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MUNKACSOPORT HÍREK –TÁR

FORUM 15 – Képzőművészeti, tényfeltáró- és művészeti programokat kidolgozó kerekasztal
A Forum 15 első kerekasztalra április 8-án,
szerdán 10 órától került sor a Hargita Megyei
Kulturális Központ, a Hargita Kultúra
Munkacsoport, a Gyergyószárhegyi Kulturális
és Művészeti Központ szervezésében,
valamint Hargita Megye Tanácsának
támogatásával. A szervezők célja többrétű:
(1) A művészek számára alkotási lehetőség
bíztosítása, műteremgondok megoldása. (2)
A művészet iránt érzékeny, de főleg azt
hivatásként megélő fiatalok számára
biztosabb támpontokat nyújtani, mint amit a jelenlegi oktatás keretek között kaphatnak. (3)
Fentaró-hálozatok és megbízható kapcsolatrendszerek kiépítése. (4) A jó értelemben vett
tömegnevelésen keresztül új támogatók bevonása, mecénássá formálása. (5) a székelyföldi
vizuális művészetek bekapcsolása a nemzetközi áramlatba, nemzetközi kapcsolatrendszerek
kiépítése.
Fotók
a
kerekasztalról
az
alábbi
linken
telinthetőek
meg:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710596955716730.1073741979.1704377763993
20&type=1
A tanácskozás eredményeként sorolható az a székelyföldi kortárs képzőművészeti szemle,
amely a http://forumtizenot.blogspot.ro/ címen olvasható.

EMKE rendezvényeken vettünk részt
Kolozsváron
A 130 éves EMKE éves közgyűlését és
díjkiosztó ünnepségét tartották április 10.én, szombaton Kolozsváron. Sor került a
Kárpát-medencei
Közművelődési
Kerekasztal tanácskozására is, ahol jövőbeli
tervekről és közreműködésről esett szó.
Május 8.-án pénteken a Magyar Házak
találkozóján sor került egy újabb
megbeszélésre. Mindkét eseményen a Hargita Kultúra Munkacsoportot Ferencz Angéla
képviselte, a Hargita megyei kultúrotthonok szerepéről és annak fontosságáról beszélt a

jelenlévőknek. Olyan kérdések fogalmazódtak meg a téma kapcsán hogyan, milyen
módszerekkel lehet a szórványban vagy a vidéki közművelődésban a közösségi szerveződési
formákat erősíteni.
http://www.emke.ro/kiosztottak-az-idei-emke-dijakat
Ferencz Angéla vitaindítója a kultúrotthonok szerepéről a következő linken érhető el:
http://multikult.transindex.ro/?cikk=22911

Székelyföldi közművelődési szakemberek találkozója
Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei
Kulturális Központ, a Kovászna Megyei
Művelődési Központ és a Szépvízi
Polgármesteri Hivatal 2015. április 17-18.
között szervezte meg a Székelyföldi
közművelődési szakemberek találkozóját,
amelyre Szépvízen, a Polgármesteri
Hivatalban került sor.
A találkozón Kovászna és Hargita
megyékből összesen 42 személy vett részt.
Hargita megyéből: Csíkszereda, Szépvíz,
Csíkszentmiklós,
Csíkborzsova,
Csíkszentgyörgy,
Gyergyóremete,
Gyergyószárhegy,
Máréfalva,
Csíkszentdomokos,
Csíkdánfalva, Kászon, Csíkmadaras, Kovászna megyéből: Sepsiszentgyörgy, Barót, Erősd,
Kisbacon, Kézdivásárhely közművelődésszervezői voltak jelen.
A kétnapos találkozó célja a székelyföldi
művelődésszervezők és közművelődési
szakemberek
közötti
szakmai
tapasztalatcsere
volt,
valamint
székelyföldi léptékű együttműködések
kidolgozása.
Összegzésként elmondható, hogy a
rendezvény sikeres és hasznos volt a
résztvevők számára, hiszen a találkozó
hozadékaként
olyan
partnerségek,
együttműködések jöttek létre, amelyek
nem csak megvalósíthatók, hanem
hosszú távon fenn is tarthatók.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.716094168500342.1073741981.1704377763993
20&type=3

