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Kulturális menedzsment könyvbemutató
Dr. Szabó Árpád Bevezetés a kulturális intézmények menedzsmentjébe című könyvének
csíkszeredai bemutatjóját a Kájoni János Megyei Könyvtárban tartották, amelyen a
Hargita Kultúra Munkacsoport is részt vett. A kötetet Balog László, a Sapientia EMTE
Csíkszeredai Egyetemi Könyvtárának igazgatója méltatta a könyvbemutatón. A szerzővel
Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója beszélgetett.
Bővebben: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/142/konyv-a-kultura-es-muveszetmenedzsmentjerol---szabo-arpad-konyvbemutatoaja

Szakmai partnerségi hálózat értékeink megjelenítéséért
2014. június 23-án a Hargita
Megyei Kulturális Központ
pinceklubjában került sor az
Élő Erdély Egyesület által
kezdeményezett és a Hargita
Kultúra
Munkacsoport
szervezésében „Csík csodái – a
Csíki
medence
virtuális
értéktárának
létrehozása”
program
megvalósításához
szükséges partneri hálózat
alakuló,
egyeztető
megbeszélésére.
A „Csík csodái” program céljai: a Csíki-medence lokális és tájegységi értékeinek
felkutatása, rendszerezése, dokumentálása, helyi szakemberek, szakmai szervezetek és
a helyi közösség mobilizálása, a beazonosított értékek átfogó dokumentálása, virtuális
értéktár létrehozása, helyi értékek bemutatása, a helyi lakosság bevonása a lokális
értékek rangsorolásába, érték-preferenciáik megjelenítése, a beazonosított helyi
értékek népszerűsítése.
A program a magyarországi Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, „A nemzeti
értékek
és
hungarikumok
gyűjtésének,
kutatásának,
népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” elnevezésű pályázat
keretében valósul meg.

Fiatalok

a vidékért címmel a frissen végzett vidékfejlesztési szakemberek esélyeiről,

valamint a székelyföldi vidékfejlesztés szakmai lehetőségeiről szervezett előadásokkal
egybekötött műhelybeszélgetést 2014 június 20-án a csíkszeredai Sapientia egyetemen
a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány. Az eseményen a Hargita Kultúra
Munkacsoport is részt vett.
A témában Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatójának előadása
hangzott el a kultúra és a vidékfejlesztés kapcsolata témában. Az előadás rámutatott
arra, hogy a két tényező
összekapcsolása
új
szemléletet
és
lehetőséget hordoz.
Silló
Ágota
kerekasztalon vett részt
Fiatal
szakemberek
fejlesztéspolitikai
tudásának
térségi
hasznosítási lehetőségei
témában.

TEREP-TÁR

Hargita megyei vidéki művelődési házak felmérése terepmunka során Gyergyóremete
községbe látogatott el a Hargita Kultúra Munkacsoport. Felmértük a kultúrotthon
állapotát, fényképeket készítettünk, illetve a helységben zajló kulturális
tevékenységekről érdeklődtünk. A helyi polgármesteri hivatallal együttműködve a
települések kulturális életéről és az azokat mozgató csoportokról, civil szervezetekről
folytattunk beszélgetést a helyi kulturális életért felelős személlyel. Ottjártunkkor épp a
gyergyóremetei moderntánccsoportok évadzáró gálaműsorának nyomait láttuk, amelyet
a néptáncosok évadzáró gálaműsora előzőtt meg.

WEB-TÁR
Civilek a világhálón!

Az

Élő

Erdély Egyesület honlapját és Facebook oldalát ajánljuk figyelmébe, amely

példaértékűnek számít, abban az értelemben ahogyan egy civil szervezet létezhet a
világhálón és elérhetővé teheti magát a közösségek életében.
Az Élő Erdély Egyesület Erdély fejlesztéséért tevékenykedő egyének közössége. Tagjai
Erdély különböző területein élnek, különböző szakmákban dolgoznak, ami közös bennük,
hogy foglalkoztatja őket Erdély múltja, jelene, jövője. Az egyesület célja Erdély kulturális,
természeti és emberi/szervezeti erőforrásainak feltérképezése, népszerűsítése és
hatékony hasznosítása Erdély és tájegységeinek fejlesztése érdekében.
A honlapot böngészve megismerhetjük a szervezet történetét, tevékenységét,
programjait, megtudhatjuk, hogyan válhatunk a szervezet tagjává. Facebook oldalukon
mindig naprakész információkkal látják el az érdeklődőket.
A honlap és a Facebook oldal a következő linkeken érhető el:
http://www.eloerdely.ro/
https://www.facebook.com/eloerdely?fref=ts

TUDÁS – TÁR

A Székelyföld kulturális folyóirat online változatát ajánljuk figyelmébe!
A folyóirat Székelyfölddel kapcsolatos írásokat, tanulmányokat jelentet meg havi
rendszerességgel. A weblapon olvashatóak az eddig megjelent kiadványok
tanulmányainak többsége. A 200. lapszám egy írás kivételével teljes egészében
megtalálható az oldalon.
A folyóirat weblapja a következő linken tekinthető meg:
http://www.hargitakiado.ro/index.php

