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Új szervezet 
– változatlan küldetés

2017. január elsejétől a szellemi jogelőd Nemzeti Művelődési Intézet feladatait új szervezeti keretek kö-
zött látja el a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által alapított NMI Művelődési Intézet Nonprofi t Közhasz-
nú Kft.

Az új gazdasági szervezet első hónapjai az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgálta-
tási szerződés alapján az új munkaszervezet felállításával, a  szükséges dokumentáció előkészítésével, va-
lamint a 2017-es év szakmai koncepciójának kialakításával kezdődött. S miközben mindezt kialakítottuk, 
nem hanyagolhattuk el a folyamatban levő szakmai programokat, európai uniós projekteket és a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program negyedik ütemének folytatását, befejezését és az ötödik program előkészíté-
sét. A  januári Pajtaszínházi Szemlén 19 megye amatőr színjátszó csoportjainak adtunk lehetőséget a be-
mutatkozásra a Magyar Teátrumi Társasággal közösen szervezett amatőr színjátszó projekt lezárásaként. 
A bábjátszó közösségek újraélesztése érdekében indított Bűvös Bábos mintaprogramunk négy megyében 
járult hozzá az amatőr bábjátszó csoportok alapításához. A közösségi művelődés küldetésének kiterjeszté-
sére elindítottuk a Tessedik Sámuel Kollégiumot, valamint áprilisban, a korábbi évek stratégiai konferen-
ciáinak folytatásaként, megrendeztük „A nemzet kultúrája – A kultúra nemzete” tanácskozást Lakiteleken. 
Csökkentett létszámkerettel, koncentráltabb közművelődési tartalommal indítottuk útjára az V. Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programot, amely több mint 3000 álláskeresőnek nyújt átmeneti elhelyezkedési lehető-
séget 2018. február 28-ig. Az új képzési akkreditációkkal rendelkező szervezet nagy lendülettel folytatta a 
közművelődési szakemberek továbbképzését, az OKJ-s tanfolyamok mellett egyre több új akkreditált kép-
zési programot valósítunk meg. Feladataink között még határozottabban megjelenik az értékfeltáró tevé-
kenység, amely egyfajta erőforrás-gazdálkodásként mind helyi, megyei, mind pedig országos szinten segíti 
a kulturális alapú társadalom- és gazdaságfejlesztést.

Feladatellátásunk során kiemelt fi gyelmet fordítunk a kulturális alapellátás kiterjesztésére, amelynek 
fókuszában a kistelepülések kulturális esélyeinek növelése áll. Az NMI Művelődési Intézet elkötelezett a 
közösségek értékalapú fejlesztésében és erősítésében, amellyel a helyi társadalmak cselekvőképességét, erő-
forrásainak gazdagítását célozza meg. A közösségi művelődés és a kultúra eszköztára alkalmas arra, hogy a 
fejlesztési folyamatokat a helyi társadalmakban integráltan valósítsa meg. Szakmai programjainkat, kezde-
ményezéseinket mindig a helyi igények és helyi adottságok határozzák meg. Mindezekre építve vonjuk be a 
helyi közösségek tagjait és önálló, eredményes cselekvésre, értékközvetítésre, a kulturális javak gyarapításá-
ra ösztönözzük őket.

Folyóiratunk 22. évfolyamának első lapszáma az esélyteremtés témakörét járja körül. Követendő példá-
kat mutatunk be arról, hogy miként adhatjuk át a kulturális mintákat, hogyan építhetünk innovatív módon 
a hagyományokra és az értékfeltárásra, de arra is választ kapunk, hogy hol és kik lehetnek a partnerek az 
esélyteremtésben, példaadásban. Intézmények, civil szervezetek, népfőiskolák küldetése rajzolódik ki előt-
tünk, s ugyan szervezetileg különböző utakat mutatnak, de a tanulság közös:

A kultúra, a közösségek értékalapú újraszervezése lehetőséget teremt a felzárkózásra, a települési közössé-
gek megerősítésére, az egyéni esélyek és kompetenciák fejlesztése mellett a közösségi szintű érvényesülésre is .

E gondolatok jegyében, valamint Tessedik Sámuel idézetével ajánlom olvasóink fi gyelmébe a folyóirat 
22. évfolyamának nyitó lapszámát.

„Ahol nem gondoltam, nem is gyanítottam,
ott is bő gyümölcsöket termett a mag,
melyet szóban és írásban elhintettem.” 
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