
 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Kulturális Stratégia 2018−2030 
 

„Debrecen…egyik arca a múltba pillant, 
a másik szembenéz velem, 
a harmadik előre, figyeli a jövőt. 

Mindet vállalom, de egyiket sem a másik kettő nélkül.” 
Szabó Magda 
 

Debrecen kulturális értékei és rétegei évszázadokon keresztül halmozódtak fel, rakódtak 

egymásra. Az egymást követő nemzedékek mind hozzátettek valamit, átalakították és 

megőrizték mindazt, amit fontosnak és értékesnek tartottak városuk számára. Ezeknek a 

felhalmozott kulturális értékeknek köszönhetően válhatott Debrecen és a debreceni műveltség 

hosszú időn keresztül zsinórmértékké hazánk kultúrájában. Debrecen ezt a szerepét 

generációkon keresztül képes volt megőrizni és folyamatosan gazdagítani. Sokszínűvé vált, de 

mindig ragaszkodott hagyományaihoz, ugyanakkor nyitott volt az innovációra és a változásra, 

ha érdekei úgy kívánták. Mindezt úgy tette, hogy közben kulturálisan integrálta a környező 

kisebb-nagyobb településeket, amelyek a hatósugarában voltak. 
 

Debrecen mindenkori vezetése mindig felelősen gondolkodott a város jövőjéről. A 

döntéseiket mindig a hosszú távú célok és a város érdekei határozták meg. Ma új lehetőségek, 

nagy kihívások előtt állunk. A várost meghatározó politikai és gazdasági környezet annak a 

lehetőségét teszi számunkra elérhetővé, hogy Debrecen váljon mintegy 2,5-3 millió embert 

magába tömörítő régió központjává gazdasági, oktatási és kulturális értelemben. Ennek a 

célkitűzésnek az eléréséhez rendelkeznünk kell megfelelő hosszú távú stratégiákkal a felsorolt 

területeken. Ez tette szükségessé, hogy egy olyan 2018-2030-ig tartó kulturális stratégiát 

alkossunk, amely tartalmazza a legfontosabb célokat, alapvetéseket, infrastrukturális és 

tartalomfejlesztéseket az előttünk álló közel másfél évtizedre. 
 

A stratégia háttéranyagai, forrásai 
 

Debrecen Megyei Jogú Város készülő, a 2018-2030 időszakra szóló kulturális stratégiája 

összhangban van a jelenlegi szakpolitikai törekvésekkel, a kulturális ágazatot érintő nemzeti 

stratégiákkal, helyi szinten pedig az integrált településfejlesztési stratégiával és az Új Főnix 

Tervvel. Előkészítése a 2016-os évben megkezdődött. 2016-ban több, a lakosság kulturális 

igényeit és szokásait vizsgáló, reprezentatív közvélemény kutatás történt; országos, regionális 

(a Partium területét is beleértve) és városi szinteken. Még ugyanebben az esztendőben a város 

kulturális intézményeinek és civil szervezeteinek részvételével született egy SWOT analízis, 

amely rámutatott arra, hogy a kultúra helyi szereplői hogyan látják magukat és a várost 

kulturális téren. 2017-ben pedig kulturális audit készült a város jelenlegi kulturális pozíciója 

feltérképezésének szándékával. Ezt követően a város vezetése felkért öt, a város különböző 

intézményeiben dolgozó, itt élő, a szakmájukban elismert szakembert, hogy írjanak egy 

tanulmányt, melyben összefoglalják az adott szakterületek jövőre vonatkozó stratégiai 

elképzeléseit. A kulturális stratégiát ez az öt szakértői tanulmány alapozza meg. Ezeknek a 

szövegeknek a felhasználásával készül el a stratégia végleges szövege. A szakértők a 

következő témákban fogalmazták meg az alapvetéseiket:   
 

- előadóművészet: Láposi Terka, művészeti vezető, Vojtina Bábszínház 
- közművelődés, fesztiválok és a tudományos ismeretterjesztés: Jantyik Zsolt, igazgató, 

Debreceni Művelődési Központ  

- vizuális kultúra: Koroknai Edit, ügyvezető, MODEM Kft. 



