debreceni Fotóklub te-
vékenységeinek színtere. Cél egy korszerű Belvárosi 
Grafikai és Fotóműhely kialakítása, amely a sok-
szorosító grafika és a kézi könyvkötés, valamint a 
fotográfia eszköztárát felhasználva kulturális és 
művészeti szolgáltatásokat nyújt, nyitott műhelyeket 
működtet, megismerteti a hagyományos eljárásokat 
és használja a digitális technológia eszközeit is.

Megvalósulás: 2023

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
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DEBRECENI 
TÁNCMŰVÉSZETI 
KÖZPONT
Bár a Csokonai Színház és a MODEM életében, valamint a kö-
zépfokú művészeti oktatásban jelen van a kortárs táncművészet, 
Debrecenben mégsincs ennek a művészeti ágnak dedikált  
helyszíne. Ezt az adósságát rendezi a város a táncművészeti központ 
kialakításával a Latinovits Színházban.

Megvalósulás: 2030

Forrás: EU-pályázat, állami, önkormányzati

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 



 

LAKÁS- ÉS 
REZIDENSPROGRAM

30

A kulturális együttműködéseknek, a rezidens- és csereprogramoknak elenged-
hetetlen feltétele a műteremlakások megléte. A Batthyány utcában (a b24  
Galériánál) lehetőség van egy ilyen komplexum (esetleg art hotel) létrehozására, 
ami jelentősen hozzájárulna a város művészeti életének fellendítéséhez, presz-
tízsének, belföldi és nemzetközi láthatóságának növeléséhez. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: EU-pályázat, állami, önkormányzati

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
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MŰVÉSZETI 
NYITOTT TÉR 
B24 GALÉRIA 
KOMPLEXUM
A Google- és a középgeneráció számára belvárosi 
underground művészeti helyszínné, komplexummá 
bővülne a b24 Galéria a következő funkciókkal: 
kortárs galéria, műtárgyraktár, klubhelyiség, art 
hotel, art kávézó, műtermek és multifunkcionális 
belső udvar. Ezzel egy új, kulturális hub jön létre 
a belvárosban, amely napi 24 órában működik és 
vonzza a fiatalokat. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: önkormányzati

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 



  

32

SESZTINA 
GALÉRIA 
FEJLESZTÉSE
A belvárosban található kortárs kiállítótér folyamatosan helyet 
ad progresszív kiállításoknak, programoknak. A kiállítótér kör-
nyezetének átalakításával és a galéria korszerűsítésével tovább 
erősíthető ennek a kulturális helyszínnek a szerepe a belvárosban. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: önkormányzati

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
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 AGÓRA 
 TUDOMÁNYOS  
ÉLMÉNYKÖZPONT 
FEJLESZTÉSE
Az intézmény bővülő feladatainak megfelelő infrastruktúra kialakítása; 
korszerű eszközök beszerzése, technológiai és területi fejlesztés. Állandó 
és időszakos természettudományos kiállítások szervezésére alkalmas 
terek kialakítása: a Botanikus kertben található, volt napfizikai épület 
fejlesztésével, együttműködésben a Debreceni Egyetemmel.

Megvalósulás: 2023

Forrás: önkormányzati, egyetemi (állami)

2
ÚJ KULTURÁLIS 
CSOMÓPONTOK
 



3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS
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DEBRECENI 
VIRÁGKARNEVÁL  
REBRANDING
Jelenleg Debrecen kulturális életéből országos szinten a Virágkarne-
vál és a Campus Fesztivál látható. A fél évszázados hagyományokkal 
rendelkező Debreceni Virágkarnevál újrakoncepcionálással, 
a brand újragondolásával és tartalmi korszerűsítésével nemzetközi 
szintű fesztivállá, turisztikai vonzerővel bíró attrakcióvá fejlődik.

Megvalósulás: 2018-tól folyamatosan 

Forrás: állami, önkormányzati

3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS

 ÚJRATERVEZÉS



  

36

3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS

 DEBRECENI BOR- ÉS JAZZNAPOK
 BARTÓK BÉLA NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENY
 KATONAZENEKARI FESZTIVÁL 
 FEJLESZTÉSE, ÚJRAPOZICIONÁLÁSA
A meglévő fesztiválok professzionális fesztivállá történő alakítása a következő 
években, új alapokkal, új vizuális identitással, tudatos brandinggel és marketinggel.
 
