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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR
Találkoztunk a kulturális menedzsment tanfolyamot 10 éve végzettekkel
A Hargita Megyei Kulturális
Központ
pincetermében
találkozott – január 23-án
délután – annak a csapatnak
egy
része,
akik
az
intézményünk által 2005-ben
szervezett
kulturális
intézményvezetői
képzést
végeztek. Munkacsoportunk
felkérte a jelenlévőket, hogy
számoljanak be arról, hogy miként tudták a tanfolyam során elsajátított ismereteket
kamatoztatni az elmúlt tíz évben. Amint megtudtuk egymástól és az előadóktól egyaránt
tanultak. Aki kultúrmenedzseri tevékenységet végez szinte napi gyakorisággal
alkalmazza a tíz éve kapott tudást az események szervezésben, lebonyolításában és
megörökítésében egyaránt. A találkozó végén a kulturális menedzsereknek emléklapot
nyújtott át Ferencz Angéla a Hargita Kultúra Munkacsoport vezetője, ezen kívül a
jelenlévők az intézmény által tavaly kiadott Kulturális menedzsment módszertani
kézikönyvet vihették haza, illetve a Művelődés folyóirat legutóbbi számát. Továbbra is
fontosnak tartjuk a szakemberek képzését, a humán erőforrás fejlesztést, a
tudástranszfer megvalósítását. Úgy véljük, hogy az emberekbe való befektetés, ahogy a
fenti példa is igazolja, megtérül, ezért folytatjuk képzési programjainkat formális és
informális szinten is.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674891412620618.1073741961.1704377
76399320&type=1
Felmérjük a kultúrházakat
A tavalyi évhez hasonlóan a
Hargita Kultúra Munkacsoport
idén is felmérést végez Hargita
megye kultúrházairól. Február első
hetében kérdőíveket küldünk ki az
önkormányzatoknak,
hogy
a
kultúrházak állapotáról, az ott

szervezett rendezvényekről és a kultúrigazgatók, kultúrfelelősök helyzetéről értesüljünk.
Ezúttal arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen képzést igényelnének a kultúrigazgatók.
Évről évre végzett kutatásaink amellett, hogy rávilágítanak, hogy miként sikerül az
épületeket karbantartani és hasznosítani, illetve értesülünk általuk a helyi igényekről,
abban is segítenek, hogy a személyzeti változásokat is követni tudjuk, mivel szükségünk
van, hogy mindig kivel létesítsünk kapcsolatot. Mivel az adatlapokat az
önkormányzatoknak küldjük ki, ezúton is kérjük a polgármestereket, hogy juttassák el a
kérdőíveket a kultúrigazgatóknak és kultúrfelelősöknek, és ösztönözzék őket, hogy ezeket
küldjék vissza a kérdőívben megadott e-mail címünkre.
A Gyergyóremetei Turisztikai Információs Irodát látogattuk meg
Több turisztikai információs iroda működik megyei szinten, mi a gyergyóremeteit
látogattuk meg nemrégiben. Érdekes tapasztalatokról számolt be Nagy József, a
turisztikai iroda munkatársa. Amint mondta, hogyha turista jár Remetén mindenképp az
irodába betér, a központi helyen található, szokatlan épület felhívja magára a figyelmet.
Hozzátette, hogy egyelőre újdonságnak számít az iroda. Szerinte mindenképp egy jó
előrelépés, megfelelőképp tálalni is tudják Gyergyóremete értékeit, de úgy vélte, hogy
hiányzik még a Gyergyói-medence szintjén az a vállalkozói réteg, aki turizmusba ruházna
be, így azon kívül, hogy a
látnivalókat a vendégek megnézik,
tovább utaznak. Remete egyelőre
nem
jelent
igazi
turisztikai
desztinációt, nem töltenek több időt
ott, nem alusznak ott a turisták.
„Vannak vízimalmaink, borvízeink,
tájházunk, hegyeink, noha néhány
panzió is akad a községben, nem
tudunk itt altatni egy autóbusznyi
embert, nem tudunk nekik többnapos programcsomagokat ajánlani, ahogy történik ez
például Sóvidéken. Emiatt, mi nem csak reklámozunk és várjuk a turistákat, ahogy az
ilyen irodák esetében általában kellene történjen, hanem megpróbálunk feltételeket
teremteni egy leendő turizmusnak. Jelenleg feltérképezzük azokat a kulturális-építészeti
értékeket, műemlékeket, amelyeket meg kell menteni, az önkormányzat segít abban,
hogy miként tudjuk ezeket hosszú távon – turisztikai szempontból hasznosítani. Ezután
következhet a hosszú távú cél, hogy befektetésre sarkalljuk a vállalkozói réteget,
amelynek közreműködése nélkül nem jöhet létre a jól működő turizmus” – vélte Nagy
József. Bővebb információk Gyergyóremete turizmusáról a következő linken olvashatóak:
http://remeteturist.ro/ A falu Facebook oladala, amelyet a turisztikai iroda működtet a
következő linken tekinthető meg: https://www.facebook.com/gyergyoremete?fref=ts

