
Teltházas volt a III. Pajtaszínházi 
Szemle minden előadása

Minden értéknek legyen közössége! 
– konferencia a települési értékek 

feltárásáról2018. január 27. és 28. között a Nemzeti Színházban harmadik alkalommal rendezték meg a vidéki amatőr szín-
játszás örömünnepének számító Pajtaszínházi Szemlét. Az NMI Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság 
harmadik évada szervezett országos, a közösségépítést és az amatőr színjátszást összekapcsoló programjának záró-
eseménye évről-évre egyre több érdeklődőt vonz: idén a tavalyi látogatószám 
kétszeresével, 2000 nézővel büszkélkedhetett a rendezvény.

Az I. Pajtaszínház programot még 2015-ben indította a programgaz-
da Nemzeti Művelődési Intézet a közösségépítő vidéki amatőr színjátszás 
hagyományai felélesztésének szándékával hat megyében. A  projekt kereté-
ben megalakuló vagy újraszerveződő színjátszó körök munkáját a szakmai 
együttműködő Magyar Teátrumi Társaság mentorai segítették. A  program 
során létrejött előadásokat hagyományteremtő jelleggel a Pajtaszínházi 
Szemle mutatta be – a Nemzeti Színház felajánlásának köszönhetően a nem-
zet színházának stúdiószínpadain, a magyar kultúra napját követő hétvégén. 
A II. Pajtaszínház program immár országossá bővült – benne a Nemzeti Mű-
velődési Intézet munkáját annak szakmai örököse, az NMI Művelődési Inté-
zet vette át. Az első két évad 43 színjátszó közösségéből 35 csoport folytatta a 
közös munkát, s számos új előadással, fellépéssel gazdagították szűkebb pát-
riájuk kulturális kínálatát. A  III. Pajtaszínházi Szemle fellépő csoportjaival 
együtt pedig immár 62 település mondhatja el magáról: színjátszó közössé-
gük már a nemzet színpadán is megfordult!

2018. március 24-25-én, a Lakitelek Népfőiskolán a 
települési értéktárak kialakításának eddigi tapasztalata-
iról rendezett szakmai konferenciát az NMI Művelődési 
Intézet, bemutatva a terület már kialakult Kárpát-hazai 
jó gyakorlatait. Az egyes megyékben és a határon túli te-
rületeken fellelhető jó gyakorlatok megvalósítóinak kép-
viselői részvételével zajló tapasztalatcsere a hungarikum 
mozgalom szellemében bátorítja a településeket további 
együttműködés kialakítására, azzal a küldetéssel, hogy 
minden értéknek legyen közössége – ahogy ezt a konfe-
rencia mottója is tartalmazza.

A konferencián a 19 magyarországi megye mellett 4 
határon túli régió – Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Dél-
vidék – egy-egy kiemelkedő eredményt elért értéktára 
mutatta be azokat a jó gyakorlatait, melyek közösségek 

bevonásával, a helyi értékek feltárására építve a társada-
lom jobbításának céljával valósultak meg. Szombaton az 
előadások mellett a programot fi lmvetítés, értékbemuta-
tók, ötletbörze is színesítette, vasárnap pedig tematikus 
műhelyek valósultak meg. A  konferencián részt vevők 
megismerhették azokat a közösségeket, melyek mód-
szertana, „jó gyakorlata” példaként szolgálhat a később 
csatlakozók számára. Emellett az értékfeltáró munka 
iránt érdeklődők és a már működő értékfeltáró közös-
ségek új megoldásokkal, fejlesztési és együttműködési 
ötletekkel gyarapodtak a szakmai tapasztalatcsere során, 
melynek tanulságait hamarosan egy konferencia-kiad-
vány foglalja össze. A konferencia legjobb gyakorlatára 
az eseményen szavazni lehetett, melyet a közönség véle-
ménye alapján Tiszanána értéktára nyert el.



Csipke és kő frigye Alsóörs értékasztalán – Fotó: Szohn Eszter
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A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg

SzínSzín
Közösségi MűvelődésKözösségi Művelődés
Az NMI Művelődési Intézet folyóirata
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