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„Kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök 

kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden 

nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi 

magának.” 
 

(Kodály Zoltán) 



NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

• Az 1946-ban alapított Nemzeti Művelődési Intézet szakmai „örököse” 

• Alapítója, egyszemélyes tulajdonosa a Népfőiskola Alapítvány (Lakitelek)  

• Működési keretek: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális 
Államtitkárságával  kötött közszolgáltatási szerződés és támogatási 
szerződés 

 
Küldetésünk:  

• A közösségi művelődés eszközeivel hozzájárulni a magyar nemzet 
életminőségének javításához a Kárpát-medencében. 

 
Kiemelt céljaink: 

• A magyar emberek nemzeti és helyi identitásának erősítése. 

• A magyar emberek önbecsülésének, értékrendjének megerősítése, 
érvényesülésük elősegítése. 

• A magyar nemzet értékeinek és erőforrásainak közösségben történő 
hasznosítása. 

• Tudatos érték és közösség alapú társadalom- és gazdaságfejlesztés. 

 

 

 



Folyamatos szakmai szolgáltatások biztosítása a 
közművelődési feladatellátók számára 

• Módszertani tanácsadás, információszolgáltatás 

• Minőségbiztosítási, -fejlesztési feladatok 

• Feladatellátó szervezetek szakmai támogatása 

• Területi szintű értéktárak módszertani támogatása 

• Szakmai együttműködések kialakítása 

• Közösségi értékteremtés és értékközvetítés 
szakmai támogatása 

• Kárpát-medencei szakmai kapcsolatok erősítése 

• Elemzések, fejlesztő programok indítása 

• Statisztikai adatgyűjtés koordinálása 

• Közművelődési szakemberek továbbképzése 

• Szakkiadványok megjelentetése 

• Szakfelügyelet koordinációja  

• Amatőr művészeti programok koordinálása 
 

 

§ 
 

1997. évi 
CXL.  
törvény,  

85. és 87. §. 



Célok a  közösségi művelődés feladatrendszerében: 

• Kárpát-medencei kulturális identitás erősítése, fejlesztése 

• Nemzettudat erősítése 

• Társadalmi problémákra való reagálás 

• A települések népességmegtartó képességének erősítése 

• Közösségi értékteremtés támogatása 

• Helyi tudás, helyi értékek átadása, népszerűsítése 

• Helyi társadalom és közösségfejlesztés támogatása 

• Aktív, cselekvő közösségek létrejöttének segítése 

• Gazdaságfejlesztő kulturális kezdeményezések felkarolása 

• Tudásmegosztó, jó gyakorlatokat elterjesztő alkalmak 

• Kulturális alapellátás kiterjesztése (közművelődési alapszolgáltatások) 



Képzések 

• 29 akkreditált és OKJ-s 
képzés megszervezése 
(528 fő); 

• 78 népi kézműves 
képzés megszervezése 
a kulturális 
közfoglalkoztatottak 
részére (812 fő); 

• 3 belső képzés (350 
fő); 

• Tessedik Kollégium (33 
fő) 

• Népfőiskolai műhely-
sorozat  

• Határokon túli 
képzések 2018-ban 

• Szakember 
továbbképzések 
 



Amatőr 
művészeti 
fejlesztő 
programok 

• III. Pajtaszínházi 
Program:  19 
település,  250 fő 
bevonása 

• Bűvös Bábos 
mintaprogram: 4 
megye, 21 település, 
229 fő érintett 

• Közösségi mozi és 
filmszemle: 19 
település, 95 fő 
érintett 



Konferenciák – 
szakmai napok 
 
 

• 3 országos 
konferencia 
megszervezése 
(400 fő);  

• 19 megyei, 6 
regionális szakmai 
nap megtartása 
(2000 fő) 
 



Értékfeltárás 

• 19 megyei értéknap 

• III. Magyar Értékek 
Napja 

• 22 értékfeltárást 
támogató 
módszertani 
folyamat 



Kulturális Közfoglalkoztatási Program 

• A program kimutatható 
társadalomfejlesztő hatása hozzásegített 
a törvény módosításához is! 
 