 

 

- közgyűjtemények: dr. Kovács Béla Lóránt, igazgató, Méliusz Juhász Péter Könyvtár  
- építészet, épített örökség: China Tibor, főépítész 
A szupervízori feladatokat Halasi Rita Mária, a szerkesztői munkát a Kulturális Osztály végzi. 

A munkájukhoz a szakosztály – természetesen - minden korábban készült anyagot a 

rendelkezésükre bocsátott. 
 

A stratégia felépítése 
 

Alapelvek 
Kihívások 
Itt és most – általános helyzetkép, SWOT elemzés 

Célok 
Fejlesztések: 

• Nagyberuházások 

• Új kulturális csomópontok 
• Debrecen mint fesztiválváros 
• Kulturális decentralizáció 
• A láthatóság növelése 
• Digitális kultúra 

• Képzések, szemléletformálás 

EKF 2023 
Nemzetközi kapcsolatok 
Intézményi stratégiák 
 

A kulturális stratégia alapelvei 
 

• „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 hosszútávon 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. 
 

A kulturális stratégia a város gazdasági és turisztikai elképzeléseivel, valamint a növekvő 

sebességű modernizációs folyamatokkal összhangban született. Debrecent dinamikus 

gazdasági növekedése, geopolitikai helyzete és eddigi kulturális aktivitása regionális vezető 

szerepre determinálják. Debrecen az elmúlt évtizedben nem pusztán a megye, de a teljes régió 

(különösen a partiumi területek) kulturális életére jelentős hatással bírt, a jövőben ez a jelenlét 

és kisugárzás tovább erősödik majd, illetve egyértelműen érzékelhető lesz a határokon átívelő,  

bi- és multilaterális együttműködésekben, különösen a Partium (Románia), Kárpátalja 



 

 

(Ukrajna) és Felvidék keleti részén (Szlovákia) fekvő nagyvárosaiban és településein. Az 

országos presztízzsel bíró, debreceni kulturális intézmények, a közgyűjtemények száma és az 

erős kulturális aktivitás egyaránt alátámasztják azt a szándékot, hogy a város az ország másik 

kulturális fővárosa legyen. Számos városi fenntartású kulturális intézmény a régiós 

jelentőségen túl országos presztízzsel is bír. A kortárs művészeti központként működő 

MODEM Magyarország legnagyobb vidéki kiállítótere. A Csokonai Színház a régió 

legnagyobb színháza, emellett nemzeti státusszal rendelkezik és a kortárs magyar dráma első 

rangú játszóhelye. A Kodály Filharmonikusok Debrecen nemzeti kategóriás szimfonikus 

együttese, számtalan budapesti és európai fellépéssel. A Déri Múzeumot elsőrangú néprajzi 

gyűjteménye miatt az ország második Néprajzi Múzeumaként emlegetik, régészeti és 

tudományos tevékenysége pedig európai szinten is jelentős. A Vojtina Bábszínház a régió 

egyetlen hivatásos bábszínháza, az Agóra Tudományos Élményközpont pedig Kelet- 

Magyarország egyetlen ilyen típusú intézménye. 
 

Debrecen gazdasági szempontból nagyvárosi dinamikával fejlődik, kulturális szempontból 

viszont hagyományőrző kisvárosi életet él. Debrecen egy igazi slow city, ennek minden 

előnyével és hátrányával. A lassúság kultúrája Európa nyüzsgő nagyvárosaiban egy vágyott 

életstílus, míg Debrecenben adottság. A városnak meg kell őriznie a lassúság kínálta 

előnyöket és értékeket, azonban a gazdasági fejlesztési folyamatok magasabb fokozatra 

kapcsolásával kulturális léptékváltásra is szükség van. Ennek tudatos és koordinált 

folyamatként kell megtörténnie és a város természetes szükségletein kell alapulnia. A város 

évről-évre jelentős összegeket áldoz a kultúrára (költségvetésének mintegy 9%-át), regionális 

vezető szereppel bír, de problémája, hogy kulturális értékeit és kulturális brandjeit nem 

kommunikálja és menedzseli elég professzionálisan, a kultúrát és a városmarketinget eddig 

nem kapcsolta össze, illetve a kulturális innováció, a kreatív ipar jelenléte alacsony a 

városban. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a város Európa kulturális térképén nem 

látható. Debrecen kulturális identitásának újragondolása, korszerűsítése, hagyományainak 

dinamizálása, a kreatív ipar jelenlétének fokozása és a kultúrán keresztül történő tudatos város 

imázs építés kulcskérdések a stratégiában. Az EKF 2023 komoly ébresztő a város számára. 

