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A Vajdaság Magyar Művelődési Intézet épülete, könyvtára és alkotóháza
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A zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet 2005-ös megalakulása óta rendkívül fontos
szerepet tölt be nemcsak a vajdasági, hanem
a  Kárpát-medencei magyarság életében is.
A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Autonóm
Tartomány által alapított intézmény létrejöttének
elsődleges célja az volt, hogy a vajdasági magyar
nemzeti közösséget átfogó, jobbára mozgalmi jel-
legű kulturális szerveződésekkel karöltve a kultúra
és a tudományosság minden olyan területén, ame-
lyeken önálló kisebbségi intézmények nem hoz-
hatók létre, felvállalja az ott folyó munka irányítását
és segítését, kiegészítve azt az egész régióra kiter-
jedő közművelődési tanácsadással és szolgálta-
tásrendszerrel.
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet napjainkban
a magyar közművelődési élet egyik fő szervezője,
valamint a tudományos kutatások kezdeményezője
és vezetője a Vajdaságban. Feladatai közé tartozik
a vajdasági magyarság kultúrájának dokumentálása,
kutatása és bemutatása; szakkönyvtárak és inter-
netes adatbázisok kialakítása és működtetése; szak-
mai képzések szervezése, illetve tudástranszfer biz-
tosítása; az információszolgáltatás és a tanácsadás;
a kulturális értékek bemutatása, valamint társadalmi
hatásuk vizsgálata; a művelődő közösségek tevé-
kenységének elemzése és az azok fejlődését szol-
gáló kísérletek végzése, illetve egyéb tudományos
és közművelődési szolgáltatások nyújtása.
Az intézetben megvalósuló igen sokrétű és szerte-
ágazó munkának köszönhetően az elmúlt évek
során folyamatosan bővült az intézmény vajdasági
magyar könyv-, kép-, mozgókép- és levéltári gyűj-
teménye. A digitális tartalmak ugyanakkor nemcsak
a közgyűjteményi anyagok digitális feldolgozása
révén gazdagodtak folyamatosan, hanem új tartal-
mak is keletkeztek az értéktár-projekthez és
a műemlékvédelemhez kapcsolódóan, valamint
növekedett a népzenei és a folklóradatbázis fel-
dolgozottsága is.

– Intézetünk egyik fő feladata a digitalizálás és
az archiválás. Jelenleg is folyamatban van a Magyar
Szó napilap, valamint az Új Symposion folyóirat
digitalizálása; illetve archiváltuk a Durindó és
a Gyöngyösbokréta, valamint a Kálmány Lajos
Népmesemondó Verseny anyagait is. Dráma -
tárunkat is folyamatosan bővítjük, tavaly például
összesen 20 698 oldalnyi anyaggal gazdagodott,
ami elsősorban az Újvidéki Színház archívuma fel-
dolgozásának volt köszönhető. Emellett folytatódik
a már archivált anyagok metaadatolása, valamint
az archívumban található adatok nyilvántartásának
átszervezése, a katalógusrendszer kidolgozása
a digitális könyvtár, médiatár, fotó-, hang- és moz-
góképarchívum területén, illetve ezek integrálása
a meglévő rendszerekbe. – mondta el Gondi
Martina, a VMMI igazgatója, hozzátéve, az intézeti
könyvtárban a katalogizált és a még katalogizálatlan
állománnyal együtt jelenleg körülbelül 12 000 könyv
található, amelyeknek a száma folyamatosan bővül.
Napi rendszerességgel dokumentálják a szerb nyel-
vű sajtóban és általában a médiában a vajdasági
magyarsággal kapcsolatban megjelenő híranyagot,
emellett folyamatosan végzik az intézet közműve-
lődési információs hálózatának működtetését,
a  www.vmmi.org információs weboldal és
a www.adattar.vmmi.org digitális adatbázis folya-
matos feltöltését, valamint az adatbázisban szereplő
adatok frissítését, feldolgozását és fejlesztését is.
Az intézményben ezenkívül számos egyéb tevé-
kenység is folyik, mint amilyen például az a szá-
mottevő társadalomtudományi kutatómunka,
amelynek eredményei elsősorban az intézet eddig
megjelent, illetve előkészületben lévő kiadványa-
iban mutatkoznak meg; az akkreditált pedagó-
gusképzések, valamint a könyvtárosok és a köz-
művelődési szakemberek számára szervezett
to vább képzések életre hívása; a magyarországi,
Kárpát-medencei és nemzetközi kapcsolatok ápo-
lása és továbbéltetése; a Hagyományok Háza
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Könyvek a VMMI kiadásában (vagy társkiadóként)
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Hálózat – Vajdaság munkájának koordinálása,
amelynek köszönhetően a VMMI a korábbinál jóval
magasabb szinten tudja biztosítani a szakmaiságot
a népművészet egyes területein; a vajdasági
magyar virtuális örökségmúzeum feltöltése és pub-
likus felületének kialakítása, stb.
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet tevékeny-
ségi körébe mindemellett olyan állandó rendezvé-
nyek fő- vagy társszervezőként való megszervezése
és lebonyolítása is beletartozik, mint amilyen pél-
dául a magyar kultúra napjának vajdasági központi
ünnepsége és a Kárpát-medencei Kulturális Fórum,
az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja, az Improvizatív
Zenei Műhely, a Művészet és műemlékvédelem
elnevezésű művésztelep, a Vajdasági Magyar
Amatőr Színjátszók Találkozója, a Vajdasági Magyar
Amatőr- és Diákszínjátszók Tábora, a Szent Mihály-
napi Táncháztalálkozó és Sokadalom, valamint szá-
mos egyéb esemény.

Mindezen tevékenységek a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézetet a vajdasági és az egyetemes
magyarság legkiemelkedőbb művelődési intézmé-
nyei közé emelik, azok közé az intézmények közé,
amelyeknek jelentősége messze túlmutat az ere-
detileg meghatározott feladatkörükhöz tartozó tevé-
kenységek ellátásán, ugyanis a VMMI nemcsak
a közösség szolgálata, hanem az annak megtar-
tásáért és a továbbépítéséért folytatott küzdelem
eredményessé tétele tekintetében is kulcsszerepet
tölt be a vajdasági magyarság életében.

A VMMI által szervezett rendezvények 
(fő- vagy társszervezőként)
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