Megvalósulás: 2018-től folyamatosan

Forrás: állami, önkormányzati
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3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS

DESZKA FESZTIVÁL
Az ország egyik legjelentősebb színházszakmai találkozója jelenleg kb. 5000 fős közönséget képes megszólítani. A kortárs 
magyar drámát középpontba állító eseménysor nemzetközi jellege tovább erősödik majd, miközben a hazai és régiós jelenlét 
növeléséhez professzionális kommunikációs és marketingtámogatást kap. 

Megvalósulás: 2019

Forrás: állami, önkormányzati
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3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS

NAGYERDEI 
GYEREKFESZTIVÁL
A Vojtina Bábszínház kezdeményezésére, széles intézményi összefogás-
sal megvalósuló eseménysor központi helyszíne a Nagyerdő. A város 
egy regionális érdeklődésre számot tartó, turisztikai vonzerővel bíró 
családi fesztivált indít útjára az összművészet és a komplex élmények 
jegyében. A fesztivál vezető rendezvénye a Vörössipkások nemzetközi 
bábtalálkozó.  

Megvalósulás: 2019

Forrás: önkormányzati, állami

ÚJ FESZTIVÁLOK
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NYÁRI ZENÉS 
FESZTIVÁL
Régiós szinten is egyértelműen nagy igény mutat-
kozik egy nyári zenés fesztiválra, amely az opera, 
az operett és a musical műfajokat ötvözné; Deb-
recenben színházi és zenei téren is minden adott 
a sikeres megvalósításhoz. A fesztivál turisztikai 
vonzerőt is jelentene. 

Megvalósulás: 2019

Forrás: önkormányzati, állami

3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS
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3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS

DEBRECENI 
UTCAFESZTIVÁL
Széles körű intézményi részvétellel megvalósuló, összművészeti 
fesztivál, amely Debrecen belvárosi utcáin és múzeumi negye-
dében zajlik: street art, street music, street food, performanszok, 
akciók, utcaszínház, minden, ami open air. Cél: a kultúra demok-
ratizálása és kilépés az intézményi falak közül.  

Megvalósulás: 2019

Forrás: önkormányzati, állami
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3
DEBRECEN MINT 
FESZTIVÁLVÁROS

FÉNYFESZTIVÁL
A fény „misztériumára” épülő, összművészeti fesztivál Deb-
recen múzeumi negyedében, a lehető legtöbb kulturális 
intézmény bevonásával. Sötétedés után, kültéri és beltéri 
helyszínekkel, éjszakai nyitvatartásokkal; a 3D mappingtól 
a gyertyaöntésig.   

Megvalósulás: 2020

Forrás: önkormányzati, állami



4
KULTURÁLIS 
DECENTRALIZÁCIÓ



  

A város célja, hogy Debrecen minden részében egyenlő eséllyel lehessen 
hozzáférni a kultúrához. Ezért a kulturális decentralizáció jegyében az 
egykori kertségekben, kertekben, a lakótelepeken közösségi kerteket és 
kulturális csomópontokat hoz létre. A Zöld város program keretében  
az Újkert, a Vénkert, a Sestakert, a Tócóskert, a Tócóvölgy, a Sóház és  
a Dobozi lakótelep zöld felületeinek, köztéri parkjainak megújítása tör-
ténik meg, közösségépítő programokkal együtt. A helyi közösségek erő-
sítése a TOP-6.9.2 projekt keretében a városrészek lakóinak bevonásával, 
közösségi tervezéssel, közösségi akciókkal, szemléletformáló képzésekkel, 
workshopokkal zajlik majd. Mindezek mellett közösségi információs pontok 
kialakítására is sor kerül a város szinte teljes területén.

Megvalósulás: 2018−2019

Forrás: EU-pályázat 
43

4
KULTURÁLIS 
DECENTRALIZÁCIÓ

KERTSÉGEK 
 KULTURÁLIS 
 REVITALIZÁCIÓ 
 A LAKÓTELEPEKEN
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4
KULTURÁLIS 
DECENTRALIZÁCIÓ

TÓCÓSKERTI 
HŐKÖZPONTOK – 
KULTURÁLIS CÉLÚ 
ÚJRAHASZNOSÍTÁS
A lakótelep üresen álló hőközpontjainak kulturális célú újrahasznosítására 
pályázatot ír ki a város, s ezzel párhuzamosan felújítja, műszakilag is 
korszerűsíti azokat, abban a reményben, hogy Debrecen legnagyobb lakó-
telepének izgalmas kulturális csomópontjaivá válnak. 