Közvitán vettünk részt az Ifjúsági Stratégia kapcsán
A Hargita Megye Tanácsa Elemző
Csoportja által kidolgozott ifjúsági
stratégiáról
tartottak
közvitát
a
csíkszeredai megyeházán április 21-én,
kedden, amelyen a Hargita Kultúra
Munkacsoport részéről Ferencz Angéla, a
Hargita Megyei Kulturális Központ
vezetője is részt vett. A közvitán
elhagzott, a fiatalokat leginkább érintő
problémák:
az
ifjúság
igényeinek
felmérése, az idegen nyelvek fontosságának hangsúlyozása, oktatási rendszer reformja és a
migráció kérdése. Ferencz Angéla abban látja a problémát, hogy kevés az innovatív helyzet,
amely felkelti a fiatalok érdeklődését. A stratégia gyakorlati hasznához számos tevékenységet
össze kell vele hangolni, mint például az intézmények pályázati kiírásait. A konzultációk annak a
feltérképezésére szolgálnak, hogy a megyei tanács és a különböző intézmények hogyan tudják
segíteni a fiatalokat.
A közvitáról és a stratégiáról részletesebb leírást az alábbi linken olvashatnak:
http://www.hargitamegye.ro/hirek/ifjusagi-strategia-a-fiatalok-igenyeire.html

Lezárultak a XI. Hargitai Megyenapok

Sikeresen lezárultak az idén tizenegyedik alkalommal megszervezett Hargitai Megyenapok. A
rendezvény előzményeként mint a rendezvény koordinátora, a Hargita Megyei Kulturális
Központ több konzultációt is kezdeményezett, amelyeken a Hargita Kultúra Munkacsoport is
részt vett és segített a koncípiálásban, a módszertan kidolgozásában. A programsorozat 2015.
május 14-22. között zajlott a megye több helyszínén. Az rendezvénysorozat színes
programokkal várta az érdeklődőket, ahol gyermek és felnőtt egyaránt megtalálta a számára
leginkább kedvező szórakozást. A programkínálatot színesítették kiállítás, néptánctalálkozók,
színház és bábszínház elsőadások, kirándulások, hangverseny, valamint családi programok. A
szerevezők szerint a rendezvény népszerűnek mutatkozott sokan ellátógattak a különféle

programokra. Az előző évekhez viszonyítva a szervezés is gördülékenyebben zajlott és a
visszajelzések alapján egy igazán sikeres rendezvénynek bizonyult.
Tekintse meg a rendezvénysorozat hivatalos facebook oldalán a különböző eseményeken
készült képeket: https://www.facebook.com/megyenapok?ref=hl .

FORRÁS-TÁR

Felhívás - Gloria Victis, Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedő 2015
A Rákóczi Szövetség 2015-ben 20. alkalommal hirdeti meg
Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis
elnevezésű történelmi vetélkedőjét. A vetélkedőn minden
évben több száz határon túli és magyarországi középiskola
háromfős diákcsapata vesz részt. Az idei vetélkedő címe:
A magyar őstörténet, a honfoglalás és az államalapítás.
A háromfős csapatok egy tesztsor kitöltésével
nevezhetnek be. A verseny két fordulóból áll. A második fordulóra bejutott csapatok meghívást
kapnak egy háromnapos ifjúsági találkozóra a 1956-os emlékünnepség keretében Budapesten,
amelyre hagyományosan október 21. és 23. között kerül sor.
A kitöltött feladatlap és jelentkezési lap postázási határideje: 2015. június 15., hétfő.
A jelentkezési lapot és az első forduló feladatlapját a szakirodalommal együtt a Rákóczi
Szövetség honlapjáról lehet letölteni:
http://www.rakocziszovetseg.org/

ÉRTÉK-TÁR

A Székely Tankönyv Facebook oldalát ajánljuk figyelmébe!
A Székely Tankönyv Facebook oldalát 2011-ben indították el, azzal a
céllal, hogy bemutassák a tankönyv létrejöttét és a további
fejlesztéseit. 2015. január 21-én megbeszélést tartottak
Székelyudvarhelyen, a kötet második, javított kiadásáról, hogy
digitális tankönyvet és tansegédletet szeretnének kidolgozni.
Továbbá tervezik a kiadvány on-line és e-book változatát is.
A tankönyvet megtalálják Facebook oldalukon, az alábbi linkre
kattintva: https://www.facebook.com/SzekelyTankonyv

