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„Zöld az élet aranyfája”
Sokszínű közösségek, változatos módszerek

A Nemzeti Művelődési Intézet alapfeladata a közművelődésben dolgozó szakemberek, rész- 
és mellékfoglalkozású dolgozók, önkéntesek és az intézmény- és szervezetrendszert működte-
tető fenntartók munkájának segítése. E sokrétű feladatellátás lényeges eleme a szakmai munka 
módszertanának kidolgozása és ezek hozzáférésének biztosítása, a  kipróbált gyakorlatok el-
terjesztése. A megyei irodahálózat kiépítésével, a közösségek bevonásával, stratégiai partnerei 
együttműködésével, gondosan tervezett és dokumentált mintaprogramok megvalósításával, 
a feladatfi nanszírozási rendszer működtetésével kialakult egy tényleges, sokoldalú szolgáltató te-
vékenység, mellyel a közművelődési intézményrendszer szereplői, a civil szervezetek, s mellettük 
az önszerveződő közösségek, valamint az amatőr alkotók és az önkéntesek munkáját támogatja 
az intézmény.

A  gazdaságban a franchise jelenti azt a fajta védjegyjogosultságot vagy márkahálózatot, 
amely összeköt azonos módszerek szerint, azonos értékek és elvek mentén, hasonló elvárt ered-
ményekkel dolgozó cégeket. A nemzet művelődését szolgáló intézet által kidolgozott kipróbált, 
partnerszervezeteknél támogatott módszertan hasonlóképpen építi fel az adaptálható jó gyakor-
latok átadásával erős hálózatát a Kárpát-haza egész területén.

Mitől válik hitelessé a módszertani segítségnyújtás? A módszertani modellek a bizonyosság 
kapaszkodóját nyújtják a változások közepette: stabillá tehetnek ingadozó rendszereket azáltal, 
hogy gyakorlatban kipróbált, ismert kimenetekkel rendelkező folyamatok megvalósításához biz-
tosítanak cselekvési lehetőséget, s ehhez adnak részletes útmutatót.

A  közösségi művelődésben megvalósult módszertani gyakorlatok éppen olyan sokszínűek, 
mint maguk a közösségek, s ezáltal az általuk kifejtett jótékony hatás nem korlátozódik pusztán 
a kultúrára és közművelődésre. Szakmai folyóiratunk jelen tematikus lapszámában a módszer-
tani fejlesztések három kiemelt területéről mutatunk be olyan jó gyakorlatokat, melyek hasonló 
körülményekkel rendelkező, de földrajzilag más helyen lévő közösségek számára is hasznosítha-
tók. Az értékfeltárás mentén megvalósuló módszertani fejlesztések a közösségek identitástuda-
tának erősítésével segítik a helyi társadalom működését, az abban való aktív részvétel lehetősé-
gét kínálják a helyi tudások gazdáinak, segítik a népesség megtartó képességét. A gazdaság- és 
településfejlesztő mintaprogramok a helyi erőforrások, benne kiemelten a feltárt értékek közös-
ségi alapú hasznosításához nyújtanak új támpontokat. Az ifj úságügy területén megvalósított 
példaadó kezdeményezések pedig a jövő generációjának adják meg saját maguk és közösségeik 
élményszerző, jó erkölcsön alapuló, hasznot is hozó cselekvési példáit.

A híres felvilágosodás-korabeli szellemóriás, Johann Wolfgang von Goethe szavai – „Mert 
szürke minden elmélet, de zöld az élet aranyfája” – a módszertani támogató tevékenység mot-
tójául is szolgálhatnak. Hozzátéve persze: a zöld, élettel teli, szép lombkoronával és bőséges ter-
méssel rendelkező fa gondos, tudatos nevelgetés eredménye. Éppen úgy, ahogy a szakemberek 
által megálmodott és megtervezett módszertani modellek a közösségek körében életre kelnek és 
értelmet nyernek.

Polyák AlbertPolyák Albert


