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Kreativitás a közösségekért

A közművelődés az egyik leginnovatívabb szakma, és mint ilyen, számos társadalom és 

gazdaságfejlesztő folyamat sikerét, eredményességét szolgálja. Ezt bátran ki merem jelente-

ni, hiszen nagyon egyszerű mellette érvelni. A szakmai innovációk sikerének kulcsát ugyan-

is abban látom, hogy a közösségek igényeire reagálva nyújtanak a társadalmi folyamatokba 

integrálható megoldásokat. Ez fordítva is igaz: az a kezdeményezés válik sikeressé, amely a 

közösségben megfogalmazódó vagy meglévő igényeket igyekszik kiszolgálni.

A kreativitás egyszerre motorja, eszköze és eredménye a közösségi művelődésnek: jelen 

van a közösségi alkotásokban és az alkotóközösségekben, az újító törekvésekben, az alkotó 

programokban, az önkifejezésben és a közösségi „szócső” szerepben egyaránt.

Az alkotószellem megmutatkozik a népi kismesterségekben, a képző-, tárgyalkotó és az 

előadó-művészet különböző műfajaiban, de a közösség- és programszervezés különböző fo-

lyamataiban is. Továbbá nem szabad fi gyelmen kívül hagynunk korunkban azokat a szokat-

lan, gyakran virtuális vagy annak tűnő megoldásokat sem, amelyek a felmerülő problémákra 

keresnek és találnak megoldásokat. Sokszor ezek is olyan közösségi megoldások, amelyek-

nek szinte bárki alakítója és haszonélvezője lehet. Gondoljunk csak a közösségi média csa-

tornáira, azok valós közösségszervező erejére, és hatására! Mindezek sokszor a legegysze-

rűbb megoldásokat eredményezik. Mindezen alkotó, építő folyamatnak közös jellemzője, 

hogy fel kell ismerni erőforrásainkat, sokszor rejtett értékeinket, képességeinket, és ezekre 

építve kihasználni a lehetőségeket.

A kreativitás akkor hoz létre maradandót, ha túlmutatva az egyéni ambíciókon, közössé-

gi konszenzuson alapul; így lesz képes új irányt adni helyi társadalmi folyamatoknak, vagy 

éppen a változásokhoz alkalmazkodást lehetővé tevő megoldásokat létrehozni. A közösségi 

konszenzus egyszersmind gondoskodik arról is, hogy a fantázia ne ragadja el az ötletgazdá-

kat, és sikerüljön a realitás talaján maradni. Tehát a közösségi lét egyfajta kontrollt is jelent.

A  kreatív közösségi megoldásoknak olyan eredményei vannak, mint a lakosság javuló 

mentális egészsége, a  csapatmunka érvényesülése, az egyéni erősségek felszínre kerülése, 

a tehetségek kibontakozása, vagy éppen a problémamegoldó készség és rugalmasság közös-

ségi szinten való fejlődése.

Szakmánk egyedisége és különlegessége, hogy az egyéni kompetenciákat képes összeadni 

egy közös cél érdekében. Mindez önmagában is kreativitás, és persze kreatív személyekkel 

való építkezés is egyben. Ezért is tarthatjuk szakmánkat folytonos újítónak, megújulónak.

Folyóiratunk jelen lapszámában a közösségi művelődés területén megmutatkozó, szinte 

már-már határtalan kreativitást helyeztük refl ektorfénybe, hogy ötletes kezdeményezések 

gondolatébresztő, inspiráló válogatását nyújthassuk az Olvasónak. 
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