
 
 
 
 
 
 

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) 

 
Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére 

 
Kapcsolat: hargitakultura@gmail.com 

 
 

 

MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 
 
Elindítottuk önkéntes programunkat 
 
A közgyűjtemények aktuális kérdéseiről beszélgettünk a Kájoni János Megyei 

Könyvtárban  

Közösen gondolkodtunk a kulturális alintézmények vezetőivel 

 
Konferencián vettünk részt Torockón 
 
 

 

FORRÁS-TÁR 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírta pályázatait 
 
Hargita Megye Tanácsa meghirdette pályázatait 
 
A Román Kulturális Alap közzétette pályázati kiírásait 
 
 

 

WEB-TÁR 
 
A Hungaricana Közgyűjteményi portált ajánljuk figyelmébe 
 
 

 

KÖNYV-TÁR 
 
Olvasókör alakult Csíkszeredában 
 
 

 

TUDÁS-TÁR 
 
Rab Árpád: Digitális kultúra 



MUNKACSOPORT HÍREK -TÁR 
 

Elindítottuk önkéntes programunkat 

 
Olyan fiatalt keresünk, aki többet szeretne megtudni 

Hargita megye kulturális életéről, akit érdekel 

hogyan kapcsolódik össze a kultúra a 

közösségépítéssel, menedzsmenttel, 

vidékfejlesztéssel és a kommunikációval, aki szívesen 

dolgozik csapatban és szeret tájékozódni kulturális 

témákban. 
 

Az önkéntesség időtartama min. három hónap, heti 
tíz óra munka, rugalmas beosztásban.  
Várjuk azok jelentkezését is, akik kulturális, 

kommunikációs vagy marketing szakos felsőoktatási 

tanulmányaikhoz gyakorlati lehetőséget keresnek: 
 
személyre szabott feladatokkal segítjük tanulmányaik gyakorlati alkalmazását! További 

információk a http://ccenter.ro/main.php?s=4&n=465 linken olvashatók. 
 

A közgyűjtemények aktuális kérdéseiről beszélgettünk a Kájoni János Megyei Könyvtárban 

 

A közgyűjtemények aktuális kérdései 

témával indította az idei évre tervezett 

szakmai találkozóinak sorát a Kájoni János 

Megyei Könyvtár. A 2015. március 4-én 

szervezett találkozó keretében délelőtt 
 
Digitalizálás az erdélyi könyvtárakban és 

múzeumokban címmel került sor szakmai 

előadásra, a budapesti Arcanum Adatbázis 
 
Kiadó vezetője, Biszak Sándor mutatta be a 
kiadó közgyűjteményi területen dolgozók 
 
számára a kiadó tevékenységét és a nemrégiben elkészült két új szolgáltatást. A találkozó 

második felében Állománynyilvántartási egyszeregy címmel a közkönyvtárak mindennapi 

tevékenységét segítő céllal Bedő Melinda módszertani szakirányító vezetésével zajlott a 

szakmai tanácskozás. A szakmai találkozón a Hargita Kultúra Munkacsoport részéről Ferencz 

Angéla és Silló Ágota vettek részt. 
 
Bővebb információk és fotók az eseményről megtekinthetők az alábbi linken: 

http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/224/a-kozgyujtemenyek-aktualis-kerdeseirol-

beszelgettunk-az-ev-elso-szakmai-talalkozojan 



Közösen gondolkodtunk a kulturális alintézmények vezetőivel 

 

Egyeztető tanácskozást tartottunk Hargita 

Megye Tanácsának kulturális 

alintézményeivel. A beszélgetésen jelen 

volt Kopacz Katalin, a Kájoni János Megyei 

Könyvtár igazgatója, Lőrincz Ildikó, a  
Hargita Megyei     Hagyományőrzési  
Forrásközpont menedzsere, Péter Csaba, a 

 
Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
igazgatója, Ferencz Zoltán, a 

 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészet 

Központ művészeti vezetője, a Hargita Kultúra Munkacsoport részéről Ferencz Angéla és Silló 

Ágota. A tanácskozásnak a Kájoni János Megyei Könyvtár adott otthont, a beszélgetést Ferencz 

Angéla vezette. A tanácskozás témái a digitalizálás módszertana, a Hargitai Megyenapok és a 

Budapesti Székely Fesztivál rendezvények programjainak ötletelése volt. 

 

Konferencián vettünk részt Torockón 

 

Erdélyi Néptánctábor Szervezők Találkozóját 

tartották 2015. március 7-én Torockón a 

Kalotaszeg Néptáncegyüttes szervezésében, 

amelyen a Hargita Kultúra Munkacsoport 

részéről Silló Ágota is részt vett. A találkozó 

célja volt egy átfogó kép alkotása a 2015-

ben Erdélyben szerveződő 

néptánctáborokról, illetve tapasztalatcsere a 

néptánctáborok szervezői körében. A 

találkozó második részében Tibád Zoltán 

ismertette a BGA Pro Transilvania pályázati 
 
kiírásait, amelyekre többek közt néptánctáborok szervezésére is lehet pályázni, illetve Deák 
 
Gyula bemutatta a Romániai Magyar Néptánc Egyesület működését. A beszélgetésen jelen 

voltak Hargita megyéből a Gyimesi Tánctábor, a Székelyföldi Tánctábor és a Gyergyói tánc- és 

zenetábor szervezői. 