JÓ GYAKORLATOK-TÁR
Kulturális előadássorozatok vidéken
Megyénk több településén is kulturális előadás-sorozatokat indítottak a helybéliek. Az
előadók helytörténeti jellegű érdekességekről, helyi személyiségekről szoktak értekezni,
építve, erősítve a helyi identitástudatot. Amellett, hogy a résztvevők művelődnek, az
ilyen alkalmak a közösségépítés szempontjából is kitűnőek, találkoznak az ismerősök,
szomszédok és eszmét cserélhetnek. Az alábbiakban három ilyen követendő példát
ajánlunk a figyelmükbe.
Szépvízen több éve tartják a Kultúrcsütörtök előadássorozatot. Igazodva a gazdálkodás
naptárához, figyelembe véve, hogy télen kevesebb a munka, ebben az évszakban
szervezi heti gayokrisággal a helyi önkormányzat a rendezvényt. Az előadásokon kívül
filmbemutatót, könyvbemutatót és komolyzenei koncertet is tartottak csütörtökönként
este.

A Botorka Közmű-velődési Órákat Balán-bányán egy helyi civil szervezet, a Botorka
Közművelődési Egye-sület szervezi. A havonta egyszer megtartott előadásokon főként
Balánbánya történetéről, helyi személyiségekről kaphattak tájékoztatást az érdeklődők,
de sokszor tudhattak meg a szomszédos Csíkszentdomokosról is értékes információkat.
Botorka Közmű-velődési Órákról bővebben: http://www.botorka.ro/?p=static&c=25
Gyergyószárhegyen Láthatatlan Oskola néven kerül sor az ilyen alkalmakra havonta
egyszer, ennek szervezői a Kulturális Művészeti Központ és a helyi önkormányzat. Az
előadássorozat apropóját a Székelyföld Története című tavaly októberben megnyitott
kiállítás adta, ennek kísérőrendezvényeként jött létre, általában történészeket szoktak
meghívni előadni.

Gyergyóremete kiváló a kiállítások fogadására

A Hargita Megyei Kulturális Központ által szervezett tavalyi gyergyóremetei fotótábor
anyagából nyitottunk tárlatot Gyergyóremetén január 28-án. Kiemelt figyelmet szentel a
kultúrának a helyi önkormányzat, a gazdag anyagot két helyszínen, a polgármesteri
hivatal tanácskozó termében, illetve a közösségi házban mutathattuk be. Szintén
Gyergyóremetén a főtéren található Régizene Fesztiválról készült szabadtéri kiállításunk
is. Tervek szerint február 4-én a község fogadja a Székelyek az első világháború
harcterein. A dicsőség és a pusztulás négy éve: 1914–1918 című történelmi jellegű
kiállításunkat. Az utóbbi a Balás Gábor Művelődési Ház előterében kap helyet majd. Ez a
hozzáállás igazolja az értékekre való megfelelő odafigyelést, más községi
önkormányzatokat is ösztönözhet.
További képek a kiállítás megnyitóról:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675839032525856.1073741963.1704377
76399320&type=1

