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A tervezés értelme

„A  kérdés kemény, a  felelet nehéz. Akaratunkat, hogy mégse hagyjuk 
ennyiben a dolgot, csak az indíthatja meg, hogy a tönköt csak mi emel-
hetjük ki: tartósan csak mi segíthetünk magunkon… a megoldást nekünk 
kell meglelnünk, mi ismerjük magunkat. S itt akkora, s olyan természetű 
erőfeszítésre van szükség, amilyet az ember helyett a testvére vagy szülője 
sem végezhet el.”

(Illyés Gyula, költő, író, 1946-ban 
a Magyar Népi Művelődési Intézet elnöke)

A  Nemzeti Művelődési Intézet jelen állapotában bővelkedik a társadalmi és gazdasági vál-

tozásokra adott válaszok, megoldások összesítésében, valamint az új kihívások érzékelésének 

és kezelési alternatíváinak kidolgozásában. A Művelődési Intézet léte alapul ezen a folyamatos 

innováción. Ezért új arculatának fontos eleme a munkastílusnak és a munkamódszereknek a di-

namizmusa, ezek szinergiája. E program részeként a stratégiai célok és feladatok mentén időről 

időre, az alapvető értékeinkhez igazodva meghatározzuk helyzetünket, szakmai prioritásainkat, 

ezt követően éves feladatainkat. Az Intézet szervezeti felépítésének szakadatlan változási folya-

matában – számos részterület munkáinak maradéktalan elvégzése mellett – értékrendjének érvé-

nyesülése, az alapértékek folyamatos láttatása, a mindennapi munkában ezeknek az értékeknek 

a hatása a legfontosabb. Valójában ezt tartom a tervezés értelmének. Időről-időre közösen fogal-

mazzuk meg azokat a kiemelten kezelt feladatokat, cselekvési módokat-módszereket, szakmai 

tartalmakat, amelyek a közösségek életét meghatározó alapértékeket megjelenítik munkánkban.

Ezekben a napokban készül el a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai beszámolója és ezzel 

párhuzamosan a 2014. évre szóló munkaterve. Gyakorlattá lesz, amit a középtávú tervezési cik-

lusokban munkánk kezdetén megfogalmaztunk erre az időszakra.

Fontos dolgokon vagyunk túl. Sikerült konszolidálni a több mint 100 millió forintos mínusz-

szal átvett Intézetet; a  megyei közművelődési feladatellátást megyei irodáinkon keresztül se-

gítjük, töltjük meg gazdag tartalommal. A feladatfi nanszírozás rendszerében olyan feltételeket 

biztosítunk a szakmai munkához, amilyenre a korábbi évtizedben nem volt lehetőség. Munkán-

kat a szakterületet integráló szakmai koncepció alapján végezzük. Elkészültek az Intézet műkö-

dését szabályozó alapdokumentumok. Nagy programjaink közül elindult az Európai Unió által 

támogatott többfunkciós közművelődési tevékenységeket megvalósító intézmények módszerta-

ni segítését támogató kétéves projekt. A legközismertebb mégis a Kulturális közfoglalkoztatási 

program, amely keretében közel 4000 fő (legalább érettségivel rendelkező) közfoglalkoztatása 

valósul meg szerte az országban. A foglalkoztatás növelése mellett a helyi közösségek és kultúra 

megerősítését, valamint az értékmegőrzést tűztük ki a program céljául.

Van-e ezek után további, stratégiai értelemben is mintakövetésre érdemes szakmai innováció 

a tarsolyunkban? Nagyon bízom abban, hogy nem is kevés. Fő célunk most mégis a stabilitás, az 

Intézet új léptékének a megszilárdítása, a hálózatosodás elősegítése.
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Závogyán Magdolna

Mindezen célok elérése érdekében szükség van:

A Nemzeti Művelődési Intézet új identitásának, szakmai elkötelezettségének meghatározá-

sára és átfogó kommunikálására. Ez az identitás érzékelhetően mindenképpen a magyar műve-

lődéstörténet táptalajából sarjad. A reformkor népművelési mozgalmai éppen úgy alkotóelemei 

ennek az önazonosságnak, mint a legszegényebb rétegeket is elérő olvasóköri mozgalom, vagy a 

népi írók helyi értékekre alapozó társadalomfejlesztési, a parasztság felemelkedését célzó prog-

ramja. Miként a szabadművelődés dinamikája, a szakmai és politikai pluralizmus együtthatása 

sem hiányozhat ebből a programból. Ehhez kapcsolhatók a hetvenes-nyolcvanas évek reform-

mozgalmai a közösségfejlesztés hazai megindulásától kezdve a „nyitott ház” néven közismert 

és a művelődési házaknak új lehetőséget kínáló kezdeményezése, majd a civil közösségi házak, 

faluházak településfejlesztési szerepe is.

Nagyon fontos a még folyamatban lévő országos nagy projektek sikeres befejezése, az ered-

mények birtokában lehetőség szerinti folytatása. Az Intézet szakembergárdája (beleértve a funk-

cionális területeket: az ellátást, a személyügyet, a pénzügyet is!) olyan tapasztalatok birtokába ju-

tott, amelyek segítségével ez a folytatás kevesebb gondot okoz majd, és reményeim szerint több 

egyéni örömöt és sikerélményt.

A stratégiai tervezés eredményeként az Intézet szervezetében helyet kapó Országos Szakmai 

Központok merőben új lehetőségeket kínálnak az országos és helyi együttműködésre.

További tervezési prioritás a stratégiai partnerekkel való együttműködés élővé tétele, az 

együttműködések változatos formáinak és tartalmainak éltetése. Ez a „külső háló” jelenti a ga-

ranciát arra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységeivel valóban hozzájárul a magyar 

társadalom életerejének növeléséhez, teljesítményeinek sokasodásához, a nemzet sikeréhez, el-

sősorban a helyi értékek lelki-szellemi és gazdasági összetartozást biztosító közösségi kovásza-

ként.

Ha valamiben, akkor ebben van a tervezés értelme, melyet a Nemzeti Művelődési Intézet 

2014-ben is az új hagyományainak megfelelően kíván megvalósítani.