Minden adott a kulturális léptékváltáshoz, a minőségi ugráshoz, a jelenlegi kulturális 

teljesítmény meghaladásához. A város 2030-ig szóló fejlesztési elképzeléseiben a kulturális 

innovációt stratégiai jelentőséggel ruházta fel. 
 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése 
 

A város 2004-ben Főnix Terv néven gazdaságfejlesztési programot indított, amelynek 

kulcsprojektjei voltak azok a kulturális nagyberuházások, amelyek részben bővítették, részben 

pedig fejlesztették a kulturális intézményi infrastruktúrát. Ennek folytatásaként 2016-ban Új 

Főnix Terv néven több mint 200 milliárd forintos gazdaságfejlesztési programot hirdetett a 

város, amely a kultúra területén a meglévő infrastruktúra korszerűsítésére és azokra a  

horizontális fejlesztésekre fókuszál, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosok minél 

szélesebb körben hozzáférjenek a kultúrához. Ez a 2023-ban befejeződő program szinergiában 
van a kulturális stratégiával, egyrészt évtizedes adósságokat rendez (pl. a Latinovits Színház 

befejezése, a Csokonai Színház felújítása), másrészt segít realizálni azokat az innovatív 

elképzeléseket, amelyek kulturális téren is léptékváltásra késztetik a várost. Például a 

MODEM, mint a város legprogresszívebb művészeti helyszíne korszerű klimatizáló, párásító 

és biztonsági rendszert kap; vagyis végre lehetővé válik falai közt A kategóriás nemzetközi 

kiállítások megvalósítása. A Déri Múzeum egy korszerű raktárkomplexummal bővül, ahol 

látványraktárak, kutatószobák és „nyitott” restaurátor műhelyek is működnek majd. A város 

nemzetközi kulturális láthatóságát biztosító Kodály Filharmónia részére hangversenyközpont 



 

 

épül. Az Interaktív Közlekedési Élményközponttól kezdve a színházfelújításon át a 

bábmúzeum létesítéséig 10 különböző nagyberuházást fog megvalósítani a város 2018 és 

2030 között, ezek nagy részét 2023-ig realizálja.  
 

Kulturális decentralizáció 
 

Debrecen kulturális életét alapvetően a belvárosi múzeumi negyed intézményei alakítják. Bár 

a város könyvtári és közművelődési ellátó rendszere hálózatos szerkezetű, de még így sem 

fedi le a város egészét. Debrecenben a kulturális élet alakítása elsősorban az intézmények 

feladata, s a tartalmak többsége a múzeumok és előadóterek falai között marad. A lakosság 

bevonódása alacsony; passzív kultúrafogyasztóként élik az életüket (közel a lakosság fele 

lakótelepeken szocializálódva). Alapvető cél olyan intézményi szolgáltató modellek 

kialakítása, amelyek elősegítik azt, hogy a kulturális decentralizáció létrejöjjön és a 

kultúrához való hozzáférés esélye kiegyenlítődjék a város teljes területén. Ezért a 

lakótelepeken és a leszakadó városrészekben új kulturális központok létesülnek, széles 

spektrumú szolgáltatásokkal. A kulturális esélyegyenlőség céljával történik a lakótelepek 

(egykori kertségek) revitalizációja, azaz közösségi kertek és kulturális csomópontok 

létrehozása. A Zöld város program keretében az Újkert, a Vénkert, a Sestakert, a Tócóskert, a 

Tócóvölgy, a Sóház és a Dobozi lakótelep zöld felületeinek és köztéri parkjainak megújítása 

történik meg közösségépítő programokkal együtt. Szintén jó példa a kulturális 

decentralizációra, hogy a tócóskerti lakótelep üresen álló, nyolc hőközpontjának kulturális 

célú újrahasznosítására pályázatot ír ki a város. A Közel az olvasóhoz című könyvtárprogram 

a hátrányos helyzetű, peremkerületen élő területek lakosaihoz úgy viszi közel a kultúrát, hogy 

az adott helyszínen integrált szolgáltató helyeket épít fel, könyvtárpontokkal kiegészítve. 

