
Könyvajánló *
Új könyvet ismertetünk örömmel az ERIKANET 
olvasóinak, a közművelődés legszélesebb szakmai 
nyilvánosságának, amely mind célkitűzésében, 
mind külső megjelenésében rendhagyó és régi hi-
ányt pótol. A könyv fő célja a közművelődésről 
kialakuló társadalmi megítélés kedvező befolyá-
solása. Ennek érdekében keresztmetszetet ad első-
sorban a művelődési házak munkájáról, példaként 
több igényesen megépített, valóban szép, vonzó 
belső terekkel működő művelődési otthon és for-
magazdag művelődő közösség bemutatásával, 
Ózd, Győr, Békéscsaba, Debrecen, Kétegyháza, 
Erdőkertes, Budapest, Iharosberény, Dabas, Lenti, 
Nógrádmegyer, Gyula és még több tucat település 
páratlanul gazdag kínálatából válogatva. E példák 
segítségével érzékelhető az a sokszínűség és sajá-
tosság, amit a magyar kulturális életben a közmű-
velődés képvisel.

A könyv mind szemléleti, mind fogalmi érte-
lemben tisztázza a magyar közművelődés több év-
százados programjának és tevékenységeinek viszo-
nyát az egész életen át tartó tanulás (LLL) Európai 
Uniós programjához. Történeti kialakulásában és 
működési gyakorlatában a közművelődés kétség-
telenül jelen van a társadalom teljességében. E szé-
lesen értelmezett közművelődés minden szervezet 
és intézmény számára tulajdonít művelődési funk-
ciót. Ebben a nyitott felfogásban a magyar közmű-
velődés szervesen illeszkedik az Európai Uniónak 
az egész életen át tartó tanulás kapcsán támogatott 
 A könyvajánló átvétel az ERIKANET-ről, annak 
kiegészített változata.

fejlesztéseihez. Ennek a programnak is az a lénye-
ge, hogy minden oktatási, kulturális és művészeti 
intézmény és civil szervezet részt vállal az egyén 
tanulásában, művelődésében. A közművelődés te-
vékenységei és intézményei napjainkban az LLL fo-
galmi rendszerében értelmezhetők, és ezért a világ 
összes nyelvére gond nélkül lefordíthatók.

A magyar közművelődés lényeges sajátossága, 
hogy a művelődési házakat mint a szélesen értelme-
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zett közművelődés emberközpontú, kiterjedt infra-
struktúrával és kultúraközvetítő szakemberekkel 
bíró, professzionális intézményeit fogadta el a hu-
szadik század hetvenes–nyolcvanas éveitől a helyi 
társadalmak sokasága. Ennek eredményeként ezek 
az intézmények a 21. században az egész életen át 
tartó tanulás új formáinak fontos színterei lettek 
Magyarországon és Európában egyaránt. A műve-
lődési házak jelentős részében sikerült a megújulás 
az elmúlt évtizedekben, mind tevékenységeiket, 
mind szervezeti rugalmasságukat illetően. E meg-
újulás részeként a művelődés házai az értékelvű 
közművelődés alapintézményeiként az ideológia- 
és programközpontúság helyett a közösségalkotó, 
együttműködésre képes személyiségfejlesztést ál-
lítják tevékenységük középpontjába.

A magyar közművelődésről címmel most köz-
readott könyv a népművelők, művelődésszerve-
zők, kultúraközvetítők szakmai azonosság- és ön-
tudatának megerősödéséhez, biztonságához kínál 
hasznos muníciót igényes kivitelben. Ennek meg-
felelően alakult ki a könyv szerkezete. Az első feje-
zetben olvasható esszé a közművelődés történetét 
napjainkig meghatározó fejlődési szakaszait és jel-
lemző tevékenységeit foglalja össze, egyaránt fog-
lalkozva a szakmatörténet néhány mintaadó egyé-
niségével, és emlékezetes innovációjával.

A második fejezetben tematikus anyag olvasha-
tó a közművelődés közösségeiről, intézményeiről 
és fejlesztéseiről. A közművelődésre jellemző alap-
fogalmakat, a szakterület fontosabb honlapjait és az 
irodalomjegyzéket – amely segíti az érdeklődő ol-
vasókat a közművelődéssel kapcsolatos egyéb tud-
nivalók, pályázati, jogszabályi és statisztikai kör-
nyezet megismerésében – a függelék tartalmazza.

A szakmai látókör bővülését szolgálja továbbá 
azoknak a külföldi példáknak a bemutatása is – 
Németországtól az Egyesült Államokon keresztül 
Új-Kaledóniáig –, amelyek meglepő azonosságot 
mutatnak a magyarországi művelődési házakban 
és hasonló jellegű intézményekben folyó tevékeny-

ségekkel és arculattal egyaránt. Az uniós támoga-
tások tervezése során is bebizonyosodott, hogy a 
magyar közművelődés sajátosságai, ezen belül a 
művelődési házakban folyó tevékenységek lénye-
güket tekintve azonosak az LLL új tanulási formái-
nak európai gyakorlatával és számos intézmény-
típusával.

Mit ad a közművelődési szakemberek és intéz-
mények sokasága és sajátos tudása a magyar nem-
zetnek, a társadalom egészének, Európának? – fo-
galmazódik meg az örökzöld kérdés. Ezúttal hét 
pontba tömörítve kapunk választ, miért fontos ez a 
szakma: mert a magyar közművelődés történelmi-
leg európai, sajátosan magyar, progresszív, elköte-
lezetten demokrata, emberléptékű, közhasznú hiva-
tást teljesít, és példamutató az Európai Unióban is.
A magyar közművelődésről című könyv minden bi-
zonnyal népszerű lesz a közművelődési szakem-
berek körében, az otthoni és munkahelyi köny-
vespolcok kedvelt tartozékaként. A 144 színes 
oldalon, keménytábla kötésben, igényes nyomdai 
és kötészeti kivitelezésben megjelenő kiadvány 
ajándékozásra is alkalmas.

Ezen túlmenően a könyv létrehozói egyfajta 
missziós szerepet is szánnak a kötetnek, mindenek 
előtt a közművelődés, a művelődési házak és hasz-
nálóik szolgálatában. 2011 őszétől az ország több 
művelődési házában tervezünk olyan bemutatókat, 
közművelődési napokat, amelyeken részt vesznek 
majd a közművelődés helyi szereplői, vezetői és 
meghatározó személyiségei azzal a céllal, hogy esz-
mét cseréljenek a magyar közművelődés helyben 
adott helyzetéről, sajátosságairól, értékeiről. E hely-
színek elsősorban a kötet lapjain is látható, országos 
mintaként ajánlható művelődési házakban lesznek, 
Ózdtól Békéscsabán keresztül Letenyéig.

A könyvet Maróti Andor lektorálta. Szerkesztet-
te, az első fejezetet írta és a képanyagot válogatta 
Németh János István, a második fejezet Dr. Szur-
mainé Silkó Mária szerkesztői közreműködésével 
készült.