• Nem cél, hanem eszköz! 
  A kulturális alapellátás kiterjesztéséhez. 

 
• Elhelyezkedési arány átlagosan 30% 
 
• Több száz kistelepülésen a programnak 

köszönhetően lett közösségi művelődési 
(szak)ember, és lett újra „közös tető az 
együttlét felett”. 
 

• Munkafeltételek biztosítása: 
  munkabér, számítógép, internet, bútorok,    
  irodaszer, tisztítószer, képzések 



A kutatás címe Módszere Minta elemszáma 

A IV. Közfoglalkoztatási Program 

zárása, az V. előkészítése és 

nyomon követése  

Többszöri mérés, kérdőívek, 

és megyei adatbázisok 

elemzése 
7800 

Az I-V. Közfoglalkoztatási Program 

összehasonlító elemzése  

Összes kérdőív és partneri-

közfoglalkoztatotti adatbázis 

elemzése 
28000 

Településfeltáró Felmérés Felmérőlap 1800 

Kulturális szakember-ellátottság 

felmérése 

Kulturális Statisztika elemzése 

utókérdezés, összesítés 
3100 

Közösségépítő AGORÁK 

Magyarországon 

Ötvözött, kvantitatív-kvalitatív 

módszer. (Kultstat + interjúk) 
15 

Tudáskörnyezet II. (folyamatban)  
Kérdőív  

 
… 

Petőfi öröksége (folyamatban) 
Kérdőíves kutatás 

 
… 

• Közösségi mozi kutatás 

• Pajtaszínház kutatás 

• EMMI által támogatott képzések 

hatásmérése 

Kérdőív tervezetek 

előkészítése 
-- 

Kutatások 2017-ben 



MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

A KÁRPÁT-MEDENCEI 
FELADATELLÁTÁS ELEMEI 



Együttműködés a Kárpát-medencei 
Közművelődési Kerekasztal szervezeteivel 

• Kölcsönös képviseletet 
biztosítása stratégiai célú, a 
közösségi művelődés 
minőségét befolyásoló 
tanácskozásokon, 
munkacsoportokban. 

• A közösségi művelődés 
módszereinek fejlesztése, a 
közösségi kulturális örökség 
számbavétele, felmérése. 

• Országos, a regionális és a 
helyi közművelődés 
eseményeinek kölcsönös 
láthatóvá tétele (a szervezetek 
honlapjain, folyóirataiban). 

 



Európai Uniós projektben való részvétel a határon 
átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésének céljából 

• Otthonról haza -  (EFOP-1.12.1-17-
2017-00022) 

• Konzorcium:  

• Hagyományok Háza (konzorcium 
vezető) 

•  Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége 

• NMI Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

• A 36 hónap időtartamú, 660 000 000 
Ft összköltségvetésű programban 
többek között tanulmányutak, 
képzések, szakmafejlesztő 
módszertani programelemek 
biztosítják az anyaországi és külhoni 
szakemberek együttműködését. 

 

 

• A projekt a hagyományőrzés és 
kultúraközvetítés, annak 
felzárkóztató, helyben megtartó, 
identitásformáló és 
közösségteremtő szerepének 
megosztásán, együttműködések 
megerősítésén, továbbá 
társadalmi-gazdasági problémák 
megoldásán keresztül igyekszik 
hozzájárulni a térség és a régió 
fejlesztéséhez, és a társadalmi 
egyenlőtlenségek felszámolásához. 

 

 



Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 fő területei 

• Ifjúsági közösségek fejlesztése, 

• Értékfeltárás és értékmentés 
mozgóképes eszközökkel, 

• Ifjúsági Értékőr Program 
továbbfejlesztése a Kárpát-
medencében, 

• Hálózatépítés és helyi kulturális 
identitás erősítése a bábművészet 
eszközével, 

• Híres írók, költők emlékének 
életben tartása, 

• Közösségi értékfeltárás a Kárpát-
medencében, 

• Kultúraalapú gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó hagyományos népi 
mesterségeket népszerűsítő 
konferencia és rendezvénysorozat, 

• Népfőiskolai Vándorakadémia. 