Ezek a szolgáltató helyek egyben a közösségi művelődés tevékenységeinek is befogadó 

helyszínei. 
 

A kultúra demokratizálása 
 

A kultúrának nem pusztán a decentralizációja fog megtörténni, hanem a demokratizálása is. 

Már megnyert EU-s pályázatokon keresztül a kulturális szakemberek és a város polgárai 

szemléletformáló képzésekben, projektekben vesznek részt, hogy megtanulják, a kultúra 

miként lehet a közösségépítés eszköze. Debrecen polgárai, reményeink szerint, passzív 

kultúrafogyasztókból proaktív kultúrateremtőkké válnak. A következő években a város 

többféle eszközzel ösztönzi majd az alulról jövő, civil kulturális kezdeményezéseket és az 

úgynevezett bevonódást. Debrecen a sikeres EKF programokból tanulva úgynevezett micro 

grant ösztöndíjakat ír ki, hogy proaktivitásra ösztönözze a lakosságot, bátorítsa az alulról jövő 

civil kezdeményezéseket, így téve színesebbé és demokratikusabbá a város kulturális életét. A 

város Helyi Esélyegyenlőségi Programja erősíti és alátámasztja a kultúra demokratizálódását 

és összhangban van a Kulturális Stratégiában kitűzött célokkal. Emellett a kultúra egyre 

demokratikusabbá válik a digitalizációnak köszönhetően is, hiszen az ingyenes és az ún. open 

/ open source megoldások és platformok az információhoz, tartalomhoz való hozzáférést 

minden eddiginél gyorsabbá, szabadabbá és egyszerűbbé teszik. A világ kulturális 

intézményei versengenek egymással, hogy az eddig exkluzív, féltve őrzött tudásanyagukat, 

értékeiket és gyűjteményeiket kitegyék a világhálóra. A Debreceni Integrált Közgyűjteményi 

Rendszer kialakításával a város egy olyan nyílt adatplatformot kíván létrehozni, amely 

középtávon megduplázza, hosszú távon pedig megnégyszerezi a városban lévő kulturális 

intézmények által szolgáltatott információk mennyiségét. A rendszer kialakításának távlati 

célja a kulturális élet demokratizálása: a gondolat és véleményszabadság kiterjesztése, a 

kulturális és információs javakhoz való hozzáférés biztosítása és lehetővé tétele annak, hogy 



 

 

minden olyan személy alakítója legyen a kulturális közéletnek, akinek erre szándéka és 

tehetsége van. 
 

Szemléletformálás, új módszerek elsajátítása 
 

Szemléletformálás nélkül nincs fejlődés. Ezért a kulturális szakemberek és a laikus 

nagyközönség képzésével külön kiemelt fejezet foglalkozik a stratégiában. A már elnyert 

TOP pályázati források a következő években lehetőséget biztosítanak a szakemberek számára, 

hogy korszerű módszereket sajátítsanak el, megismerkedjenek a közösségi tervezéssel, 

