HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 27. (2015)
Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére
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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR
Erdélyi szakemberek a Nemzeti Művelődési Intézetnél
Szakmai tapasztalatcserén vettek részt az erdélyi szakemberek a Nemzeti Művelődési
Intézetnél. A delegáció az RMDSZ kulturális és társadalomszervezési főosztályának
képviselőiből, az Erdélyi Közművelődési Egyesület (EMKE) tagjaiból, valamint székelyföldi
kulturális intézmények vezetőiből állt, Hargita megyéből Ferencz Angéla és Czimbalmas Attila
vettek részt.
A program során megismerhették az intézet országos struktúráját, működési rendjét és
programjait. Működő közösségfejlesztési programokba, mintaprojektekbe tekinthettek be.
Ezekkel az ötletekkel, tapasztalatokkal az intézmények saját tevékenységüket javíthatják.
Bővebben a http://www.emke.ro/node/3268 honlapon.

Évértékelő Hargita Megye Tanácsánál
December 16.00-án, du 15.00 órától Hargita Megye Tanácsánál találkoztak a kultúrával
foglalkozó alintézmények. Jelen voltak a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont,
Hargita Megyei Művészeti Népiskola, Hargita Kiadó, Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti
Központ, Hargita Népe Lapkiadó és a Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársai.
A program első pontjaként Ferencz Angéla, a Kulturális Központ vezetője tartott előadást a
megye kulturális stratégiájáról.
A kultúra meghatározásáról és
a stratégia tartalmáról, a
stratégiával
kapcsolatos
kulcsfogalmakról beszélt. Ezt
követően az intézmények
vezetői beszámoltak a 2015-ös
év
eredményeiről,
megvalósításairól.
Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanács elnöke néhány
ajánlást fogalmazott meg az
intézmények felé a kulturális
stratégia kapcsán. Felhívta a
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figyelmet többek között a kulturális turizmusban rejlő lehetőségekre, illetve a kisközösségek
kulturális életének gondozására.

FORRÁS-TÁR
Barabási ösztöndíj romániai magyar diákok számára
A Barabási ösztöndíj keretében azokat a romániai magyar diákokat támogatják, akik
megkezdték felsőfokú tanulmányaikat és jó eredményeket értek el az egyetemen vagy
főiskolán, és közösségi munkát is vállalnak. A fenti kitétek bizonyítása mellett egy esszét is
várnak,
Diákéveim legkimagaslóbb kihívása, valamint miként látom a jövőmet ennek következtében
címmel.
Az esszé terjedelme kb. 3-5 oldal (6000-10.000 karakter szóközök nélkül) legyen.
A jelentkezési határidő 2015. december 30.
További részleteket a http://pillangofoundation.hu/osztondijak/ honlapon lehet olvasni.

ÉRTÉK-TÁR
Értékfeltárás és értékhasználat a helyi közösségekben
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Értékfeltárás és értékhasználat a helyi közösségekben címmel tartottak képzést a Hargita Megyei
Kulturális Központban mindazoknak, akik be szeretnének kapcsolódni az Erdélyi értéktár mozgalomba. A
képzést a Kriza János Néprajzi Társaság munkatársai tartották. Céljuk a magyar nemzeti értékgyűjtő

és

értékmegőrző

mozgalom

erdélyi

beindítása,

megszervezése

és

támogatása.

A nap folyamán ismertették a Hungarikum törvényt, fogalmi tisztázásra is sor került. Ugyanakkor a
résztvevők megtudhatták, hogy hogyan kerülhet be egy termék az Erdély Értéktárba, illetve mi számít
értéknek.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1639458676304711.1073741854.1604663656450880&ty
pe=3

Bővült az Erdélyi Érték-tár
Térségünk értékeinek,
jellegzetességeinek
beazonosítása,
átörökítése
és
megfelelő
hasznosítása a fejlődés egyik alappillére. Ez az
elsődleges célja az RMDSZ által létrehozott Erdélyi
Magyar Értéktár Bizottságnak. A cikkben az
értékfeltáró munka eredményeiről számolnak be.
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/57221egy-honap-alatt-84-erteket-terjesztettek-fel-az-erdelyi-magyar-ertektarba

HARGITA MEGYE KULTURÁLIS KÖVETEI
Turnén a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia
Haáz Sándor vezetésével 2015. december 12. és 22.
között adventi turnén vesz részt a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia. A kis művészek adventi
hangversenyére a következő helyszíneken kerül
sor:
Szentkeresztbánya,
Nyikómalomfalva,
Nagymegyer, Abda, Győr, Fertőd, Hegykő, Sopron
és Budapest.
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A 140 fős együttest székelyruhás gyermekkórus és a fúvós, vonós zenekar alkotja. Céljuk a
hagyományőrzés és közösségteremtés a muzsikaszó, az éneklés és népdalok erejét felhasználva. Ennek
a célnak megfelelően tevékenykednek 1982 óta. Azóta több mint 1000 fellépést tartanak számon.
A Gyermekfilharmónia programjairól és tevékenységéről bővebben a http://www.fili.ro/hirek/245-

advent-2015 honlapon olvashatnak.