KÖNYV-TÁR
Kányádi Sándor felolvasó maraton
Napjaink egyik tendenciája, hogy a
könyv és úgy általában véve az
olvasás
szerepe,
fontossága
csökken. A könyvtárak, ezért olyan
módozatokat kell keressenek, ami
által meg tudják szólítani az olvasót.
Ilyen lehetőség a közös olvasások, a
felolvasó maratonok szervezése.
Ezzel élt példásan az utóbbi
években a Kájoni János Megyei
Könyvtár (KJMK). A tavaly már 13 ország 156 településén, több mint 27 000-en olvastak

fel. Idén is a KJMK a Hargita Megye Tanácsának támogatásával szervezi meg a közös
olvasást, ezúttal Kányádi Sándor gazdag életművét szólaltatják meg. A maraton
időpontja: 2015. február 17., kedd, reggel 10 órától este 8 óráig, helyi idő szerint. A
felolvasás fő helyszíne a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme, viszont bárhol
bekapcsolódhatnak közösségek, kérik őket, hogy jelezzék csatlakozási szándékukat, hogy
tudják a mozgalmon részt vevők számát pontosan felbecsülni.
A korábbi évekhez viszonyítva újdonság, hogy nemcsak magyarul olvashatják Kányádit,
hanem mindazon nyelveken, melyekre lefordították, így más anyanyelvű olvasók is
csatlakozhatnak a közös olvasáshoz.
Bővebb tájékoztatástaz alábbi linken találnak:
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/206/kanyadi-sandor-felolvaso-maraton-felhivas-kozos-olvasasra

WEB-TÁR
Az alábbiakban Sóvidék-Hegyalja Kistérség honlapját ajánljuk a figyelmükbe.
Ebben a mikrórégióban a
vállalkozói
réteg
példásan összefogott és
a kistérségi egyesület
honlapján
közösen
jelenítik
meg
kínálatukat. A térségben
található
települések
részletes leírása mellett,
olyan programokat is
találunk itt, amelyek
arról árulkodnak, hogy
lekötik, ott-marasztalják
a
turistákat,
nem
véletlen, hogy a statisztikai adatok alapján kiderül, hogy megyeszinten ebben a
térségben a legmagasabb az ott töltött éjszakák száma. A kistérség pályázatfigyelést is
végez időben tájékoztatja a helyi vállalkozókat a lehetőségekről.
A Sóvidék-Hegyalja Kistérség honlapja: http://www.sovidek.ro/hu/

TUDÁS-TÁR
Metszetek társadalomtudományi folyóirat
A Debreceni Egyetem Politikatudományi és
Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi
folyóirata fórumot kíván biztosítani kutatók, oktatók,
elméleti és gyakorlati szakemberek számára.
Társadalomtudományok képviselőinek tanulmányait,
kutatási eredményeit jelenítik meg (szociológia
szociálpolitika,
politikatudomány,
közgazdaságtudomány, néprajz, történelem és antropológia).
Amint vélik egyre erősebb igényként fogalmazódik
meg, hogy a rokon- és társtudományok művelői
ismerjék egymás eredményeit, a szűk szakmai
határokon kívüli tudományos világ legújabb kutatási
irányait, érdeklődéseit és teljesítményeit. Folyóiratuk
ehhez kíván hazai és nemzetközi szakemberek
számára szakmai-tudományos teret biztosítani. A folyóirat online változata elérhető a
http://metszetek.unideb.hu/ linken.

FORRÁS-TÁR
Fiatalok művelődését serkentő pályázat közművelődésben dolgozóknak
Érdekes és újszerű pályázatra találtunk, amellyel a kiírók úgy
gondoljuk, hogy képesek a művelődésszervezők fantáziáját
megmozgatni. A cél olyan kulturális tevékenységeket szervezni
amelyek a kreativitás és újdonság felhasználásával fiatalokat
vonzana:
„A
Magyar
Népművelők
Egyesülete
a
közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek
számára Közművelődési szakmai innovációs pályázatot ír ki a,
művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára. Olyan új,
a közművelődés keretei között zajló művelődési formák,
alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, melyek célközönsége az
ifjúsági korosztály. A pályázat benyújtása 2015. február 16-ig a pályázat összdíjazása
bruttó 300 000 Ft, melyet a zsűri az általa legjobbnak ítélt 3 pályázó között oszt szét.
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/21/kozmuvelodesi-szakmai-innovacios-palyazatpalyazat-kozmuvelodesi-modszerek-fejlesztesere/

