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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR

Kulturális menedzsment módszertani kézikönyv
Megjelent a Kulturális menedzsment módszertani
kézikönyv. A módszertani kézikönyv megjelentetésének
célja az EU- konform kulturális menedzsment technikák és
módszerek elérhetővé tétele a térségi aktorok számára.
Bővebben a kézikönyv információkat tartalmaz a
kommunikáció szerepéről a kulturális intézményekben,
település léptékű desztinációépítésről, esemény elemzésről,
lokális identitásról, illetve rövid szakirodalmi összefoglalót
Christopher Ray kultúragazdaság elméletéről és Carl Rogers
innovációs elméletéről.
A kézikönyvet már megkapták a Hargita megyei
kultúrigazgatók.

A V. Székelyföld Napok rendezvény Facebook oldalát és honlapját ajánljuk
figyelmébe!

Egy esemény népszerűségének növeléséhez
hozzájárul, ha Facebook oldalt hozunk létre és a
közönség számára betekintést engedünk a
rendezvény szervezési fázisaiba is, amellett,
hogy folyamatosan hírt adunk a rendezvény
lebonyolításáról.
A Székelyföld Napok Facebook oldalán jelenleg az előkészítési folyamatokat követhetjük
nyomon.
Facebook oldal megtekinthető a https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok linken.
Honlap elérhető a következő linken: www.szekelyfoldnapok.ro.

Székelyföldi csűrök funkcióváltása

Lejárt
a
Hargita
Kultúra
Munkacsoport,
Pogány-havas
Kistérségi Társulás és a CsíkGyimes Natúrpark Egyesület által
hirdetett fotópályázat Székelyföldi
csűrök funkcióváltása témában.
Pályázati kiírásunk célja volt
felhívni a figyelmet az átalakított
csűrökre, illetve ötletadás azoknak
a csűrtulajdonosoknak, akik az
épületet gazdálkodásra már nem
használják, ugyanakkor szívesen keresnének annak más funkciót.
A pályázat keretében 14 pályázó 18 átalakított csűrről küldött be fotókat Maros és
Hargita megyékből. Az új funkció, amelyet a képeken megjelenített csűrök betöltenek
panzió, lakóház, hétvégi ház, játszóház, színház, közösségi ház kulturális rendezvények
lebonyolítására.
A teljes pályázati kiírás megtalálható a http://ccenter.ro/main.php?s=4&n=381 linken.

TUDÁS-TÁR
Vidékfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányt és könyvet ajánlunk figyelmébe!
A socio.hu 2014/2 számában olvasható Csurgó Bernadett „A vidék nosztalgiája” c.
tanulmánya, amely a Magyarországi vidéki élet folyamatait elemzi.
A tanulmány azt vizsgálja, hogy a vidéki helyek milyen formában jelenítik meg magukat a
nosztalgiát kereső fogyasztók számára. Az esettanulmányok összegyűjtik és elemzik a
helyi hagyományokat, termékeket, szokásokat, gyakorlatokat és az épített örökség azon
elemeit, amelyek új funkciót kapnak mint nosztalgiai alapú termékek és szolgáltatások. A
kutatás tárgyát képezik a helyi kulturális rendezvények, úgy mint a fesztiválok és
falunapok, a helyi gasztronómia és kézművesség termékei valamint az épített örökség.
A tanulmány a következő linken olvasható:
http://socio.hu/uploads/files/2014_2/csurgo.pdf

A Czibere Ibolya és Kovách Imre által szerkesztett
Fejlesztéspolitika – vidékfejlesztés című kötet
sokrétűen járja körbe és elemzi a projektek, a
fejlesztéspolitika és a vidékfejlesztés kérdéseit,
illetve napjaink hazai és nemzetközi gyakorlatának
társadalmi összefüggéseit, hatásait. A kötet 12
tanulmánya két nagy fejezetbe rendezve ad
áttekintést a projektesített fejlesztéspolitika és a
működő projektek problémáiról, dilemmáiról.
A
könyvről
írt
recenzió
elolvasható
a
http://socio.hu/uploads/files/2014_2/valuch.pdf
linken.