A székelység története és kultúrája – a Székely Tankönyv munkacsoportja által szervezett
vetélkedő
Április 8-án vetélkedőt szerveztek Székelyudvarhelyen „A székelység története és kultúrája”
témában a Bányai János Műszaki Szaközépiskolában. A versenyre a megye több településéről
érkeztek diákok. Minden résztvevő könyvjutalmat
kapott, az első három helyezett pénzjutalomban is
részesült a Rákóczi Szövetség, a Pro Hungaris
Alapítvány
és
Hargita
Megye
Tanácsa
támogatásának köszönhetően. A verseny első
helyezettje a fenyédi Márton Áron Általános
Iskola csapata, másodikok lettek a Korondi
Iskolaközpont diákjai, harmadik helyen végeztek
az etédi Jósika Miklós Általános Iskola tanulói.

TUDÁS-TÁR

Turizmus Bulletin - A Magyar Turizmus Zrt. szakmai és tudományos folyóirata
Az 1997-ben létrehozott, évente négy alkalommal
megjelenő Turizmus Bulletin szakmai és tudományos
folyóirat legfontosabb célja, hogy a folyóiratban
megjelenő tanulmányokkal, kutatási összefoglalókkal és
statisztikai elemzésekkel, a nemzetközi és a hazai
turizmust érintő aktuális témákról naprakész, az elméleti
és gyakorlati szakemberek munkájában egyaránt
használható ismereteket nyújtva segítse a magyarországi
turisztikai szakma tájékozódását. A folyóiratban
olvasható tanulmányok példaértékűek lehetnek és
hasznos információkkal szolgálhatnak a hazai turisztikai
szakember számára is.
A Turizmus Bulletinben számos tanulmány, emellett
statisztikai
elemzés,
konferenciabeszámoló
és
könyvajánló olvasható. A megjelent írások a világ és a
magyarországi turizmus aktuális kérdéseinek széles
körét vizsgálják, köztük például a küldőpiacok utazási szokásait, a turisztikai termékeket vagy a
hazai desztinációk tapasztalatait.
A szakmai folyóirat a következő linken érhető el:
http://szakmai.itthon.hu/turizmus-bulletin

FOGALOM-TÁR

Online kommunikáció
Az internet kétirányú kommunikáció. Az online kommunikáció interaktív modelljét many-tomany modellnek is nevezik. Jellemzője, hogy felcserélhető a kibocsátó és a befogadó személye,
és megvalósul az üzenetek váltakozó vagy kétirányú cseréje. Az online kommunikáció kisebb
célcsoportokat vagy személyeket is el tud érni, pl. elektronikus hírlevél formájában. Az online
kommunikáció lehet magán vagy üzleti jellegű. A magánjellegű online kommunikáció célja
általában az információszerzés és szórakozás. Az üzleti célú kommunikáció, egyrészt lehet
szervezeten belüli kommunikáció, ami az alkalmazottak között zajlik le, többnyire e-mail
formájában. Ugyanakkor beszélünk külső kommunikációról is, aminek direkt vagy indirekt
módon gazdasági célja van, pl. értékesítés, ismertség javítása, költségcsökkentés.
A közösségi médiához kapcsolódó fogalmak meghatározása:
a.) Online marketing
Egy olyan interaktív üzleti munkához kapcsolódó marketingtevékenység, amely elektronikus
közegben és hálózati információs rendszerekben tömegekkel és egyénekkel sajátos módon
kommunikál, valamint értékesítést támogat online eszközökkel. Vannak „látható” és „nem
látható” eszközei egyaránt. Az előzőbe sorolható például a banner, linkmarketing, videó- és
vírusmarketing, illetve a különböző közösségi médiaalkalmazások. A láthatatlan eszközök a
weblapok optimalizálása az internetezők számára.
b.) Közösségi média, angol kifejezés
szerint „social media”
Olyan médiumok összessége, amelyet a
felhasználók töltenek meg tartalommal. Bárki
részt vehet a közösségi médiában, mivel ez
egy olyan közösség, ahol nyílt párbeszédeket
folytatnak egymással a felhasználók irányítás
nélkül, főleg összeköttetés, kapcsolat kialakítása végett.
A közösségi média a következő szolgáltatásokból áll: közösségi oldalak, közösségi terek, blogok,
mikroblogok, videó-, kép- és zenemegosztó portálok , internetes fórumok, podcastok, wikik, link
adatbázisok, hírgyűjtő oldalak.

