
A hitelesség
A hitelesség valósághű kommunikáció és cselek-
vés, a helyzetnek, a társadalom és kisebb közössé-
gei normarendszerének megfelelő emberi, intéz-
ményi magatartás.

Hitelesnek tartjuk azt a személyt, információt, 
hírt, aki vagy ami megbízható, szavahihető tényt 
állít, hatékony együttműködésre ösztönöz. A köz-
művelődés szolgáltató tevékenységében a hiteles-
ség sokágú tényező. Fő szereplője a szervező, aki 
olyan programot kínál, amely az adott közösség, 
egyén(ek) aktuális kívánságaira, problémáira ad-
hat optimális hatékonyságú információt, készség-
fejlesztési lehetőséget. Kéttényezős bizalom esete. 
Ha valamely oldalon sérül a megállapodás, nagy 
csalódásokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez, 
a képviselő hitelességének megkérdőjelezéséhez 
vezet. Társadalmi szerepet vállaló személyek 
(szervezők, előadók, közreműködők, helyi fontos 
emberek) linksége, közbotránya, hitelességének 
elvesztése a közművelődési intézmény szervező-
jének évtizedek bizalomépítő munkáját semmisít-
heti meg.

A siker
A siker egyszeri objektív és szubjektív élmény, 
ugyanúgy soha nem ismétlődik meg. Előzménye a 
bizonytalanságból, a kiszámíthatatlanságból faka-
dó érzemény, amely egy vállalt jó ügy érdekében 
kifejtett erőfeszítés(ek) eredményeként teljesen, 
vagy részleges módon megvalósul. A közműve-

lődés sokoldalú ága-boga szerint lehet művészi 
siker, amely az alkotóművészet valamely ágában 
magát megmutatni akaró művész vagy amatőr al-
kotó teljesítményének fel- és elismertetése. Lehet 
csoportos művészi megmutatkozás döbbenete, 
egy helyi produkció széleskörű méltánylása. Lehet 
a mindennapi élethez aktuálisan hatékony segítség 
A siker a szervezetben boldogsághormonokat (opi-
át peptideket) termel, amelyek intenzívebbé teszik 
az érintett terület művelése iránti vágyat és növelik 
az életkedvet Akkor jelent igaz örömet, ha sokan 
vettek részt a megvalósulás folyamatában.

A kudarc
A kudarc a valóság tiszta üzenete, az egyik legjobb 
tanító. Egy tervezett tevékenység, erőfeszítés nega-
tív alakulása, nem várt eredménye. A közművelő-
désben számos rizikófaktora lehet, kezdve a hely- 
és emberismeret, a valóságos információ hiányától, 
a program napján a síkossá vált utak állapotától, 
a társintézmények vonzóbb kínálatától, a várt al-
kotók távolmaradásáig, a szervezés hiányosságáig. 
Szörnyű élmény az alkotóművésznek, a szervező-
nek és a kisszámú résztvevőnek, a kiadás-bevétel 
egyenetlenségéig egyaránt. A kudarc lehet egy-egy 
esemény drámája, mert ha többször ismétlődik, 
akkor megkérdőjeleződik az intézmény, a szerve-
ző szakmai hitelessége. Napjaink közművelődési 
kudarcai az elit és köznapi kultúra kínálatának 
aránytalanságaiból, alkalmanként egy kis csoport 
önmegvalósítási agresszióiból is következhetnek.
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