WEB-TÁR
Bogátalji Mozgalom Nonprofit szervezetet ajánljuk sikeres
példaként
Ebben a Hírlevélben egy ifjúsági civil szervezet webes
megjelenítését mutatjuk be. Mint ahogy korábban már
hangsúlyoztuk, újra kiemeljük, hogy mennyire fontos bármely
entitás (civil szervezet, csoportos szerveződés, esemény,
gazdasági szervezet, stb.) esetében, hogy adjon hírt magáról
mások
számára.
Ehhez
a
legegyszerűbb megoldás a blog vagy
Facebook oldal létrehozása.
A Bogátalji Mozgalom példája,
amellett, hogy egy jól működő
Facebook oldallal és honlappal
rendelkezik, megerősíti azt, hogy a
fiatalok lendülete, összefogása és
kreativitása fontos eredményeket
képes elérni.
A Facebook oldal elérhető a következő linken:
https://www.facebook.com/bogatalji.mozgalom
Honlap megtekinthető a http://bogataljimozgalom.ro/ linken.

FORRÁS-TÁR
Pályázási lehetőség civil szervezetek részére - Román Civil Alap
A

Norvég Alapból finanszírozott, a

Román Civil Alap

(Fond ONG Románia)

által kezelt, Civil Alap meghirdette az 5
külön komponensre vonatkozó pályázati
felhívását, ebből kettőre hívjuk fel a civil
szerveztek figyelmét: az Implikáció és
fenntartható fejlődés komponensekre.
Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy segítse a civil társadalom fejlődését,
valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható
fejlődés alakításában.
Implikáció komponens pályázati kiírása elérhatő az alábbi linken:
http://fondong.fdsc.ro/lansarea-componentei-implicare-din-cadrul-rundei-a-doua-afondului-ong
Fenntartható fejlődés komponens pályázati kiírása elérhatő az alábbi linken:
http://fondong.fdsc.ro/lansarea-componentei-dezvoltare-durabila-din-cadrul-rundei-adoua-a-fondului-ong

FOGALOM-TÁR
Kommunikáció (6): A sajtóval történő kommunikáció eszközei
1. Az újságírók alapvető feladata
A sajtó munkatársainak alapvető feladata, hogy a megszerzett információkat
továbbítsák. E tevékenység nem egyszerű feladat, hiszen az újságírók az utóbbi időben
meglehetősen bizalmatlanná váltak a szervezetekkel szemben, miközben ők csak a
megfelelő
pillanatban
megfogalmazott,
világos
információkra
vártak.
Az információáramlás folyamatában a riporter elfoglalja egyrészt a vevő szerepét,
másrészt pedig az Ő feladata az információk „szórása”, terjesztése is. Alkalmasnak kell
lennie arra, hogy összefoglalja az általa hallottakat, ugyanakkor állandó
elégedetlenséggel és bizalmatlansággal küzd, miközben összegyűjti a különböző, néha
egymástól teljesen eltérő álláspontokat. Ennek szemléltetésére fogalmazható meg az a
hasonlat, amely szerint az újságírónak soha nem az a vonat érdekes, amelyik időben
megérkezik.
Az újságírónak az alábbi szabályokat kell betartania:

