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Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére
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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR
Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A Magyar Kultúra Napját Hargita Megye Tanácsa és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa
rendezvénysorozattal ünnepli. Ehhez kapcsolódóan a Hargita Megyei Kulturális Központ Nyílt
Napot szervez, amelyben az intézmény ezévi tevékenységét, programjait ismerteti a térség
művelődésszervezőivel és közművelődési szakembereivel.
A rendezvénysorozat teljes
programja
megtalálható
Hargita
Megye
Tanácsának
facebook
oldalán:
https://www.facebook.com/hargitamegye/photos/gm.1649406031981095/1117865364903867/?t
ype=3&theater

Készülünk a XXIV. Megyei Farsangbúcsúztatóra

2015. január 19-én a Hargita Megyei Kulturális Központ pinceklubjában megbeszélést
tartottunk a XXIV. Megyei Farsangbúcsúztatóról. Idén február 6-án Gyergyóditróban lesz a
népszerű rendezvény. A beszélgetésen részt vettek a
Hargita megyei hagyományőrző csoportok vezetői és
az esemény házigazdái Gyergyóditróból.
Mivel az esemény turisztikai szempontból is jelentős,
a szervezésnél különösen figyelnek az esemény
népszerűsítésére, a látogatók megfelelő fogadására,
a terep előkészítésére.
Részletesebb információk kaphatók a rendezvényt hirdető
facebook oldalon, melyet folyamatosan frissítenek a
szervezők:
https://www.facebook.com/events/1660155924226492/
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ÉRTÉK-TÁR
Turizmus és természetvédelem értékek mentén
Január 13-án a Kájoni János Megyei Könyvtárban előadáson,
beszélgetésen vettünk részt Turizmus és természetvédelem címmel.
A program meghívott vendége Pál Zoltán volt, a Korond-Parajd
Természetvédelmi Gondnokság vezetője. Az előadó arra kereste a
választ, hogy miként lehet a helyi lakosok és turisták figyelmét a
fogyasztásról az igazi értékekre irányítani. Hogyan lehet
megmutatni az értékeket úgy, hogy azok ne károsodjanak? Az
előadás gondolatébresztő volt a résztvevők számára. A jelenlévő
szakemberek megosztották ötleteiket, javaslatokat fogalmaztak
meg a felmerülő problémákra.
Az eseményről további részleteket az alábbi linken érhetnek el:
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/339/zold-szerda-turizmuses-termeszetvedelem-problemairol-beszelgettek

2016 Márton Áron emlékév

Ebben az évben ünnepeljük Márton Áron püspök születésének 120. évfordulóját. Ebből az alkalomból
a Nemzetpolitikai Államtitkárság Márton Áron emlékévet hirdetett.
Márton Áron (1896-1980 ) Erdély püspöke egy kiemelkedő személyiség volt, aki munkájával, eszméivel
és a közösségért való kiállásával jó példa lehet a mai ember számára. Az emlékév 2015 december 24én indult, mivel ekkor nevezték ki 1938-ban Márton Áront Erdély püspökévé.
2016-ban több programot is szerveznek Márton Áron tiszteletére (vetélkedők, jubileumi konferenciák,
rendhagyó történelem órák). A rendezvénysorozathoz Hargita Megye Tanácsa is csatlakozik kulturális
alintézményeivel együttműködve. Részletek az emlékévről: http://www.kormany.hu/hu/aminiszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/marton-aron-emlekevet-hirdeta-nemzetpolitikai-allamtitkarsag
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FORRÁS-TÁR
A Magyar Népművelők Egyesülete 2016-ra az alábbi pályázatokat
írta ki, melyre Magyarország határain kívül élő magyar közösségek
is pályázhatnak. A pályázatok leadási határideje : 2016. február 13.
Bővebb információt találnak a http://www.kulturhazak.hu/
honlapon.

Közművelődési szakmai innovációs pályázat Olyan újszerű művelődési formák, alkalmak,
módszerek leírását várják, amelyek az élőzene közösségformáló szerepét erősítik. Pályázhatnak a
közművelődésben dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, illetve azok vezetői.

Fotópályázat A pályázatra 2015 folyamán, valamely közművelődési intézmény vagy szervezet
rendezvényén készült fotóikat küldhetik be.

Könnyűzenei helytörténeti pályázat Olyan rövid (4-5 oldalas) kutatási terveket várnak, amelyek
egy-egy település könnyűzenei múltjának egy részletét kívánják feldolgozni.

JÓ GYAKORLATOK-TÁR
Kulturális élet 2015-ben
Az elmúlt évben Csíkszeredában számos
kulturális
programot
kínáltak
az
intézmények,
egyesületek
és
magánszemélyek. A szervezett kulturális
események nemcsak a helyi lakosok
örömét szolgálták, hanem résztvevőket
vonzottak más megyékből, országokból is.
Pezsgő
kulturális
élet
jellemezte
Csíkszeredát, amelyben a fesztiválok,
kiállítások,
könyvbemutatók,
hagyományőrző rendezvények emelkedtek
ki.
A megvalósított programokról,
eseményekről bővebben olvashatnak az
alábbi cikkben :
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/pezseg-a-kulturalis-elet-csikszeredaban
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TUDÁS-TÁR
Nemzeti Köznevelési Portál

Figyelmükbe ajánlunk egy nagyon hasznos digitális tudás-tárat,
mely nemrég lett hozzáférhető.
A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) érdekes tananyagokat,
segédanyagokat, foglalkozás leírásokat, teszteket tartalmaz
különböző tantárgyakból. Segíti a diákokat az élvezetes
tanulásban, a pedagógusokat a felkészülésben és ötleteket ad
a szülőknek, hogyan támogassák gyerekeiket a tanulásban. A
portált az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet működteti.

A digitális tanulást-tanítást támogató portál az alábbi linken érhető el:
https://portal.nkp.hu/

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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