c.) A közösségi marketing
Egy olyan marketingstratégia, amely folyamatos párbeszédet törekszik kialakítani és fenntartani
a potenciális és már meglévő fogyasztók, illetve cégek között a közösségi média csatornáin.
d.) Közösségi oldalak
Az olyan web 2.0-ás online közösségi portálokat sorolják ide, amelyek a regisztrált
felhasználóknak kommunikációs felületet biztosítanak. Lényegük, hogy az oldalak tartalmát
nagyrészt a közönség tölti fel. Fő céljuk, hogy a tagok kommunikálhassanak és kapcsolatot
alakíthassanak ki egymással.
Az online kommunikáció leginkább a reklámiparban mutatkozik meg. Tv, rádió mellett a
legsikeresebb reklámhordozók az online marketing eszközei.
Ezek lehetnek:
1. Közösségi oldalak: Facebook, Instragram
Ezek az oldalak a regisztráló tagoknak lehetőséget adnak egy önálló adatlap létrehozására. Az
adatlapok a szolgáltatás függvényében alakíthatók. Vannak oldalak, amelyek kötetlenek,
személytől függ, ki, hogyan formálja a profilját, milyen adatokat, tartalmakat oszt meg a
közönséggel. Továbbá vannak oldalak, amelyek kötöttek, nem lehet titkosítani a tartalmakat. A
közösségi oldalak lényege, hogy a csatlakozott résztvevők különböző tartalmakat oszthatnak
meg és kommunikálhatnak egymással. Az oldalak célja a kapcsolatépítés és kommunikáció
mellett a szórakoztatás.
2. Videómegosztók, képmegosztók/fájlmegosztók: Youtube, Vidtome, Indavideo, Flickr,
Picasa Ezeken az oldalakon a felhasználók elsősorban nem a kapcsolattartás miatt vannak jelen,
hanem videókat, képeket és egyéb fájlokat osztanak meg, vagy csak raktároznak saját használati
célra.
3. Blogok, mikroblogok: blog.hu, blogger.hu, mommo.hu, twitter.com, blogger.com,
blogol.hu, Twitter, Tumblr Közösségi média legismertebb és legrégebbi szolgáltatásai a blogok.
Leggyakrabban on-line újságként vagy személyes élmények, gondolatok megosztására
használják. Bárki írhat blogot, bármilyen témában.
 A közösségi média előnyei:
- nyílt, közvetlen, szabad felület, ahol a felhasználók korlátok nélkül kommunikálhatnak
egymással
- bárki írhat, szerkeszthet tartalmat
- az oldalak mindenhol elérhetők, számtalan idegen nyelven, pl. a Facebook 180
országban működik, 70 nyelven
- a közösségi oldalakon a regisztrálók olyan információkat adnak meg magukról, amely
alapján a hirdetők pont
- használata ingyen van
- könnyen megkérdezhető az emberek véleménye

 A közösségi média hátrányai:
- nem lehet mindenkit elérni a közösségi média oldalon
- kifejlesztett alkalmazások költségesek, ha egyszerre több különböző közösségi média
felületen szeretne megjelenni a márka
- lassú illetve a rossz válasz, pl. az emberek, ha márkát vagy vállalatot követnek hiteles és
gyors választ várnak esetleges kérdéseikre
- A nagy közönségben mindenki terjeszti a különböző információkat, tartalmakat, ezért
sokszor nem tudni, hogy ki az előállító, tulajdonos és a közzétevő
- egyre több a spam-gyanús felhasználó jelenik meg, megtévesztő reklámok,
nyereményjátékok sokasága lepi el a közösségi oldalakat
Felhasznált források:
http://www.online-prezentacio.hu/index.php/online-jellegzetesseg.html
http://www.szek.org/attachments/349_DomjanZsofia_Szakdolgozat.pdf

KÖSZÖNJÜK A HÍRLEVELÜNKRE FORDÍTOTT FIGYELMÉT!