 



Értékfeltárás 
• A Művelődési Intézet határ menti 

módszertani irodái a hazai 
értékfeltárási módszertani útmutatók 
és jó gyakorlatok 
figyelembevételével módszertani 
támogatást nyújtanak a határon túli 
települések helyi értékeinek 
feltárásához. 

• Kárpát-medencei régiók részvétele a 
III. Magyar Értékek Napján 

• A Lakitelek Népfőiskola által indított 
Külhoni Értékfeltáró Kollégiumok 
népszerűsítése 

• Online módszertani anyagok, 
kiadványok biztosítása az 
értékfeltáró munkához 

• Jó gyakorlatok megosztása 

 



Kiadványok 

Értékfeltárást népszerűsítő  kiadványok 



  



Társadalom- és gazdaságfejlesztés 

• Kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés a 
Kárpát-medencében -  
Az ipari kenderre épülő 
népi kézművesség és 
közösségépítés 
módszertani 
megalapozása 

• Erdélyi Kulturális 
Közösségi 
Mintaprogram 
(2140/2017. (XII. 29.) 
Korm. Határozat) 



Élethosszig tartó tanulás területei 

• Részvételi lehetőség 
biztosítása a Lakitelek 
Népfőiskola és az NMI 
művelődési Intézet Tessedik 
Sámuel Kollégiumának 
alkalmain 

• Közösségi mozi és 
médiaműhely 

• Kárpát-medencei 
népfőiskolai hálózat 

• Látóutak 

• Újra öltünk, és örökítünk 
program 

• „Értékfeltárás a helyi 
közösségekben” képzés 
megvalósítása  

 



MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

A KÖZÖS GONDOLKODÁST 
TÁMOGATÓ PUBLIKÁCIÓS FELÜLETEK 



Szín – Közösségi  Művelődés folyóirat 

• 23 éve megjelenő periodika 

• Évente 6 lapszám, 88 oldal 

• Print és online verzió 

• A MATARKA adatbázisban 22 
évfolyam lapszámai és cikkei 
elérhetőek digitalizálva! 

• Cél: 

• A közösségi művelődés 
sajátosságainak reprezentálása, 

• értékközpontúság,  

• helyi sajátosságok bemutatása, 

• a jó gyakorlatok, érdekes programok, 
figyelemreméltó projektek, példaértékű 
egyéniségek népszerűsítése. 

• Megrendelhető: szin@nminkft.hu  
 

mailto:szin@nminkft.hu


Az NMI Művelődési Intézet honlapja 

2017. szeptemberétől  

Főbb tartalmak: 

• intézeti, megyei hírek; 

• megyei irodák oldalai; 

•  szakmai társoldalak hírei; 

•  intézmények adatbázisa; 

• folyóiratok; 

• képzések; 

• rendezvény-adatbázis; 
galériák, videók; 

• tudástár, 

• hírlevél-feliratkozás 

 

 

www.kozossegimuvelodes.hu  

http://www.kozossegimuvelodes.hu/


Hírlevél 
 

• AKTUÁLIS 

• SZAKMAI RENDEZVÉNYEK  

• KÉPZÉSEK 

• FORRÁSTETEMTŐ 

• MÓDSZERTÁR 

• BÖNGÉSZŐ 

• KÁRPÁT-HAZA  

• FELHIVÁSOK 

• AJÁNLÓ  

• Megjelenés kéthetente (következő: 
2018. április 2.) 



Kulturális Szemle 

• A Kulturális Szemle a 
Kárpát-medencei magyar 
vonatkozású és/vagy 
magyar nyelven publikált 
kulturális értékek, 
hagyományok és újítások 
bemutatását és elemzését 
közreadó 
interdiszciplináris online 
tudományos folyóirat. 

• Évente 2-4 lapszám 

• Publikációkat várunk 
március 31-ig. 

http://www.kulturalisszemle.hu  

http://www.kulturalisszemle.hu/


 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


