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JÓ GYAKORLATOK – SIKERES PROJEKTEK BULGÁRIÁBAN  
EGY PROJEKT KÉT FÁZISA: A CHITALISHTE KÖZÖSSÉGI KÖZPONTOK 
 
 
AZ ELSİ FÁZIS 
"Community Participation and Development in Bulgaria" (1997-2000) 
 
Mi a “Chitalishte”? Tradicionális kulturális és oktatási központ, közösségi központ. 
 
A Chitalishte különleges szerepet betöltı, a bolgár történelemben egyedülálló intézmény. AZ elsı 
Chitalishte-k az 1850-es években mint “olvasóházak” jelentek meg, de szerepük folyamatosan 
fejlıdött és olyan további feladatokat is elláttak, melyek közül az oktatás és a jótékonyság a 
legfontosabbak. A Chitalishta önálóó egységként fejlıdött, sıt, az önkéntes civil szervezetek minden 
jellemzıét magába foglalta és a társadalmi szervzıdés olyan új formáját népszerősítette, amelyre a 
bolgár történelemben nem volt méág precedens: ezek voltak az elsı szekuláris közössgi központok, 
amelyek demokratikus alapon, diszkrimináció-mentesen egyenlı részvételt nyújtottak mindenkinek. A 
leginkább elismert és folyamatosan mőködı intézményeezek, amelyek kritikus szerepet játszottak a 
nemzeti konszolidáció és modernizáció folyamatában.  
 
AZ 1990-es évek elején a reformok bevezetésével a Chitalishta is szembesült azzal a kihívással, 
melyben tevékenységeit az új társadalmi-gazdasági feltételeknek és a bolgár társadalom gyorsan 
változó értékeinek és igényeinek megfelelıen kell adaptálnia. A  Chitalishta-knak biztosított állami 
támogatás drasztikusan csökkent, így legtöbbjük lecsökkentette a munkatársak számát ls korlátozta a 
tevékenységek skáláját is. A Chitalishta-k nonprofit szervzetekként vannak regisztrálva, mivel az 1996-
os  Chitalishta-król szóló törvény ezt írja elı.  
 
A Chitalishta legalább három, specifikus intézményi jellemzıvel rendelkezik: fenntarthatóság, 
legitimáció és rugalmasság, s mindez történelmi tapasztalataikkal kombinálva lehetıvé teszi, hogy a 
bolgár társadalom jelenlegi igényeire válaszolhassanak. A körülbelül 3 600 Chitalishta meglévı, 
országos hálózata a nemzeti vagyon része és az összehasonlítás során fontos elınyt biztosít Bulgária 
számára. Páratlan társadalmi presztízsének és fölrdajzi kiterjedtségének köszönhetıen a Chitalishta 
óriási potenciállal rendelkezik bizonyos kulturális és oktatási igények kielégítésében és abban, hogy 
támogatja az állampogári – közösségi részvételt.  
  
Általános Információ:  
Projekt kezdete: 1997 Május 
Projekt vége: 2001 Március 
Kivitelezı szerv: Kulturális Minisztérium  
Végrehajtó intézmények: Kulturális Minisztérium, Chitalishta és Könyvtár - Fıosztály 
Projekt célcsoportja: 41 Chitalishta különbözı városokban és falvakban  
Finanszírozás:  $140,170 - UNDP Nemzeti TRAC $120,000 - UNDP Regionális TRAC $ 5,000 – Kanada 
Kormánya $ 253,969 – Hollandia Kormánya  
Total: $ 519,139  
 