Megvalósulás: 2023

Forrás: önkormányzati
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4
KULTURÁLIS 
DECENTRALIZÁCIÓ

KÖZEL AZ OLVASÓHOZ 
KÖNYVTÁRPROGRAM
A KOMP a nagyvárosi, hátrányos helyzettel küzdő területeken, igazodva napjaink felhasz-
nálói elvárásaihoz – könnyen, gyorsan, egyszerűen, hatékonyan és lehetőleg helyben  
– a lakosság közelébe telepített integrált szolgáltatóhelyek felállításával az emberek 
mindennapi életébe építi be a könyvtári szolgáltatásokat és a közösségi művelődés tevé-
kenységeit. Kapcsolódási pontot, „kikötőt” teremt. 2013-14-ben ennek a pilot programnak 
az eredményeként jöttek létre könyvtárpontok a Nagysándor-telepen, a Tégláskertben, 
Nagymacson, Kismacson és a Lencztelepen. A projekt folytatása hozzásegíti a peremte-
rületen élőket, hogy a könyvtári szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel férhessenek hozzá.  

Megvalósulás: 2018–2019

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati
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4
KULTURÁLIS 
DECENTRALIZÁCIÓ

KÖNYVTÁRHÁLÓZAT 
 TERÜLETI FEJLESZTÉS
A könyvtár középtávú területi fejlesztési stratégiájának célja, hogy megszün-
tesse a könyvtári fehér foltokat Debrecenben. A rendelkezésre álló, egyéb-
ként elégséges erőforrások optimalizálása történik meg a város belterületén. 
Ennek során a kapacitásfeleslegeket átcsoportosítjuk oda, ahol hiány van, 
ahol pedig megfelelő áll rendelkezésre, ott korszerűsítünk. A program éppen 
ezért fiókkönyvtárak felújítását (Petőfi Emlékkönyvtár, Benedek Elek Könyv-
tár, Újkerti Könyvtár), áthelyezését (Kartács Utcai Fiókkönyvtár, Homokkerti 
Fiókkönyvtár, Libakerti Fiókkönyvtár) és új intézményben való összevonását 
(Tócóskerti Iskolai- és Gyermekkönyvtár – István Úti Fiókkönyvtár) jelenti. 

Megvalósulás: 2018–2030

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati



  

47

MICRO GRANT 
ÖSZTÖNZŐ 
PROGRAMOK
Nemzetközi mintára a város olyan pályázatokat indít, 
amelyek proaktivitásra ösztönzik a civil társadalmat, 
azaz bátorítják és támogatják az alulról jövő kulturális 
kezdeményezéseket, ezzel is színesebbé és demokratiku-
sabbá téve a város kulturális életét.

Megvalósulás: 2018–2030

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati

4
KULTURÁLIS 
DECENTRALIZÁCIÓ



5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE
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MÚZEUMI NEGYED 
KÜLTÉRI INFORMÁCIÓS 
RENDSZER
A város múzeumi negyedét nem teszik láthatóvá köztéri információs 
táblák vagy jelzések; a Debrecenbe látogatókat a helyszínen semmi 
nem igazítja el, hogy az egyes kulturális intézmények hol találhatók. Ezt 
a hiányosságot pótolja egy korszerű és attraktív információs rendszer 
létrehozása, amely alapján a gyalogosok és a kerékpárosok is könnyű 
szerrel tájékozódhatnak majd a belvárosban. 

Megvalósulás: 2019

Forrás: önkormányzati

5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE
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 MEGÚJULÓ 
 INTÉZMÉNYI 
 ARCULATOK
Debrecen kulturális intézményrendszerének vizuális 
arculata felett számos esetben eljárt az idő, illetve 
a vizuális kommunikáció sokszor nem professzioná-
lis színvonalon történik. A versenyképességhez nem 
pusztán a módszertan területén és a szemléletben 
kell folyamatos megújulásra törekedni, de eszté-
tikai szempontból is korszerűnek kell lenni. Éppen 
ezért számos intézmény új vizuális identitást kap 
a következő években. 

Megvalósulás: 2018–2019

Forrás: önkormányzati

5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE
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5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE

MEDGYESSY FERENC 
SZOBORPARK
Medgyessy Ferenc munkássága ezer szállal kötődik Debrecenhez; időszerű, hogy 
gazdag művészeti öröksége végre egy köztéri szoborpark formájában is napvilágot 
lásson és a város mindennapjainak részévé váljon. Helyszíne a Medgyessy  
Ferenc Emlékmúzeum belső udvara, a terveket a Déri Múzeum készíti.

