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Sajnálatos mulasztást követett el lapunk, amikor Joachim H . Knoll a „Formális és nem-formális felnőttoktatás -
avagy a szakképzés és az általános képzés közötti ellentmondás félreértése. „Rövid eszmefuttatás" címmel publikált írása
kor nem közölte hírként, hogy Knoll professzor Úr a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Inté
zete (I1Z/DW) Budapesti Projektiroda meghívására jött előadókörútra országunkba, aminek köszönhetően a fent em
lített tanulmány a Szín 6/2-es számába Pordány Sarolta megformálásában elkészülhetett. 

A hír elmulasztását annál is jobban fájlaljuk, mert a Projektiroda szerepe nem elhanyagolható a magyar közműve
lődés életében. Rendezvényeik, kiadványaik, könyveik egyfajta szellem jelenlétéről tanúskodnak, amelyet a Projekt
iroda képvisel, s amelynek - legkevesebb, hogy - meg kell említenem jótékony hatását alakuló társadalmunk életében. 
Példamutató számunkra, ahogy az elvégzett tetemes munka ellenére a projektiroda állandóan háttérben marad. Bizo
nyára ennek köszönhető, hogy a fent említett cikkhez a projektirodától kapott háttéranyag (amellyel az írást bevezet
tük), amely közölte a megtartott előadások címét és helyszíneit, nem közölte - bizonyára evidanciaként - , hogy: és 
Knoll Professzor Úr meghívója az IIZ/DVV. Köszönjük a meghívást és Projektiroda munkáját, kívánunk további jó 
munkát - a magunk érdekében is. 

Mátyus Al iz a Szín főszerkesztője 

Több civil szervezet kezdeményezésére, európai minták nyomán 2001. május 14. és 18. között TANULÁSI FESZ
TIVÁL rendezvényeire került sor az országban. A kezdeményezők, így a TIT, a Magyar Népfőiskolai Szövetség, a Ma
gyar Pedagógiai Társaság, nemkülönben a Német Népfőiskolai Szövetség budapesti projektirodája a helyi kezdménye-
zésekből szervesen egybeszerveződő programsorozattól az értelmiség kultúraközvetítő, a tanulási esélyegyenlőségeket 
növelő aktivitását, az értelmiségi és a helyi közösségek dialógusainak élénkülését, a felnőttképzési műhelyek, szerveze
tek bemutatkozását, az élethosszig tartó tanuláshoz való hozzájutásról szóló tájékoztatást várták. A N é m e t Népfőisko
lai Szövetség Budapesti Projekt irodája (1088 Budapest Bródy Sándor utca 16.) a fesztivál operatív központjaként 
működött, illetve működik. A fesztiválról kiadvány készül. Az értékeléseket legkésőbb 2001. június 30-ig kell megkül
deni a Projektiroda címére. 

Állam - önkormányzat - közművelődés címmel Kistelepülések közművelődési szakembereinek III. országos 
tanácskozásására kerül sör Encsen 2001. június 27-28-29-én. Helye: Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészeti 
Alapiskola Encs, Táncsics út 4. A program: június 27.: Dr. Menyhért Béla Encs város polgármestere köszöntője. Dr. 
Odor Ferenc országgyűlési képviselő megnyitója. Ecsedy István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Köz
gyűjteményi és Közművelődési helyettes államtitkára: Állami szerepvállalás a lástelepülések kötelező liözművelődési feladat' 
ellátásának biztosításában, a nemzeti kulturális örökség megóvásában. Dr. Németi Lajos, a B-A-Z Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség ügyvezető igazgatója: Területfejlesztés - Közművelődés. Kuna Tibor, az Ifjúsági és Sportminisztérium minisz
teri tanácsosa: Az ifjúságpolitika szerepe a települések népességmegtartó erejének növelésében. Délután: kirándulás Kassára. 
Találkozás a kulturális élet helyi képviselőivel. Június 28.: Vadász János, a KKDSZ elnöke: A Iwzművelődés és a közmű
velődésben dolgozók érdekképviseletének aktuális kérdései. Szekcióülések: 1. Településfejlesztés - közművelődés. Pordány 
Sarolta, NKÖM Közművelődési Főosztály főtanácsosa 2. Térségi összefogás, társulás a közművelődésben. Csáki Imre, a 
B-A-Z Megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Főosztályának osztályvezetője és Sajó Attila, a kazincbarcikai 
Egressy Béni Művelődési Központ igazgatója 3. Partnerség az ifjúsági közéletben. A közoktatás, az ifjúságpolitika és a 
közművelődés együttműködésének lehetőségei. Kovács Zsolt, az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató 
Iroda vezetője, Szeles András, az Encsi Diákotthon igazgatója 4> A települési önkormányzatok kötelező közművelődési 
feladatellátásának tapasztalatai. Kerekes László, a NKÖM Közművelődési Főosztályának vezető szakfelügyelője, Hazag 
Mihály, a B-A-Z megyei Önkormányzat Hivatalának főtanácsosa 5. Informatika - közművelődés. Kiss László, a 
NKÖM Közművelődési Főosztály főtanácsosa. Délután tapasztalatcsere Abaúj kistelepülésein. Június 29.: Óváry Ist
ván, a NKÖM Közművelődési Főosztály vezetője: A közművelődés fejlesztésének stratégiája. Borbáth Erika, a Magyar 
Művelődési Intézet igazgatóhelyettese és Riz Gábor j a B-A-Z Megyei Közművelődési Intézet igazgatója: A Magyar 
Művelődési Intézet és a B-A-Z Megyei Közművelődési Intézet szakmai szolgáltatási rendszere a kistelepülések közművelődési 
feladatellátásának segítésére. Hideg Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Fő
osztály vezetőjének zárszava. 

ÁMK-k országos vándorgyűlése lesz 2001. november 8-10-ig a Ménfőcsánaki Petőfi Sándor Általános Művelődé
si Központ (9012 Győr, Kisdobos u. 1-5. Tel./fax: 96/449-068 E-mail: petofi@externet.hu) rendezésében. 
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