JÓ GYAKORLATOK-TÁR
Az év olvasmánya Hargita megyében
A Kájoni János Megyei Könyvtár és a Hargita Népe
Kiadó és Szerkesztőség májusban közösen indította
el az Év olvasmánya című programot. Ennek
keretében a megye lakói szavazhattak kedvenc
könyvükre. A program célja volt, hogy felhívják a
figyelmet az olvasás fontosságára, népszerűsítsék az
egyes műveket és terjesszék az olvasáskultúrát. Két
kedvenc irodalmi műre lehetett szavazni, egy
magyar,
illetve román regényre, és egy
világirodalmi regényre. A programzáró eseményre
és az Olvasókör egyéves tevékenységének
lezárására december 14-én került sor.

Bővebben a programról :
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/esd/2015-12-14

Hagyományok, értékek népszerűsítése és a turizmus összekapcsolása
2015. december 12. és 14. között szászföldi idegenvezetők és touroperátorok látogatták végig a térség
nevezetességeit. A résztvevők népi mesterségekkel, természeti értékekkel, gyógylehetőségekkel
ismerkedtek, gasztronómiai ínyencségeket kóstoltak meg. A program segítségével az idegenvezetők egy
jó támpontot kaptak ahhoz, hogy a térségbe irányított turistáknak sok szép helyi értéket,
jellegzetességet tudjanak ajánlani vagy bemutatni.
Forrás és további információk:

https://www.facebook.com/ADI.Harghita/posts/902801996435405
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“TÖBB TUDÁST A RENDSZERBE”
Képzés vállalkozóknak
A Pro Educatione Egyesület képzést indít vállalkozóknak "Üzleti
tervezés értékek mentén" címmel. A program célja, hogy etikus üzleti
magatartásra (minőségre, tisztességes megoldásokra) buzdítsa a
résztvevőket.
A képzésen lehetőség lesz a meglévő vállalkozások újragondolására,
fejlesztésére, üzleti tervek kidolgozására.
Két modulban fog zajlani a program:
I. Modul 2016. január 29 – 31 (péntek-vasárnap)
II. Modul 2016. március 11 – 13 (péntek-vasárnap)
Helyszín: Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ, Csíksomlyó

További információk:
https://www.facebook.com/proeducatione/photos/a.515341541884152.1073741829.5000488
73413419/930736707011298/?type=3&theater

Kulturális menedzsment képzés Maroshévízen
A Hargita Megyei Kulturális Központ a Maroshévízi Kulturális Központtal együttműködve 2015.
december 5-én képzést szervezett közművelődési szakemberek számára. A kulturális
menedzsment képzést Maroshévízen tartották 12 szakember részvételével. Fő témák voltak:
önkéntesek toborzása, kulturális projektek, kapcsolattartás a kulturális intézményekben.
A résztvevők sikeresnek ítélték a programot, hiszen segítséget kaptak a kulturális területen zajló
munkához, a kulturális programok minőségének javításához.

Beszédtechnikai képzés
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ és az Edutech Consulting Kft közös
szervezésében 2015 . november 27-én beszédtechnikai képzést szerveztek.
A képzés célja a tanult elemek, technikák hatékony beépítése a mindennapi beszédbe, illetve előadói
tevékenységbe, továbbá az önismeret fejlesztése. A megfelelő kommunikáció alapja az érthető beszéd, a
könnyed testtartás és a bizalomkeltő testbeszéd. Az üzlettel kapcsolatos beszélgetések során a hangsúly
a konkrét és koncentrált informatív funkciókra esik: legyen a szöveg összefüggő, jól felépített, legyen a
nyelvhasználat pontos, a beszédhang határozott, ugyanakkor kellemes. A beszédtechnika segít az
elmélyült légzés kialakításában, a pontos artikuláció, a lendületes beszédtempó, valamint a helyes
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hangsúlyozás megteremtésében.
A képzés oktatója Dr. Gyéresi Júlia,a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, aki húsz éve oktat
beszédet egyetemeken, kurzusokon (külföldön és belföldön egyaránt): beszédtechnikát, művészi
beszédet, valamint kommunikációorientált, nyelvi készségeket fejlesztő beszédet. A Marosvásárhelyi
Rádió munkatársaként huszonnégy éve dolgozik: verseket, novellákat, meséket mond.
A képzés maximális résztvevői létszámmal zajlott a Hargita Megyei Kulturális Központ pincetermében.

KÖSZÖNJÜK A HÍRLEVELÜNKRE FORDÍTOTT FIGYELMÉT!
Kapcsolat:
Hargita Megyei Kulturális Központ
530102 Csíkszereda, Temesvári sugárút 4.
Tel: 0040266-372044, 0040-0746-244235
Fax: 0040266-315891
E-mail: hargitakultura@gmail.com
https://www.facebook.com/kkozpont
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