Röviden a projektrıl 

A Chitalishta a közösségi szervezıdés hagyományos kifejezıeszköze Bulgáriában és az oktatásban, 
valamint a nemzeti örökség védelmében kiemelkedı szerepet játszott. Páratlan társadalmi 
presztízsének és fölrdajzi kiterjedtségének köszönhetıen a Chitalishta fontos szerepet játszhat az élı 
civil társaalom kialakításában és a reformok végrehajtásához, valamint a szolidaritáshoz és a 
társadalmi kohézióhoz szükséges konszenzus szervezésében és a kommunikációs csatornák 
fenntartásában.  
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A projekt célja, hogy a Chitalishte-k szerepét növelje, tevékenységeit szélesítse, így bátorítsa a civil 
társadalom képessé tételét és a lokális szintő aktív bevonódást. A projekt e mellett túlélésük és 
fenntarthatóságuk érdekében a kiválasztott intézmények kapacitásait és segít növelni azáltal, hogy 
bevétel-növelı tevékenységekbe vonta be ıket és azáltal, hogy más finanszírozási forrásokat is 
elérhetıvé tesz. E kísérleti projekt eredményei megmutatják, hogy milyen típusú intervenciók tudnak 
leghamarabb hozzájárulni a Chitalishte-k szerepének bıvítéséhez, illetve meghatározzák a projekt 
egész országot érintı lehetséges kiterjesztésének lehetıségeit és módszereit is.  
 

Célok:  

Fejlesztési célok: a fenntartható emberi fejlıdés biztosítása Bulgáriában, a Chitalishte-ken keresztül a 
bolgár civil társadalom strultúráinak szerepének szélesítése és modernizációja során.  

Eredmények:  

 

 42 Chitalishte-t képeztek, 22 Chitalishte kapott támogatást innovatív al-projektek 
végrehajtására  

 11 képzést tartottak meg 12 nemzeti és 2 nemzetközi tréner segítségével, így több, mint 100 
Chitalishte – dolgozó vett részt a képzésen  

 23 Chitalishte – képviselı vett részt a Civil szervezetek Országos Konferenciáján, 1998 
októberében.  

 7 Chitalishte – képviselı tett tanulmányi látogatást Csehországban 2000 áprilisában  

 92 Chitalishte képviselı vett részt a “Chitalishta jövıje Bulgáriában” címő országos 
szemináriumon, melyet 2000 október 24-én tartottak   

 Összesen 22 innovatív al-projektet hajtottak végre két hullámban 1998 és 2000 között  

 A 22 kísérleti al-projektben több, mint 1 640 önkéntes dolgozott, a projektek pedig 51 
állandó és 619 határozott idejő munkahelyet teremtettek és 2 355 fı számára biztosítottak 
szakképzést.  

 Egy 30 perces dokuemtnumfilm készült el “A Chitalishte – Ünnep és Remény” címmel, melyet 
2000 május 24-én a bolgár közszolgáltai televízió 1-es csatornáján vetítettek le. • A book 
"The Chitalishte in Bulgaria - Past, Present and Future" was published in 2,000 copies in 
Bulgarian and 500 copies in English.  

 2000 október 24-én a “Chitalishta jövıje Bulgáriában” címmel oszágos konferenciát tartottak 
a köztársasági elnök, a kulturális miniszter, a holland nagykövet az UNDP képviselıje, a 
Chitalishte-k képviselıi, polgármesterek, nonprofit szervezetek és nemzetközi adományozók 
részvételével.   

 2000 novemberében és decemberében egy, a Chitalishta-ról szóló speciális oktatási – 
információs rádiómősor került kifejlesztésre és sugárzásra a bolgár közszolgálati rádióban  

 A projekt országos elterjesztésére részletes programdokumentáció készült el.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

   
Jó gyakorlatok Bulgáriában  3 oldal: 4 0070702/cz 

 

A MÁSODIK FÁZIS 
 
“Közösségfejlesztés és részvétel a Chitaliste – hálózaton keresztül”  2001 - 2004 
 
A “Chitalishte” a Bolgár Kulturális Minisztérium és az Egyesület Nemzetek Fejlesztési program (United 
Nations Development Programme (UNDP) közös projektje, melyet a holland kormányzat MATRA – 
programja és az USAID támogatott. A projekt célja a Chitalishte, mint hagyományos kulturális és 
oktatási központ közösségi szerepének erısítése, valamint olyan munkamodellek kifejelsztése, 
amelyek lehetıvé teszik ezen intézmények moderenizációját és a helyi közösségfejlesztésben való 
részvételét. A projekt három évig tartott és teljes költségvetése 2 475 000 USD volt, a kövekeztı 
megoszlásban: USAID: 1 000 000 USD, MATRA-Program: 975 000 USD, UNDP: 500 000 USD.  
Aprojekt gyakorlati megvalósítását a Szófiai központú Országos Koordinációs Iroda, valamint hat 
Regionális Központ (Blagoevgrad, Vidin, Kurdjali, Pleven, Sliven és Shumen) támogatta. A projekt 
céljainak elérésében a központi és lokális kormányzatok, a nem kormányzati szervezetekkel és a helyi 
gazdasággal való partnerségek játszottak fontos támogató szerepet.  
 
