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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

Átalakulását élő intézetünkben az elmúlt év során ter
mészetes kiválasztódással szerveződött meg folyóiratunk 
tényleges szerkesztőbizottsága, amelyet e számunktól sze
repeltetünk folyóiratunk impresszumában. 

Az intézet munkájától való tájékoztatás feladatának 
eleget tenni akaró folyóirat ezzel az új szerkesztőbizottság
gal - mely az egyes szakterületek képviselőiből áll - köny-
nyen megfelel annak a követelménynek, hogy országos 
viszonylatban is kiválassza a folyóiratban bemutatásra ér
demes struktúrákat, módszereket, tendenciákat, s a mö
göttük kielemezhető tényeket, jelenségeket. 

Ilyen módon kerülnek be a lapba a konferenciákról 
való beszámolók is. A fontos eseményekről igyekszünk 
legalább néhány mondatban tájékoztatni, s ugyanígy az 
elkövetkezendőkről röviden tudósítani. Alkalmanként 
közlünk ennél hosszabb, krónikaszerű beszámolókat is. 

így talán folyóiratunk egyre inkább átalakul. A címe 
jelentései közül átvált az első jelentésből a másodikba. 
Nem egyszerűen egy szín lesz a folyóirat palettán. A Ma
gyar értelmező kéziszótár szerinti jelentés „Szín: Anyagi 
jelenségeknek a különböző hullámhosszú fénysugaraié 
visszaverésén alapuló, látással érzékelhető tulajdonsága" 
helyett a „Szín: (Részben) nyitott oldalú gazdasági épület" 
jelentést fogja tudni hqrdozni. Szín, ami a régi időkben a 
vándor színtársulatok előadására szolgáló hely is volt. A 
tér, ami befogadó, arra nézvést, amit védeni akar. Egy te
tő a számunkra fontos dolgok feje fölött. 

A Szín-ben azok a dolgok kerülnek színre, amelyekről 
akarjuk, hogy tudjon a szakma, s amelyekről a jövőben 
néhány helyen az országban Szín-beszélgetéseket terve
zünk, alakítva a folyóirat műhelyét, s tovább ösztönözve a 
szakmának fontos eszmecserét. 

Továbbra is várjuk volt szerzőink és új szerzőink jelent
kezését, ajánlva az eddigiek mellé a témák és a terjedelem 
gyors eldöntéséhez az azonnali válasz lehetőségével kecseg
tető e-mail kapcsolatot is, a matyus@enternet.hu címen. 

. Mátyus Aliz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Illyés Gyula száz éve született. S talán valóban mond
hatjuk róla, hogy veleszületett erkölcsi igénnyel jött a 
világra, ahogy ezt róla írják. Mégpedig azzal az igénnyel, 
hogy valamit változtasson rajta. A jobbítani akarás az ő 
életművében nem csak a művein keresztül érvényesülő 
hatni akarás, de konkrét tevés is az emberekért. Változtat
ni akart a puszták népének a sorsán, az anyanyelvi közös
ség állapotán, s ahogy azt a naplójából tudjuk, segítette 
azokat az embereket, kollegáit is, akiket vállalásaikban 
hasonlóknak tudhatott magához. 

Folyóiratunk rendhagyó pályázatot hirdet, határidő 
nélkül. Azokat a lapunkhoz érkező munkákat, amelyek a 
szakmánkat illetően Illyés Gyula szellemében fogantak, 

szerzői honoráriumunk kétszeresével fizetjük, s a kötetté 
gyarapodó írásokból könyvet jelentetünk meg. 

A pályázat kiírója a Szín szerkesztőbizottsága. Lapunk 
elérhetősége impresszumunkban szerepel. 

FELHÍVÁS 
Konferencia „ A szabad művelíídés forrásvidékén" 

címmel 

A konferencia célja, hogy a közművelődési megálla
podások megkötésében résztvevő szereplőket közös gon
dolkodásra, eszmecserére hívja fel. A résztvevő civil szer
vezetek, az önkormányzatok képviselői, valamint a Nem
zeti Kulturális Örökség Minisztérium szakértői, továbbá 
közösségfejlesztő szakemberek arra keresik a választ, ho
gyan képzelhető el az önkormányzati és a civil szféra 
olyan sikeres és példamutató együttműködése a közmű
velődésben, amelynek során megtöbbszöröződnek az el
érhető források, és független, szakmailag igényes, minősé
gi feladatellátás biztosítható a lakosság részére. 

A konferencia ideje: 2002. november 6-8. (szerda, 
csütörtök, péntek) 

A konferencia helye: Pécs-Istenkút, Szieberth-KAFFÁR 
Elhelyezés: Aranyhegyi panzió 

A konferencián szereplő témák: 
1. Kölcsönösség a szektorközi együttműködésben 
2. Finanszírozás 
3. Szolgáltató intézmény 
4. Közösségi erőforrások 
5. Jogi háttér 

Bővebb információ: Peták Pétertől kélhető a 72/510-306-os, 
illetve a 30/306-5076-os telefonszámokon. 

SZERZŐINK 
Andrássy Mária 1935-ben született Budapesten. Könyv

táros, szociológus. A Magyar Művelődési intézet egykori 
munkatársa, a Magyar Fotográfusok Háza Pécsi József 
Szakkönyvtár munkatársa. ° 

Beke Pál 1943-ban született Budapesten. Népművelő, 
a Magyar Művelődési Intézet főigazgatója. 

Dr. Horváth Attila 1942-ben született Szolnokon. Ta
nár, népművelő, oktatási, kulturális és turisztikai szakér
tő. A M A T U R Kulturális Tagozatának társelnöke. 

Lipp Márta 1948-ban született Balatonfőkajáron. Ku
tató. A Magyar Művelődési Intézet Kutatási osztályának 
vezetője. 

Lipp Tamás 1946-ban. született Székesfehérváron. író, 
újságíró, népművelő. Jeleni g a Magyar Művelődési Intézet 
Kutatási Osztályának külső munkatársa. 

Pécsi Györgyi 1958-ban született Zalaszentgrőton. Szer
kesztő, kritikus, az Új Könyvpiac című lap főszerkesztője. 

Dr. Zám Mária 1951-ben született Budapesten. Szocio
lógus. A Semmelweis Egyetem Egyészségügyi Főiskolai 
Karának docense. 
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