Megvalósulás: 2019–2020

Forrás: állami, önkormányzati



52

5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE

 OPEN AIR 
KULTURA 
 PLAKÁTHELYEK VÁROSSZERTE

Ideje, hogy az intézmények kilépjenek a falaik közül és többféle formában is megszólítsák  
a polgárokat. A belváros kulturális intézményeinek programjaiból és gyűjteményeiből a falaikon 
kívül Debrecenben szinte semmi nem érzékelhető. Ezeknek az értékeknek és alkotásoknak  
a láthatóságát teremtenék meg az (óriás)plakátok, amelyek negyedévente megújuló tematikával, 
állandó plakáthelyeken láthatók majd a város több pontján a Hal köztől a Tócóskerten át egészen 
a Nagyerdőig. 

Megvalósulás: 2019

Forrás: önkormányzati
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POP-UP 
 KIÁLLÍTÓTEREK
A Google-generációt nehéz bevonzani a kultúra 
hivatalos intézményeibe, megszólításuk inkább 
az általuk preferált helyszíneken lehetséges (pl. 
Campus, Víztorony); a konténer méretű és üveg-
falú pop-up kiállítóterek felállításával és ezek  
3 havonta változó installációjával, vizuális tar-
talmával a legizgalmasabb művészeti törekvé-
seket visszük „házhoz” és tesszük a velük való 
ismerkedést megkerülhetetlenné.  

Megvalósulás: 2023

Forrás: önkormányzati, állami 

5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE
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KÖNYVKIADÁS MINT  VÁROSMARKETING
A város kulturális identitásának és nemzetközi láthatóságának a megteremtéséhez az unikális debreceni értékek könyvek formájában történő kano-
nizálása is hozzájárul. Ezek a két- vagy többnyelvű kiadványok egyúttal városmarketing eszközként is használhatók. (pl. Debrecen kortárs építészete, 
a Lúdas Matyi kortárs grafikusok által illusztrált kiadásai).

Megvalósulás: 2018−2030

Forrás: önkormányzati, állami

5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE
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 VÁROSI    
 TŰZFALAK 
REVITALIZÁCIÓJA
Az új kiskörút mentén álló tűzfalak egyfajta építészeti tájsebek. 
Revitalizációjuk szükséges szakemberek (építészek, építész hall-
gatók, képzőművészek stb.) részére kiírt pályázaton keresztül.  
Az innovatív és friss megoldások hozzájárulnak ahhoz, hogy Debrecen 
egy korszerű nagyváros képét nyújtsa.

Megvalósulás: 2023

Forrás: önkormányzati, állami (egyetemi)

5
A LÁTHATÓSÁG 
NÖVELÉSE



6
DIGITÁLIS 
KULTÚRA 
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A Debreceni Integrált Közgyűjteményi Rendszer három irányban is képes lesz az  
információszolgáltatásra. Az első a felhasználó, akinek számos módon szolgáltathat  
információkat: legyenek azok oktatási, állampolgári vagy éppen turisztikai szempontból 
relevánsak. A második a fenntartó, aki számára a döntésekhez szükséges statisztikai 
adatszolgáltatást teszi lehetővé a rendszer. A harmadik az összes többi információ-
szolgáltató rendszer, ami olyan felhasználókat is jelenthet a városban, akik turisztikai 
célokra használják a rendszert – például programok ajánlására –, vagy a kreatív iparban, 
például egy termék designjának kialakítására. A közeljövőben a cél egy olyan archi-
tektúra kialakítása, amely alkalmas a városi adatok tárolására, illetve a máshonnan  
hozzáférhetővé tett adatok integrálására. A fizikai környezeten túl az adattárolási és 
kommunikációs protokollt is kidolgozzuk, ami lehetővé teszi a különféle rendszerek 
együttműködését. 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
ELEKTRONIZÁLÁSA
A projekt lehetővé teszi, hogy a város településrészeinek történeti értékeit a XXI. szá-
zadi digitális technológiákat használva tegye közkinccsé Debrecen lakosai részére.  
Az ehhez szükséges szakemberek, technikai eszközök és szoftverek rendelkezésre állnak. 