A projekt természetes folytatása volt az elsı fázisban lezajlott projektnek és az abban alkalmazott 
modelleknek és gyakorlatoknak. 
  
Ebben a projektben 300 Chitalishte-t állandó partnerként dolgozott, amelyek minden, a projektben 
szerevezett tevékenységben és versenyben részt vehettek. További 600 Chitalishte a tevékenységek 
egy szőkebb skálájába kapcsolódhatott be.  
A projekt a Chitalishte—k intémzényi megerısödését támogatja, a Nemzeti Kapacitásfejlesztı Program 
(National Capacity Building Programme. ) eszközeivel.  
A demonstrációs projektek (Demonstration Projects) célja a hálózatba kapcsolódott Chitalishte-k 
innovatív tevékenységeinek bátorítása.  
25 Internet-központ jött létre a Chitalishte-k között, melyek Internet-hozzáférését biztosítanak távoli 
és fejletlen régióknak, e mellett az intézmény dolgozói és a helyi közösségek számára segítik az 
információ-technológiai készségek elsajátítását.  
 A Chitalishte Portál (Chitalishte Portal Site)  a teljes  hálózatról nyújt teljeskörő információt.  
 A Possoka Chitalishte Hírlevél (Possoka Chitalishte Newsletter) a projekt-tevékenységek fejlıdésérıl 
szóló  történetekrıl számol be.  
  
Nemzeti Kapcitás-fejlesztı Program  
 
A Chitlashte intézményi fejlesztését szolgáló projekt-stratégia legfontosabb része a Nemzeti Képzési 
Program, amely a Chitalishte igényeire és fejlesztési kilátásaira szabva szisztematikus képzési és 
tanácsadási modulokat biztosít. Ebben a programban a 300 éllandó partner képviselıi és a kísérleti 
fázisban dolgozó Chitalishte-k vettek részt.  
 
Célok 

 Megerısödött törvényi, financiális, szervezeti és társdadalmi kompetenciákon alapulva új 
menedzsment-stílus kifejlésztése a Chitalishte-kben  

 A Chitalishte tanácsadói kapacitásának népszerősítése, melyet szolgáltatásként mind a 
Chitalishte-hálózat, mind a helyi közösség számára biztosítani lehet.  

 A Chitalishte-k, más nonprofit szervezetek és a helyi kormányzat közötti partnerségek 
népszerősítése. Minden partner intézményi fejlıdését egyenlıen szükséges biztosítani.  

 Képzési programok, anyagok és információs termékek kifejlesztése a Chitalishte-k által és 
számukra  

 A Chitalishte részvételét támogató környezet létrehozása  
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Struktúra  

 A Chitalshte kulcstevékenységeiben a tudástranszfert és a készségfejlesztést segítı moduláris 
képzés  

 A projekt-végrehajtáshoz és az új tevékenységekhez kötıdı sepcializált workshopok és 
tanácsadások  

 A kísérleti projektben résztvevık számára tréner-képzés, melynek végére a résztvevık 
képessé válnak arra, hogy a projektbıl kimaradt Chitlasihte-k számára saját képzéseket 
tarthassanak.  

 A “Chitalishte képez Chitalishte-t” elnevezéső képzési program, mely ezen intézmények 
igényeire és kérésire alapul, a trénerek pedig a Chitalishte-k képviselıibıl tevıdnek össze.  

 
Modulok 

 Projekt-fejlesztés és menedzsment   
 Pénzügyi menedzsment   
 Inézményi fejlesztés és fenntarthatóság   
 A Chitalishte törvényi keretei és szabályozása  
 Szociálpolitika   
 Közösségfejlesztés  
 PR  
 Információ-technológia   
 Felnıttoktatás  

 
 