A földrajzi közelség elve (az olvasó közvetlen környezetében lévő
információk feldolgozását jelenti).
o Az időbeli vagy kronológiai közelség elve (az alábbi sorrendben kell
feldolgozni az információkat: a közeljövő eseményeit; a jelen eseményeit;
a közelmúlt eseményeit; a távoli jövő eseményeit; valamint a távoli múlt
eseményeit)
o Az érzelmi ráhatás elve (ennek alapján azokat az információkat kell
feldolgozni és továbbítani, amelyek érzelmi síkon érintik az olvasókat,
ilyen témák például az élet, a halál, a szerelem, a végzet, a siker, a pénz és
a bukás.
Az előbb ismertetett elvekből tehát arra lehet következtetni, hogy az újságíróknak
leginkább azokat a témákat kell előnyben részesíteniük, amelyek közelebb állnak az élet
dolgaihoz, tehát az emberekhez. A konkrétumnak tehát mindig győzedelmeskednie kell
az absztrakt felett, mint ahogy a precíz ismeretnek az általános felett.
2. Az interjú
Az interjúkészítés alapszabályai
o az interjú alanya megjelenítheti és segítségül hívhatja a beszélgetés során
a saját magáról, a szervezetéről vagy a cégéről kialakított képet,
benyomást.
o a hallgatóság igen kevés információt jegyez meg abból, ami a beszélgetés
során elhangzik.
o a hallgatóság nem tesz majd semmilyen erőfeszítést annak érdekében,
hogy a hallottakat jobban megértse.
o az újságíró olykor kihasználhatja az interjúalany szereplési vágyát.
o az elhangzottak módosítása rendkívül nehéz és bizonytalan kimenetelű.
o meg kell minden esetben határozni az elérni kívánt célt, ez által „tisztább”
információkat érhetünk el.
3. A sajtókommunikációs egyéb eszközei
Az interjúkészítésen kívül a sajtókommunikáció alábbi eszközei ismertek:
o internetes napilapok
o Információs levél – Infólevél,
o Sajtójelentés,
o Meghívások,
o Sajtókonferencia,
o Sajtó információs pontok,
o Utazások szervezése,
o Lapszemle.
o

4. A sajtómappa
A sajtócsomag használata elengedhetetlenül fontos kelléke a kommunikációnak. A
mappa célja kettős, egyrészt igazolja a hír, információ újdonságát, másrészt annak
eredetét. Mondhatjuk, hogy a kommunikáció központi eleme, amely a kommüniké és a
konferencia között helyezhető el.
 sajtócsomag
megjelenési
formája
Mivel kifejezetten újságírók számára készült, nem reklám formájában,
reklámhordózóként kell megjelennie. Az elvárások tehát, hogy könnyes
használható,
világosan
érthető,
eredeti
és
hatékony
legyen.
A mappa egyes tartalmi elemeit, dokumentumait felcímkézett csomagban kell
elhelyezni.
 a sajtócsomag tartalma
Fedőlap:
o annak megjelölése, hogy sajtócsomagról van szó
o a csomag kibocsátójának logója
o a dosszié címe
o a fedőlap jobb felső sarkában meg kell jelölni a kontaktszemélyt, adatait
o A sajtócsomag belső tartalma:
o rövid összefoglaló a később kifejtett témákról, fontossági sorrendben.
o rövid összefoglaló kommüniké a csomag címéről, a kibocsátóról, a
bemutatás várható időpontjáról, valamint a sajtó képviselőjéről.
o öt, hat darab szöveges elemzés a témakörökről (leginkább a gazdasági
szempontok bemutatása, vagy annak elemzése, hogy a régióban élőket
mennyiben érinti az adott témakör).
o minden témakörnek önállóan kidolgozottnak kell lennie, és elkülönülten
kell megjelennie.
o minden lap A4-es méretű, 25 sort tartalmaz
o minden oldal számozott.
 mellékletek:
o a céget, vagy a vállalatot bemutató leírás,
o rajzok,
o képletek,
o fotók,
o esetleg szükséges életrajzok.
 a csomag bemutatása:
A sajtócsomagot általában egy konferencia, vagy utazás során szokták
bemutatni, rögtön a megérkezés, vagy találkozás után.
Manapság divatossá vált, hogy a sajtócsomag nem csak nyomtatott formában
jelenik meg, hanem annak tartalma CD formátumban is kibocsátásra kerül.

Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0049_28_szervezeti_elektronikus_
es_interkulturalis_kommunikacio/4426/index.scorml