Megvalósulás: 2018−2030

Forrás: EU-pályázat 

DEBRECENI INTEGRÁLT KÖZGYŰJTEMÉNYI 
RENDSZER (DIKÖR), NYÍLT ADATPLATFORMOK 
ÉS INFORMÁCIÓS MEGOSZTÓ RENDSZEREK 
LÉTREHOZÁSA

6
DIGITÁLIS 
KULTÚRA 
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ELFELEDETT 
EMLÉKEZET 
 PROGRAM

A Honvédtemető és Hősök temetője rekonstrukciója, a debreceni köztemető ha-
disírjainak és a Csokonai-síremlék mögötti egykori temető helyreállítása mellett 
sor kerül a debreceni katonai emlékhelyek adatbázisának, az ún. Militáriumnak 
az elkészítésére. Ez egy olyan digitális adatplatformként működik majd, amely 
gyűjti és publikussá teszi a katonai emlékhelyek feltárt adatait, amelyekhez  
a világ minden tájáról hozzáférhetnek az érdeklődők.

Megvalósulás: 2019

Forrás: állami, önkormányzati

6
DIGITÁLIS 
KULTÚRA 
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EURÓPAI 
ÉRTÉKTÁR 
HÁLÓZAT

A Hajdú-Bihar Megyei Értéktárral együttműködve egy virtuá-
lis hálózat építése, amely összegyűjti azokat a közösségeket, 
amelyek helyi értékeket gondoznak. Ezen a hálózaton keresztül 
születhetnek együttműködések a közösségek között. Debrecen 
ennek a hálózatnak a kiépítését és működtetését koordinálja. 
A hálózat egy nyitott platform, amelyhez mindenki csatlakoz-
hat, aki helyi értékeket gondoz és gyűjt.

Megvalósulás: 2023

Forrás: állami, önkormányzati 

6
DIGITÁLIS 
KULTÚRA 



7
KÉPZÉSEK,
SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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PROJEKTIRODA 
FELÁLLÍTÁSA
Szupervízori szerepkörrel néhány fős projektiroda felállítása, 
amelynek feladata a láthatóság megteremtésének segítése, 
a nagyesemények kommunikációs és marketing tevékeny-
ségének támogatása, a vizuális arculatok megújulásának 
irányítása, valamint a régi fesztiválok rebrandingje és az 
újak elindítása; mindez az adott intézménnyel szoros együtt-
működésben. 

Megvalósulás: 2018

Forrás: önkormányzati

7
KÉPZÉSEK
SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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7
KÉPZÉSEK
SZEMLÉLETFORMÁLÁS

KULTURÁLIS 
SZAKEMBEREK 
TOVÁBBKÉPZÉSE
A TOP pályázati projektek (Zöld város projekt, TOP 6.9.2 közösség-
fejlesztő projekt) lehetőséget teremtenek a kulturális szakemberek  
számára, hogy korszerű módszereket sajátítsanak el, úgy mint  
közösségi tervezés, tervezői gondolkodás, újrahasznosítási technikák, 
közösségi kertek létrehozása és fenntartása vagy éppen a közösségi 
felmérés módszertana. 

Megvalósulás: 2018–2019

Forrás: EU-pályázat
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7
KÉPZÉSEK
SZEMLÉLETFORMÁLÁS

KÖZÖSSÉGI 
SZÍNHÁZ
A közösségi színházi módszer témáját a közösség 
életéből meríti és azzal együtt hoz létre előadá-
sokat. Reflektál az adott közösség problémáira, 
a színház eszközeivel segíti a peremkerületen és 
hátrányos helyzetben élőket a társadalmi prob-
lémák és konfliktusok kezelésében. 

Megvalósulás: 2018−2030

Forrás: EU-pályázat, önkormányzati
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7
KÉPZÉSEK
SZEMLÉLETFORMÁLÁS

CSOKONAI 
IFJÚSÁGI 
PROGRAM 
(CSIP)
A CSIP olyan oktatási csomagot kínál, mely 
az iskolai tanrendben a tanórák keretei közé 
illeszthető. Célja, hogy a fiatalokból színház- 
értő, színházszerető, önállóan gondolkodni 
tudó felnőtteket neveljen, ugyanakkor segítse 
a gyerekeket az előadás befogadásában, fel-
dolgozásában, és passzív nézőkből az előadás 
aktív résztvevőivé tegye őket. A Csokonai Szín-
ház évadról évadra műsorra tűz ilyen típusú 
előadásokat.
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