FOGALOM-TÁR

Vidékfejlesztés (9): Tematikus utak
Fogalom meghatározás
Az út az utóbbi egy-két évtizedben a turisztikai érdeklődés és marketing középpontjába
került; s leginkább a "kulturális út" fogalma terjedt el a turisztikával foglalkozók körében,
s a köztudatban - de használják az "örökség út", a "történelmi út" és a "tematikus út"
megnevezéseket is. Az út fogalma általában nem egy konkrét útvonalat jelöl, hanem
azon helyszínek összességét, ahol az adott témához kapcsolódóan természeti értékek, az
épített örökség emlékei vagy kulturális programok lelhetőek fel. Ily módon az útvonalak
egyszerre kínálnak ismeretszerzési és kikapcsolódási lehetőséget.
A kulturális utak olyan útvonalak, amelyek összegyűjtik az örökség és a tradíció jelentős
elemeit és ezáltal tanúsítják és szemléltetik az európai történelem egyes időszakait és
eseményeit. A kulturális utak magukban foglalják a nem kézzelfogható és térségi
dinamikát, mellyel egy statikusabb és behatárolt természetű kultúrtáj nem rendelkezik.
Jellemzők, csoportosítások:
A szorosan vett kulturális útnak alapvetően három tartalmi eleme van:
 a kulturális örökség,
 az útvonal, amely meghatározza a földrajzi dimenziókat,
 a téma, amely köré az út szerveződik.
Földrajzi szempontból a tematikus útvonalak lehetnek:
 helyi/települési utak (például a "Literary Dublin" útvonal vagy a kathmandui
Kumara Fesztivál út),
 regionálisak (például a Villány-Siklósi borút vagy a németországi Romantische
Strasse)
 országosak (például a magyar Kék Túra vagy a német "Az Alpoktól a Baltitengerig" út)
 nemzetköziek (például a Selyemút vagy a Hanza-városok útja).
A tematikus utak két csoportba sorolhatóak:
 meg lehet különböztetni egyrészt azokat az utakat, amelyeket korábban is létező,
földrajzi értelemben valóságos utak mentén alakítottak ki
 nincs eredetileg létező, földrajzilag meghatározható útvonal, hanem az út mint
turisztikai termék a kiválasztott témához kapcsolódó, azt megfelelően illusztráló
attrakciók mesterséges összekapcsolásával jön létre.

Kulturális utak, mint a turizmusfejlesztés best practice-e Európában
Az Európa Tanács kulturális utak programja eszközként szolgál Európa azon értékeinek
számon tartására, melyek kiemelkednek az Európát alkotó kultúrák és társadalmak
komplexitásából. Az európai értékeket jellemző olyan tématerületeken alapul, melyek
Európa több országában megegyeznek. A tématerületeket a több tagállamban
megalapított, több tudományágat átfogó hálózatok kezelik. A többoldalú
együttműködések kapcsán projektek egész sorában tűnnek fel ezek a tématerületek.
Példák kulturális utakra: zarándokutak, szerzetesi / kolostori útvonalak, kelta útvonalak,
Hanza városok, utak és emlékművek, megerősített katonai építmények Európában stb. A
kulturális utak fontosak a kultúrturizmus fejlesztése érdekében.
Tekintve a téma turisztikai fejlesztések szempontjából való kiemelkedő relevanciáját,
1997-ben jött létre az Európa Tanács és Luxemburg által aláírt egyezmény nyomán a
Kulturális Útvonalak Európai Intézete , melynek fő feladata az európai kulturális utakra
vonatkozó átfogó program megvalósítása. Az egyes kulturális utakra vonatkozó
javaslatokat is az Intézetnek - vagy közvetlen a Tanácsnak - lehet beküldeni, s ennek a
szervezetnek a feladata, hogy elvégezze azokat a vizsgálatokat, melyek
megalapozhatják, hogy egy út bekerüljön Európa "fő kulturális útvonalai" közé.
A kulturális értékek tematikus utak formájában való turisztikai hasznosítása, illetve az
ennek alapjául szolgáló együttműködési hálózatok kialakítása és működtetése
megkívánja az együttműködő felek között a folyamatos kommunikációt, a különböző
érdekek és értékek ütköztetését, a közös megoldások kidolgozását, a közös cselekvési
programok kialakítását és megvalósítását, tehát mindenképpen dinamizmust biztosít. A
résztvevők önálló kulturális identitásának alapján a tematikus utak létrehozása során ki
kell, hogy alakuljon egy olyan közös kulturális image, amely vonzó a turisták számára és
amellyel minden résztvevő képes azonosulni. A kulturális út mint turisztikai termék
központi eleme ez a közös image, amely köré szerveződik maga a tárgyiasult termék
(azaz a látogatók által igényelt attrakciók és szolgáltatások összessége) - a kínálat
koherenciáját tehát a közös kulturális identitás biztosítja.
Forrás:
http://www.bdmk.hu/Vas_Varmegye_FCCC/Kulturalis_Utak_Adattar.htm
http://www.thematic-routes.eu/latnivalok/
http://www.terport.hu/fogalomtar?page=7
http://kulturalisutvonalak.blogter.hu/264675/a_tematikus_ut_fogalma_es_jellemzoi

