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Dr. Balipap Ferenc és Tóth Erzsébet igazgatóhelyettesek, 
valamint a Közösségfejlesztési osztály Prágában végzett munka
társának, a csehül kiválóan beszélő Radnai Johannának társa
ságában 2003. július 8-9-én Prágában, július 10-én Pozsonyban 
jártunk, hogy az ottani Népművelési intézetek utódszervezetei
vel újra felvegyük a szervezeti és szakmai kapcsolatokat, több 
mint évtized múltán. Erről a szándékról írtam a Szín 2003 ápri
lisi (8/2-es) számában „Köztes-Európa" címen. A bevezető írást 
a 8/3-as számtól kezdődően egy új rovat követte, Visegrádi né
gyek elnevezéssel. 

A prágai utódintézmény I P O S (Informacnía Poradenské 
Stredisko pro Místni Kulturu) néven Praha 2. kerületében a 
Blanická 4- sz. alatti épületben működik FrantiSek Zborník 
igazgatósága alatt. A különböző néven és rövidítésekkel dolgo-

. zó szekciók az amatőr-művészeti élet, az információszervezés
információbiztosítás (statisztika), a jogi-gazdálkodási tanácsadás 
és a szakmai kiadványozás területén fejtik k i leginkább tevé
kenységüket. A z intézmény különféle adatokat, struktúra
leírást, alapszabályt, működési mód elemzést és kiadványokat 
hoztunk. Ezeket eredetiben (és részben fordításban) elkülöní
tetten kezdjük gyűjteni Szakkönyvtárunkban. 

A kétszer fél napos megbeszélés során (amiben az igazgató
nak társa volt Lenka Láznovská, az IPOS artama rövidítésű 
szekciójának = Útvar pro neprofesionální umeni a detské 
estetické aktivity igazgatója) egymás intézeteit ismertük meg 
kölcsönösen. így egyrészt a költségvetés részleteit, a bevételek 
arányát; másrészt a működés jellegét, formáit, a terveket. Meg
ismertük a kulturális intézmények decentralizálásával járó 
gondjaikat (amely szerint náluk most került megyei és települé
si működtetésbe a kulturális intézmények döntő többsége, az 
eddigi közvetlen minisztériumi működtetés helyett). Megtud
tuk, hogy a művelődésiotthon-hálózattal csak akkor van felada
tuk, ha azok vagy a települési önkormányzatok kérik; az auto
nóm települések felnőtt módon maguk végzik intézményeik 
irányítását, ebben tehát „hálózati" vagy bármiféle más felelős-

. ségük nincs, és feladatuk is csak kérésre van. 
Megállapodtunk vezető munkatársaik 2003 szeptemberi bu

dapesti látogatásában, és addig is honlapjaink kölcsönös kibőví
tésében - kapcsolatfelvételünket illusztrálandó. 

Egyetértettek egy, a V4-es országok (és talán Szlovénia, 
Horvátország?) intézeteinek vezető munkatársait érintő talál

kozásban, később közös pályázatokban az E U lehetőségei felé. 
Egyetértettünk abban, hogy alapításuk 2005-ben esedékes 100. 
évfordulójára rendezett konferencián az állam szerepe a helyi 
kulturális fejlesztésben témában eszmét cseréljünk. A konferen
cia kísérő programjaként egy 2004-ben közösen meghirdetendő 
fotópályázat kiállítását is fölvázoltuk, valamint lehetséges együtt
működéseinket a művészeti műfajok területén. 

Prágai tartózkodásunk utolsó óráiban látogatást tettünk a 
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Irodájában, 
ahol találkoztunk több önkéntes munkatárssal és az ugyancsak 
önkéntesként dolgozó Végh István elnök úrral. Vele részben az 
Intézettel kapcsolatos együttműködésekről, részben különféle 
pályázati lehetőségekről beszéltünk. 

Pozsonyban a már Budapestről korábban megismert Dr. József 
Kvarda államtitkár várt bennünket a Kulturális Minisztériumban 
(vele a Szín 8/3-as számában közöltünk interjút). Tájékoztatott 
bennünket arról az erőfeszítéséről, amelyet a V4-es országok 
kulturális minisztériumainak együttműködése tárgyában eled
dig kifejtett, illetőleg, hogy ellát minket egy olyan együttmű
ködési javaslat-szöveggel, amelyet az év végét megelőzően még 
aláírnának. Javasoltuk, hogy ennek aláírása kapcsán, találkozza
nak az intézeti igazgatók és vezető munkatársak, illetőleg, hogy 
ebbe a szövegbe a közművelődési (képzési, kutatási, intézmény
fejlesztési konferenciák és fesztiválok szervezése stb.) feladatkö
röket is rögzítsenek. 

Ezt követően látogatást tettünk a pozsonyi Népművelési In
tézetben (Národné Osvetové Centrum), ahol találkoztunk - a 
2002. őszén már Budapesten járt - Eva Pernecká igazgatóhe
lyettessel, és Stefán Zimával, a Szlovák Folklór Unió elnökével. 
O k beszámoltak egy korábbi rendezvényükről, amelyet V4-es 
folklórtalálkozóvá fejlesztettek, egyidejűleg felvetették, hogy 
valamennyi V4-es országban k i kéne alakítani a különféle ama
tőr művészeti ágak évenkénti visegrádi fesztiváljait. Megbeszél
tük, hogy erre még az ősz folyamán visszatérünk, s az épp külföl
dön tartózkodó igazgatójukkal pontosítjuk. Mindezeket Mar t i n 
Kovác főigazgató úrral, a Szlovák Kulturális Minisztérium helyet
tes államtitkári rangban lévő munkatársával is megerősítettük, 
egy vele való rövid találkozás alkalmával. Megjegyzem, hogy 
szlovákiai szándékainkról egyidejűleg személyesen tájékoztattuk 
Czimbalmosné Molnár Évát, a Magyar Köztársaság Kulturális 
Intézete igazgatóját. 

Beke Pál 

A POZSONYI FOLYÓIRATRÓL 
A Národriá osvetá-i, a pozsonyi Népművelés-t a Národné 

osvetové centrum ( N O C ) , a Nemzeti Művelődési Központ, azaz 
a Népművelési Intézet havonta megjelenő folyóiratát a XIII. év
folyamának 1-4. számai alapján mutatom be. 

A Národná osveta A hagyomány és a jelen melléklettel az alko
tó művészet és a helyi kultúra fejlesztésének havi lapja. 

A folyóirat több mint tíz éve fordítja figyelmét a helyi és re
gionális lehetőségek adta közművelődésre, az amatőr művészeti 
tevékenységre, a kulturális turizmusra, a vidék fejlesztésére, a 
hagyományos és népi kultúra megőrzésére, a folklórhagyomá

nyokra és a krónikára. A kiadvány érdekes riportokat, kulturá
lis rendezvények és fesztiválok szakmai értékelését, monográfi
ák recenzióját, valamint a szlovák regionális és helyi kultúrák 
fejlődési lehetőségeit mutatja be. Éppen ezért ez a folyóirat nem 
hiányozhat egyetlen településről sem, ahol a kultúrára időt fordí
tanak, ahol bármilyen együttes vagy hagyományőrzés létezik, 
illetve ahol foglalkoznak a turizmus fejlesztésével. 

Felhívnám az érdeklődő figyelmét a folyóirat állandó rovatai
ra, mely eligazításul szolgál a maga állandóságával. 

A tartalomjegyzék mellett található a BEVEZETŐ - Uvodnűi,-
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