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Az újjászervezett MMIKL célkitûzéseirôl

A magyar közművelődés napjainkban valósítja
meg a tényleges rendszerváltást. A változások lényege, hogy a szakpolitika a közösségi művelődést helyezi középpontba, azzal a küldetéssel, hogy az legyen
mind társadalmunk, gazdaságunk és környezetünk,
mind szakmánk megújulásának, fejlődésének alapja.
A közösségek a nemzet lelki, mentális és gazdasági
újraépítésének fontos eszközei. Mélyreható átalakulásokat erős és társadalmilag aktív közösségek nélkül
nem lehet megvalósítani. A közösségeknek helyet,
fejük fölé tetőt biztosító művelődési házak, közösségi színterek a helyi társadalom intézményei, annak saját tulajdonai. Hiszen az mind értük és nekik
létezik, csak miattuk létjogosult. A hangsúlyt tehát
a közösségekre, a személyes értékek, jó szándékok,
tudások összeadódásában rejlő szinergiákra helyezzük. Kiemelt cél, hogy a közösségért cselekvő állampolgáriság, a demokráciatanulás beépüljön a fiatalok
szocializációs folyamataiba, szakmánk – többek között – ezúton tud hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok
motorjai, aktív erőforrásai legyenek a társadalmi és
gazdasági fejlődésnek.

módszertani irányítására, az intézményrendszer
szakmai-módszertani megújításának támogatására, a közösségi művelődés szakmai elvárásainak
általánossá tételére. Az EMMI Kultúráért Felelős
Államtitkársága elkészítette a Magyar Közművelődés
Szakpolitikai Koncepcióját. Fontos hozzájárulás a
jövőről, a tennivalókról való gondolkodáshoz a közösségi művelődés megújításának stratégiája is, a
„Közös jövőnk” címet viselő vitairat. Az említetteken
kívül több ágazati stratégia is tartalmaz olyan fejlesztési elképzeléseket, amelyek megvalósításában a kultúra, a közösségi művelődés jelentős együttműködő
partnerként tud részt venni (vidékfejlesztés, ifjúság,
oktatás stb.). Meghatározó cél, hogy szakmánk képes legyen hozzájárulni az e stratégiákban foglaltak
megvalósításához és így hatékony eszköze legyen a
társadalmi, gazdasági és környezeti megújulásunknak. Az Intézetnek pedig az a feladata, hogy szakmai
hálózatok építésével, módszertani javaslatokkal, képzéssel, kutatással és dokumentálással támogassa a
szakembereket és az intézményeket e képessé válási
folyamatban.

Az Intézet e folyamatokhoz a helyi közösségi
kezdeményezéseket nemzeti együttműködésbe szervező szaktudás széleskörű biztosításával járul hozzá.
Célunk, hogy az Intézet képessé váljon olyan
módszertani ajánlásokat megfogalmazni, mintákat
felmutatni a magyar közművelődés számára, amelyek lehetővé teszik az intézményrendszer társadalmilag, kulturálisan, és gazdaságilag elvárt átalakulását – többek között az új európai uniós fejlesztési
irányelveknek is megfelelő – fenntartható fejlesztését.
Az Intézetnek alkalmassá kell válnia a közművelődés megújításának országos szakmai koordinálására, az új művelődési és kulturális feladatok

Az Intézet megújulása hozzájárul ahhoz, hogy
a nemzeti kultúra jövőbeli fejlődését jelentős mértékben meghatározó tevékenységek – mint például
a kulturális közfoglalkoztatási program, a digitális kultúra fejlesztései, valamint a kreatív kulturális
szolgáltatóipar átalakítása – megfelelő közművelődési intézményi háttérrel legyen megvalósítható. Az
MMIKL megújításával egy olyan módszertani központ jön létre, amely a kultúra gazdasági szerepének
újrapozícionálásával megteremti a kultúra jövőbeli
fenntarthatóságának kulturális tudásgazdasági hátterét.
Az Intézet megújulásával bővül háttérintézményi szerepköre is. A Kultúráért Felelős Államtitkárság
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nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Intézet – a szakmai terület irányításával, módszertani segítségével –
a közgyűjteményeknek, elsősorban a múzeumoknak
és múzeumi szervezeteknek is tudjon megfelelő innovációkat, szakmai és működtetési szolgáltatásokat
biztosítani. Ennek a folyamatnak az első lépése volt
az MMIKL több dolgozójának kirendelése a közgyűjteményi szakterület minisztériumi feladatainak segítéséhez, az új finanszírozási rendszer és működési
gyakorlat módszertanának a kidolgozásához.

A jövôt jelzô, néhány konkrét
fejlesztési irány
Az átszervezés eredményeként munkánkat
mind szakmai, mind gazdasági szempontból eredményesebben és hatékonyabban tudjuk majd végezni.
Fontos eredmény, hogy öszszeadódnak azok az erők,
amelyek a közeljövő fejlesztési programjaiban meghatározóak lesznek. Ez a szinergia
biztosítja többek között azokat a plusz pénzügyi forrásokat, amelyek lehetővé teszik
a minőségi munkavégzést a
Corvin téren és a közösségi
rendszerében egyaránt.

Budai Vigadó –
A Magyar Mûvelôdési Intézet és
Képzômûvészeti Lektorátus
székháza

Ebből a szándékunkból következően mindent
meg kell tennünk azért, hogy
szakembereink, intézményeink, szervezeteink tudjanak
rólunk szerte az országban,
vegyék igénybe mind szélesebb körben ajánlott szolgáltatásainkat, programjainkat,
ezzel is erősítsük egymást
– magunk is igazi közösségként.

7

