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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 
Folyóiratunk – összevont számában – arra vállalkozott, hogy 

közread dokumentumokat, amelyek az utóbbi években kulturális 
életünk irányításának megtervezési szándékával készültek.  

Tematikus számunk közli Harsányi László és munkacsoportja 
2004-es munkaanyagát, Magyar kulturális stratégia címen.  

Hiller István 2006. december 13-ai dátummal tette közzé 
Kulturális modernizációs programját, mely az új irányokkal, cé-
lokkal foglalkozik, rövidebb távra szánt kulturális politikája 
olyan konkrétumokat tartalmaz, amelyek alapját képezhetik a 
benne foglaltak számon kérhetőségének.   

Hiller István első miniszteri ciklusa idején egy szakembe-
rekből álló csapatot bízott meg – az NKA-elnök Harsányi 
László vezetésével – a 2013-ig szóló kulturális stratégia össze-
állításával. A 2005-re elkészült dokumentum számba veszi a 
világban zajló kulturális folyamatok irányait, majd egyik stra-
tégiai célként az esélyteremtést fogalmazza meg. Ebben egye-
bek mellett a kulturális vidékfejlesztés, a gyerekek művelődé-
sének támogatása, új közönségrétegek meghódításának igénye 
szerepel – a hagyomány- és értékőrzés mellett. A másik alapve-
tő stratégiai irány az új értékek, új műalkotások létrejöttének 
támogatása, amely kiterjed a tehetséggondozásra és a kultúra 
gazdaságélénkítő szerepének erősítésére.  

Hiller István a finanszírozásban, az intézmények átszervezésé-
ben az új kulturális kormányzatra váró feladatokra összpontosít, a 
lehetőségeket a Kulturális modernizációs programmal jelöli ki.  

 
Az átfogó kulturális stratégiákat követik folyóiratunkban 

a közművelődéstervezési elképzeléseket, modelleket bemutató 
írások. Mint a szakmában tudják – és többen ismerik is –, el-
készült a szakminisztérium Közművelődési Főosztályának stra-
tégiája – Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési 
Stratégiája 2007-2013. címmel –, mely miniszteri aláírásra vár, s 
ezért nem szerepel mostani lapszámunkban.  

Mók Ildikó írása Modell értékű kulturális tervezési, együttműkö-
dési program a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lekto-
rátus, valamint a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás között. 
Írása szerepét növeli, hogy – mint tudjuk – az EU-
csatlakozással a döntési jogkörök egy része Brüsszelhez került, vi-
szont a másik, a jelentősebb rész a régiók és a kistérségek hatás-
körébe. Az uniós alapjogok érvényesülésétől még a hazai politi-
kai és közigazgatási kultúra előnyösebb átalakulását is várhatjuk.  

A határon túli területekről Vetési László Közös közművelő-
dési feladatok szórványban és tömbben – Marosvásárhely, 2006. 
november 17. és Biró A. Zoltán Regionális hálózati modellek ki-
alakítása az erdélyi magyar közművelődési - kulturális intézmé-
nyek számára címeken írtak. Vetési László helyzetfeltáró és fel-
adat-meghatározó írásának kiinduló pontja a „veszélyeztetett 
identitású csoport és a nyelvileg leépülő közösség”. Ezzel egy-
szerre tesz eleget a helyzetről való tudás átadásának, és min-
tául szolgál az ezen alapuló cselekvési program kialakításához.  

A székelyföldi Kulturális Antropológiai Munkacsoport 
(KAM) vezetőjének, Biró A. Zoltánnak a munkája egyedülál-
ló a maga nemében, ugyanis saját tudományos erőforrásra 
támaszkodó állapotfelmérés az erdélyi magyar kultúra intéz-
mény- és tevékenységrendszeréről, amelyre konkrét regionális 
cselekvési terv, a valóságban követhető szerkezeti modell 
épül.  

A stratégiáról készült beszélgetés Inkei Péterrel és egy té-

mánkhoz kapcsolódó interjú Újfalusi Gáborral, az OKM ve-
zető főtanácsosával A határmezsgyén túl. Beszélgetés a szemlé-
letváltásról címmel. 

INTÉZMÉNYEK – SZERVEZETEK rovatunkban Beke 
Pál  A közösségi művelődés kívánatos rendszere című írása szere-
pel, Koncz Gábor VITAINDÍTÓ TANULMÁNYa pedig, a 
Merre van előre? Kulturális nemzetstratégia – elképzelésünk sze-
rint – hozzászólásokra is ösztönöz. 

 
Témánkhoz kapcsolódóan adjuk közre Vitányi Iván: A 

magyar kultúra esélyei. Kultúra, életmód, társadalom. (Bp., MTA 
Társadalomkutató Központ 2006.) című könyvének részleteit: 
A kulturális magatartás hét fajtája; A kultúra forradalmai – tar-
talmi szempontból. Ezt követik a könyvről készült recenziók.   

 
Állandó rovataink közül a SZAKMAI BESZÁMOLÓK 

között Dáné Tibor Kálmán tollából Hálózatépítés – Magyar 
művelődési intézetek a Kárpát-medencében és Emlékeztető a Kár-
pát-medencei magyar ernyőszervezetek intézetépítő tanácskozásáról 
2007. május 18. című írások szintén kapcsolódnak témánkhoz.  

 
KONFERENCIÁK rovatunkban intézetünk kutatóinak írá-

sai jelennek meg: „Eredményjelző”(Dudás Katalin – G. Furu-
lyás Katalin) és Dudás Katalin – Lágler Péter: Helyi érték (ku-
tatási összefoglaló). Intézeti konferenciánkhoz – s egyben té-
mánkhoz is – kötődnek, az arra megjelent kiadványok részei 
illetve feldolgozásai.   

 
Tudatjuk olvasóinkkal, hogy következő számunk ősszel je-

lenik meg, s benne részint a támogatások, pályázatok rendsze-
rével foglalkozunk, részint arra vállalkozunk, hogy feltárjuk a 
közművelődési intézmény-megszüntetések hátterét és meg-
vizsgáljuk azok következményeit. A jelenség vizsgálatára, az 
ok-okozati összefüggések tisztázására – véljük – lapunk a legil-
letékesebb.  

 
A korábban 12.3-as számunkként tervezett regionális tema-

tikánk a Kulturális Koordinációs Irodák listájával – örvendetes 
módon – külön kiadványként jelenhetett meg: Kulturális vidék-
fejlesztés. Kulturális partnerség. Szerkesztette: MMIKL Regionális 
Programok Főosztálya, 2007. 119 o.  

MÁTYUS ALIZ 

 




