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Utak a közösségekhez, 
utak a közösségekért

A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai tevékenységének egyik alappillére a közösségek 
által elfogadott értékek feltárása és átörökítésének segítése – ennek tükrében különösen 
megtisztelő volt, hogy a kormányzat intézményünket bízta meg három és fél évvel ezelőtt 
az Európa Tanács által kezdeményezett kulturális útvonalak európai hálózatának Magyaror-
szágot érintő feladatainak koordinációjával.

A  kulturális útvonalak hálózata jelentős fejlődésen ment keresztül Magyarországon és 
Európa-szerte a kezdeményezés közel négy évtizede történt indulása óta. Ma összesen 32 
hivatalosan is regisztrált Európai Kulturális Útvonalat tartanak nyilván. Hazai koordináci-
ós tevékenységünkön keresztül tapasztaljuk, hogy egyre többen érdeklődnek a nemzetközi 
együttműködésekben való részvétel iránt.

A Szent Márton év keretében a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarorszá-
gi Tanácsával közösen rendezett nemzetközi tanácskozás, a Közösségteremtő Szent Márton 
konferencia – kitüntetett, örvendetes esemény volt a Nemzeti Művelődési Intézet számára 
is. Folyóiratunk jelen lapszámában a konferencia több előadóját, a tanácskozáson bemuta-
tott jó gyakorlatok gazdáit is megszólaltatjuk. Bízunk benne, hogy a konferenciához hasonló 
találkozásokon kezdeményezett együttműködések révén újabb hazai érintettséggel rendel-
kező kulturális útvonalak kapnak majd európai minősítést, feltárva és európai közkinccsé 
téve Magyarország mind több kulturális értékét.

A lapszámunkban főszerepet játszó kulturális és tematikus útvonalak – akár kisebb, akár 
nagyobb területet fonnak át – nagyban hozzájárulnak a települések turisztikai vonzerejének 
növeléséhez, s  ezáltal gazdaságélénkítő folyamatok elindulásához. A Nemzeti Művelődési 
Intézet a helyi értékek összegyűjtésének, feltárásának és a helyi társadalomban való haszno-
sításának módszertani támogatásával a helyi közösségeket abban segíti, hogy mind jobban 
kiaknázhassák erőforrásaikat, s azokat akár a kulturális turizmus szolgálatába állítsák.

Úton lenni emellett nemcsak egy fi zikai folyamat, hanem legalább annyira lelki, belső 
utazás is. Az úton lévő ember akarva-akaratlanul is ismerkedik a körülötte lévő világgal és a 
benne élő emberekkel, egyúttal önmagával. Utazóként lelkiállapotunk önkéntelenül is meg-
változik, így egy tágabb közösség tagjaivá is válunk. Talán sokan egyetértenek velem abban, 
hogy ilyenkor élünk igazán.

Jó utat!
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