újrahasznosítási technikákkal vagy éppen a közösségi felmérés módszertanával. Mivel a város 

kulturálisan is léptéket vált, 2018-tól szupervízori szerepkörrel egy projektiroda segíti a város 

kulturális intézményeinek munkáját a láthatóság fokozásában, a nagyesemények 

kommunikációs és marketing tevékenységében, a vizuális arculatok megújításában, a régi 

fesztiválok brandingjében és új fesztiválok elindításában. A lakosság bevonásával, 

aktivizálásával szintén több program foglalkozik majd, és ehhez kapcsolódóan számos kisebb 

helyszín és platform létesül a közösségi kezdeményezések befogadására. A városi 

intézmények közül a Csokonai Színház változatlanul stratégiai szerepet tölt majd be a 

lakosság szemléletformálásában. Ifjúsági programjában például az iskolák osztálytermeibe 

viszi el a színházi előadásokat, amely során a fiatalok az előadás aktív résztvevőivé válnak. A 

közösségi színház módszerrel pedig a színjátszás eszközein keresztül segítik a 

peremkerületeken és a hátrányos helyzetben élőket a társadalmi problémák és a konfliktusok 

kezelésében. 
 

Működési modellek megújítása 
 

Az új módszertanok elsajátítása, a szemléletváltás mellett elengedhetetlen az intézményi 

működési modellek átgondolása is. Sem a hosszú távú stratégiai célok, sem az EKF 2023 

célkitűzések nem érhetők el szervezetfejlesztési lépések nélkül. Ez nem pusztán 

kapacitásbővítést és humán erőforrás fejlesztést jelent (bár ez elengedhetetlen), hanem a  

jelenlegi, bürokratikus struktúrák, működési és finanszírozási modellek megvizsgálását és 

átgondolását. A jogszabályi keretek által meghatározott kötelező feladatellátás 

figyelembevételével erősíteni kell a vállalkozói szemléletet a kulturális intézményekben; a 

közfeladatok ellátásával összhangban projektalapú működést támogató szervezeti modelleket 

kell kialakítani és a kultúrafinanszírozás alapvetően zárt, közpénzekre épülő rendszerét 

nyitottabbá kell tenni, menedzser szemlélettel gondolkodva a forrásbevonás és a saját 

bevételek kérdéseiről. A teljesítmény- és eredményalapú működés a kultúra területén is érték. 

A rugalmas intézményi modell valós versenyelőnyt jelent; egy hatékony, motiváló 

érdekeltségi rendszer itt tudja tartani a szakembereket, kisebb lesz az elvándorlás és a 

fluktuáció. Középtávon biztosan jelentkeznének a gazdasági előnyök is, egy egészségesebb 

finanszírozási egyensúly alakulhat ki az önkormányzati források és a saját bevételek 

együtteséből. 
 

A kulturális stratégia és az EKF 2023 viszonya 
 

Debrecen 2030-ig szóló kulturális stratégiája és az EKF 2023 pályázatában felvázolt 

programok teljes összhangot mutatnak. A két anyag szinte párhuzamosan készült, a fejlesztési 

célok szinkronba hozatala tudatos tervezés eredménye. Meggyőződésünk, hogy az EKF a 

hosszú távú stratégia katalizátora, azaz fel tud gyorsítani olyan folyamatokat és változásokat, 

amelyek a pályázat megvalósítása nélkül lassabban és kevésbé intenzíven mennének végbe, 

de terveink szerint 2030-ig mindenképpen megtörténnének. Emellett az EKF projekt 



 

 

Debrecent képes felhelyezni Európa kulturális térképére lehetőséget adva arra, hogy a város  

átgondolja kulturális identitását és egy európai párbeszéd során a kultúra eszközeivel 

megfogalmazza XXI. századi arcát. Az EKF pályázatnak nincsenek olyan céljai, amelyek a 

város kulturális stratégiáját ne támogatnák, de természetesen a programokban nem lehet teljes 

átfedés. Az EKF pályázatban nincsenek nagyberuházások, mert az infrastrukturális háttér 

fejlesztése és korszerűsítése a stratégia és az Új Főnix Terv része. A kulturális stratégia külön 

fejezetet szentel az EKF 2023 pályázatnak. A stratégia kb. 60 kulcsfontosságú projektje nem 

része az EKF programjának, azonban az EKF legfontosabb, legprogresszívebb, 

legizgalmasabb projektjei (kb. 6-7 program) stratégiai jelentőséget nyernek, és a város 2023-

ban biztosan realizálja őket, akár megnyeri a pályázatot, akár nem. (Ezeknek a programoknak 

a kiválasztása jelenleg zajlik.) 
 


