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Hungarikum-média- 
és a Hungarikum-díjak
2018. január 22-én a Hungarikumok Klubja a Parla-
mentben elnevezésű rendezvény keretében került sor a 
Hungarikum-média- és a Hungarikum-díjak átadásá-
ra. A  díjakat Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, 
a  Hungarikum Bizottság tagja és a Lakitelek Népfőis-
kola elnöke, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 
a  Hungarikum Bizottság elnöke, valamint Kárpáti Ár-
pád, az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója 
adta át. Az idei évben a Hungarikum-média díjat az 
MTVA 5-ös csatornájának Lexikon című műsora, illetve 
a Debreceni Médiacentrum „Cívis értéktár” című ma-
gazinja nyerte el. Emellett Hungarikum-díjban és okle-
vélben részesültek mindazok, akik 2015 decemberében, 
2016-ban és 2017-ben hungarikum minősítést nyertek 
el, illetve kiemelkedő nemzeti értékek képviselnek.

Közösségek Hete másodszorra
Idén május 7. és 13. között második alkalommal ren-
dezik meg a Közösségek Hete országos rendezvényso-
rozatot, amely mintegy 800 programot kínál az érdek-
lődőknek, a helyi közösségek fontosságára irányítva a 
fi gyelmet. Az országos rendezvénysorozat a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt 
projekt keretében, a  Sza-
badtéri Néprajzi Múze-
um, az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofi t Köz-
hasznú Kft. és az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár 
konzorciumi együttmű-
ködésében valósul meg.

Népművészeti Nemzeti Szalon 
a Műcsarnokban

2018. április 21. 
és augusztus 20. 
között a Műcsar-
nokban megren-
dezett Nemzeti 
Szalonok sorá-
ban a Népmű-
vészeti Nemzeti 

Szalonon azon népi kézműves mesterek, művészek 
mutatkoznak be, akik alkotó munkájukban a népművé-
szeti hagyományt tekintik ihlető forrásnak.

Elismerték a kultúra kiválóságait
A  magyar kultúra napja alkalmából a Zeneakadémi-
án tartott ünnepség keretében rangos szakmai díjakat 
adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
és Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár. Cso-
konai Vitéz Mihály-díj alkotói kategóriájában részesült 
Wenczel Imre drámapedagógus, míg a Csokonai Vitéz 
Mihály-díj közösségi kategóriájában az Andor Ilona Ba-
ráti Társaság Kodály Kórusa Egyesületet és a sárospataki 
Művelődés Háza Kamarakórusa tevékenységét ismerték 
el. A Közművelődési Minőség Díjat a Kálmán Imre Kul-
turális Központ (Siófok) nyerte el. Minősített Közműve-
lődési Intézmény címre érdemesült a Konecsni György 
Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár (Kiskun-
majsa), a Mácsai Sándor Művelődési Ház (Kaba), a Deb-
receni Művelődési Központ, az Egri Kulturális és Művé-
szeti Központ, a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési 
Központ, a  Művészetek Háza Gödöllő Nonprofi t Köz-
hasznú Kft., a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturá-
lis, Sport és Turisztikai Központ, a Komló Város Önkor-
mányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyte-
rem, valamint a Marcali Városi Kulturális Központ.

Bábjátékos jubileumon köttetett az 
együttműködés
2018. február 25-én 
a budapesti Benczúr 
Házban idézte fel a 
Magyar Bábjátékos 
Egyesület az elmúlt 
hét évtized szakmai 
eredményeit a jubi-
leumát ünneplő ren-
dezvényen. A szakmai előadásokkal és bábjáték-bemu-
tatókkal tarkított ünnepi összejövetel során írta alá az 
NMI Művelődési Intézet és a Magyar Bábjátékos Egye-
sület az amatőr bábjátékos szakterület megerősítése ér-
dekében köttetett együttműködési megállapodást.

Április 30. a magyar fi lm napja lett
A  Filmalap kez-
deményezésére 
ezentúl minden 
április 30-án 
vetítésekkel és 
programokkal 

ünnepeljük a magyar fi lm napját országszerte. A hagyo-
mányteremtő céllal elindított kezdeményezéshez néhány 
nap alatt több tucat fi lmes szervezet, köztük a fi lmfor-
galmazók és a legnagyobb mozihálózat is csatlakozott. 
A  magyar fi lm napjához idén és a későbbiek folyamán 
folyamatosan csatlakozhatnak az intézmények, szerve-
zetek a http://mnf.hu/magyar-fi lm-napja honlapon.
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A kultúra együttműködései – 
az együttműködés kultúrája

A kultúra és a közösségi művelődés útját együttműködések, partnerségek, szövetségek mérföldkövei sze-

gélyezik és vezetik szinte a kezdetek óta. A kultúra teret ad az önmegvalósításnak és az egyéni tehetségnek, de 

az intézményhálózat nem csak a magánzók és szólisták mégoly meggyőző produkcióitól működik. A kultu-

rális ágazat motorját az együttműködések adják, méghozzá azok a társadalmat gyarapító partnerségek, ame-

lyeket elsősorban a közösen vallott értékek mentén megfogalmazott – nem anyagi jellegű – célok vezérelnek.

