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„Ahol nem gondoltam,

nem is gyanítottam,

ott is bő gyümölcsöket

termett a mag, melyet szóban

és írásban elhintettem.”

(Tessedik Sámuel)

A Szín Közösségi Művelődés folyóirat immár harmadjára zárja évfolyamát népfőiskola tematikus lap-

számmal: elsőként, hagyományteremtő módon 2016-ban jelent meg kifejezetten a népfőiskolai hálózatra, 

a népfőiskolai szellemiségre fókuszáló lapszám. A Nemzeti Művelődési Intézet a közösségi művelődést fej-

lesztő szakmai-módszertani szervezetként 2012 óta kiemelt fi gyelmet szentel a népfőiskoláknak.

Miért különösen fontosak a népfőiskolák a közösségi művelődés számára? A  népfőiskolák egyrészt 

olyan, különösen hatékony tudásmegosztó, tudástöbbszöröző közösségi terek, melyek a helyben meglévő 

értékek tudatosítását és a bennük rejlő kulturális-gazdasági lehetőségek közösségi felkutatását, helyben tör-

ténő kiaknázását célozzák meg. Emellett a magyarság identitásának erősítésében is fontos szerepet játsza-

nak: az idők folyamán helyi és az erős nemzeti tudatban gyökerező közösségépítés vált a magyar népfőisko-

lák küldetésévé, hogy hitében szilárd, önazonosságában megingathatatlan, kultúrájában gazdag nemzetté 

válhassunk.

A Kárpát-medencei népfőiskolai hálózat kiépítésének gondolata a Lakitelek Népfőiskola kiemelt külde-

tése volt az elmúlt évtizedekben, mely küldetéshez a Nemzeti Művelődési Intézet – egyetértve annak szelle-

miségével – 2015 végén csatlakozott.

A közös munka eredményeként 2016-ban elindultak népfőiskolai műhelyeink, melyek célja a népfőisko-

lai hálózat tudástámogató módszertani koncepciójának kidolgozása, valamint a helyi közösségek aktivizálá-

sa, inspiráló jó gyakorlataik átadása volt. Ezt követően 2017-ben megkezdte működését a Tessedik Sámuel 

Kollégium, mely a közösségi művelődés területén tevékenykedő vagy az iránt nyitott fi atalok számára nyúj-

tott alkalmat a szakmai innovációk megismerésére, új szakmai kezdeményezések megalapozására a népfő-

iskolai szellemiségből táplálkozva.

2017-ben a közösségi művelődés „mérföldkőhöz” ért azzal, hogy a társadalmi kihívások kezelését, az 

egyének öntevékenységét Kárpát-medencei szintű népfőiskolai hálózattal is szolgálhatta: a hálózat eredmé-

nyeit elismerve a népfőiskolák a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-

désről szóló 1997. évi CXL. törvény kulturális alapellátás kiterjesztését célzó módosításaiban is nevesítve 

lettek.

A 2018. január másodikától hatályos jogszabály-módosítás következtében a népfőiskolák jelentősége a 

törvénykezés szintjén is felértékelődött: a népfőiskolák a közművelődési tevékenység, a népfőiskolai prog-

ramok pedig az egész életen át tartó tanulás megkerülhetetlen részévé váltak.

A folyamat betetőzéseként megkezdődött a Nemzeti Művelődési Intézet új székházának építése a Laki-

telek Népfőiskolán – hónapról hónapra tanúi vagyunk, ahogy méltóságteljesen emelkedik az építmény az 

alföldi tájban, s önt formát a majdani, klasszikus stílusú udvarházat idéző épület az értékőrzés új komplexu-

mában, a Hungarikum Ligetben.
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