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A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG KÖZMŰVELŐDÉS-SZAKMAI 
KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

A Magyar Művelődési Intézet 2000. december 11-12-én 
nemzetközi munkaértekezletet szervezett, hogy segítséget 
nyúj tson a kisebbségben élő magyar képzésszervező szakembe
reknek a közművelődés-szakmai képzések beindításához szük
séges stratégia kialakításához, valamint tényleges képzések 
beindításához. 

A képzés-tanácskozás az előzetes elképzeléseknek megfele
lően zajlott le. Három országból érkeztek szakemberek: Szlo
vákiából, Romániából és Jugoszláviából. 

A tanácskozás első napján délelőtt a jelenlévő szakembe
rek tájékoztatót adtak az országukban folyó közművelődés-
szakmai képzések helyzetéről. Ez az eszmecsere minden részt
vevő számára igen hasznos volt. B. dr. Gelencsér Katalin 
(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési 
Főosztály) jól követhetően foglalta össze a - meglehetősen 
összetett — magyarországi helyzetet. Az előadás fontos infor
mációkkal szolgált a határon túlról érkezett kollegák számára. 
A szlovákiai, romániai és jugoszláviai szakemberek beszámolói 
azt tükrözték, hogy ezen országokban néhány sikertelen kezde
ményezéstől eltekintve valójában nem beszélhetünk közmű
velődés-szakmai képzésekről. Nemcsak a törvényi feltételek 
hiányoznak, de a társadalmi körülmények sem kedvezőek az 
ilyen munka beindításához. 

Délután a résztvevők kísérletet tettek arra, hogy feltérké
pezzék, az egyes régiókban milyen feltételek szükségesek vala
miféle közművelődés-szakmai képzés beindítására. Kiderült, 
hogy - mivel az érintett országokban nincsenek ilyen képzések 
- ezért egyszerűen nincsenek olyan, a magyarországihoz ha
sonló szakemberek sem, akiknek erről a kérdéskörről átfogó 
ismereteik lennének. 

A tanácskozás mégis elérte célját. Bár nyilvánvalóvá vált, 
hogy a határon túl élő közművelődési szakembereknek közvet
lenül nincs lehetőségük a politikai szándék befolyásolására, a 
képzések beindításához szükséges általános törvényi feltételek 
megteremtésére, módjuk van azonban különösebb engedélye
zési eljárás nélkül, saját hatáskorúkben beindítani képzéseket. 
(Ezek - sikerük esetén remélhetőleg - azután utat törnek majd 
a többi képzés számára is.) A kisebbségi sorból jött résztvevők 
lényegében arra jutottak, hogy mindegyikük megkeresi a lehe
tőségeinek leginkább megfelelő képzési formát. Ennek beindí
tására megteszi az előkészületeket, majd - ennek birtokában -
konkrét igénnyel jelentkezik újra. Ehhez a munkához a Ma
gyar Művelődési Intézet a jövőben testre szabott segítséget 
nyújt. 

A tanácskozás második napja éppen ehhez nyújtott segít
séget. A Magyar Művelődési Intézet, a Budapesti Művelődési 
Központ, valamint a Népi Játék és Kismesterség Oktató Képző 
szakemberei ismertetőt adtak az intézményeikben folyó képzé
sekről. A határon túli szakemberek számára igen hasznos volt 
ez a bemutató. A kínálatban mindenki talált olyan képzést, 
melynek beindításával komolyan foglalkozni kíván. 

A munkaértekezlet kitűzött célja az volt, hogy a kisebb
ségben élő magyar, valamint az anyaországi képzés-szervező 
szakemberek kicseréljék információikat, és számba vegyék a 
megoldásra váró feladatokat. Ez a cél maradéktalanul megva
lósult. Á m ennél több is tortént. A határon túlról érkezett 
szakemberek rájöttek arra, hogy egyelőre nem érdemes állam
közi megállapodásokra, törvényi szabályozásra várni. Saját le
hetőségeiket kihasználva is előre lehet lépni. 
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