Egy-egy ilyen előremutató együttműködésben a partnerek speciális tudása összeadódik, s egymást ihlet-

ve új rétegekkel gazdagodik. Az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a benne részt vevők más szemmel 

nézzék ugyanazt a szakmai tartalmat, folyamatot, kezdeményezést. Segít feltárni a gyengeségeket, gyarapí-

tani az erőforrásokat az együttműködés közvetlen tárgyán túl is. Így a társadalomfejlesztés szinte szükség-

szerű velejárója, hozama az értékelvű együttműködéseknek.

Az együttműködés a közösségekkel foglalkozó szakmák számára tehát több, mint partnerség: szellemi-

ség, vezérelv, szervezeti- és munkakultúra is egyben.

A szakmai fejlesztőmunkát országos és Kárpát-medencei hálózatban folytató NMI Művelődési Intézet a 

tevékenységének megkezdése óta tudatosan építi kapcsolatrendszerét, s szinte minden szakmai kezdemé-

nyezését, tevékenységét országos vagy helyi partnerrel együttműködve valósítja meg. A Lakiteleki Népfő-

iskolával a Kárpát-medencei népfőiskola hálózat megerősítésén, gyarapításán dolgozunk együtt. A Magyar 

Teátrumi Társasággal az amatőr színjátszás, a Magyar Bábjátékos Egyesülettel az amatőr bábjátszás ügyét 

erősítjük a vidék Magyarországára és a kistelepülésekre koncentrálva. A Hagyományok Házával és a Nép-

művészeti Egyesületek Szövetségével többek között a hagyományőrzés általi nemzeti identitás erősítésé-

ben, a népi tárgyalkotó kismesterségek, valamint az ezek visszatanítását, továbbadását biztosító képzések 

szervezésében működünk együtt. A  Városok-Falvak Szövetsége helyi értékfeltáró és társadalomfejlesztő 

mintaprojektek megvalósításához nyújtott segítő kezet, az Állami Számvevőszékkel pedig a pénzügyi tu-

datosság népszerűsítésében működünk együtt. A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel a kulturális alapú gaz-

daságfejlesztés lehetőségeit tárjuk fel, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségével pedig a 

hungarikumok, helyi, megyei és nemzeti értékek népszerűsítését végezzük. A  Magyar Művészeti Akadé-

mia partnersége pótolhatatlan az amatőr művészeti programjainkban, az Agora Országos Szakmai Műhely 

partnersége pedig a szakmafejlesztésben nélkülözhetetlen. A felsőoktatási intézmények közül a Debreceni 

Egyetemmel, a Neumann János Egyetemmel, az Eszterházy Károly Egyetemmel, valamint az ELTE PPK Fel-

nőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetével kötöttünk együttműködési megállapodást a szak-

ember-utánpótlás biztosítása, valamint a leendő szakemberek szakmai gyakorlatának biztosítása érdekében.

Együttműködéseink sorát bővítik a konzorciumban megvalósított projektjeinkben részt vevő intézmé-

nyek, szervezetek, valamint a megyei irodahálózat tagjainak számos helyi partnere. Végül, de nem utol-

só sorban ki kell emelni a kulturális közfoglalkoztatás széleskörű partnerségét, amelynek eredményessége, 

meggyőződésem szerint hozzájárult a szaktörvényben (1997. évi CXL. törvény) rögzített személyi feltételek 

meghatározásához. E közös munkában folyamatosan fejlődünk, tanulunk magunk is.

Hittel valljuk, hogy miképp a közösség alapköve a személyek közötti együttműködés, úgy a közösségi 

művelődés alappillére a közösségek, szervezetek között létrejövő és erősödő kapcsolat. A 23. évfolyamot 

nyitó lapszámunkban sikeres – a szakmát és társadalmat gazdagító – kulturális partnerségek bemutatásával 

tisztelgünk az összefogás ereje és az együttműködés kultúrája előtt.

Kárpáti ÁrpádKárpáti Árpád