 
Bővebben olvashatnak és képeket tekinthetnek meg az alábbi linken: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.695562343886858.1073741972.1704377763993 

20&type=1 



FORRÁS-TÁR 
 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírta pályázatait 

 

A BGA pályázataira két síkon lehet pályázni: központi és 

regionális síkon. A központi pályázatokat Magyarországra kell 

küldeni, 600.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összegekre lehet 

támogatást kérni, míg a regionális pályázatokat Kolozsvárra kell 

benyújtani, ebben az esetben 100.000 Ft – 600.000 Ft közötti 

összegekre kérhető támogatás. Mindkét pályázat esetében a 

következő témakörökben lehet pályázatot benyújtani: 
 

 A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok 
 A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás 
 Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, 

 
gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a 
magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások 

 
Benyújtási határidő: 2015. április 10., 14.00 óra (közép-európai idő szerint). A 

pályázatokkal kapcsolatos űrlapok a következő linken letölthetőek: 
 
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2015/a_magyar_kulturaert_es_oktata 

sert_2015/ 

 

Hargita Megye Tanácsa meghirdette pályázatait 

 

Hargita Megye Tanácsa közzétette honlapján pályázati felhívásait. A 

pályáztató vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében 

bejegyzett civil szervezetek számára a 350/2005-ös törvény alapján. 

A következő kultúrával kapcsolatos szakterületeken belül lehet 

támogatást igényelni: 
 

 Hargita megyei kulturális programok, projektek és 
rendezvények támogatására 



 Román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek 
támogatására 



 Ifjúsági tevékenységeket támogató program szervezésére 


 Családoknak szóló tevékenységek támogatási program szervezésére 


 Népviseletek támogatási programja 


 Turisztikai programok támogatására  
A pályázatok leadási határideje: 2015. április 9., 10 óra. 
 
A pályázatokról bővebben: http://www.hargitamegye.ro/hargita-megye-
tanacsa/programok/aktiv-palyazatok.html 



A Román Kulturális Alap közzétette pályázati kiírásait 
 
 
 
 

A Román Kulturális Alap (Administraţia Fondului Cultural 

Naţional) minden évben vissza nem térítendő támogatást 

nyújt közintézmények, civil szervezetek és magánjogi 

személyek számára, akik kulturális tevékenységeket 

folytatnak. Olyan tematikus programokat támogatnak, 

mint múzeumi, színházi, tánc és zene programok, illetve 

nemzeti kulturális örökséggel, szellemi örökséggel és 

kulturális neveléssel kapcsolatos tevékenységek. 
 

Leadási határidő: április 7., kedd 17 óra. 
 

Bővebb információk az alábbi linken olvashatók: 
 

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html 
 
 
 
 
 

 

WEB-TÁR 
 
A Hungaricana Közgyűjteményi portált ajánljuk figyelmébe! 
 

A HUNGARICANA rendszer célja az NKA által támogatott közgyűjteményi digitalizálások 

eredményeinek bemutatása, publikálása. A honlap egyrészt információt ad a meghirdetett 

pályázatokról, közli a pályázati eredményeket, illetve egy publikációs felületet biztosít az 

elkészült adatbázisoknak. Ezek mellett igyekszik teret adni a jó digitalizálási gyakorlatoknak, 

újszerű eszközöknek, technológiáknak. A Hungaricana honlapján böngészni lehet több 

adatbázisban: képeslapok, közgyűjteményi könyvtárak dokumentumai, térképek, levéltári 

források és még sok hasznos információt tartalmazó gyűjtemények között. 
 
A közgyűjtemények elérhetőek a http://hungaricana.hu/hu/ linken. 



KÖNYV-TÁR 
 
 

 

Olvasókör alakult Csíkszeredában 

 

A Kájoni János Megyei Könyvtárban alakult 2014. 

december 19-én a Csíkszeredai Olvasó Kör. Az első 

nyilvános találkozó 2015. január 21-én, a Magyar 

Kultúra Napján volt a könyvtár előadótermében. Az 

olvasókör céljairól, terveiről, valamint a fő témákról 

Cseke Gábor író, a kör kezdeményezője és egyik 

animátora ír azon a honlapon, amelyet létrehoztak. A 

honlapon megtalálhatók a kör tevékenységével 

kapcsolatos részletek és olvasmányok, könyvészeti 

anyag, stb. 
 
A kör bárki számára nyitott, szeretettel várnak 

mindenkit, aki szeretne csatlakozni, megosztani 

olvasmányélményeit, vagy csak meghallgatni másokat. 

Az olvasókör honlapja az alábbi linken érhető el: 

https://sites.google.com/site/olvasokoer/ 
 

 

TUDÁS-TÁR 
 

Rab Árpád Digitális Kultúra című tanulmányát ajánljuk figyelmébe! 

 

A kultúra fogalma rendkívül összetett, korszakonként és társadalmi csoportonként változó 

fogalom. A digitális kultúrát a „hagyományos” kultúra egyre nagyobb szeletet jelentő részének 

tekinthetjük, önmagában azonban nem értelmezhető és nem jöhet létre. A digitális kultúra a 

kultúra része, minden olyan kulturális objektum (és az általa hordozott jelentés) összessége 

vagy rendszere, ami digitális platformon létezik, függetlenül attól, hogy digitális úton jön létre, 

vagy digitalizálták. 
 
A tanulmány olyan fogalmakat jár körbe mint információs írástudás, digitalizált kulturális 
örökség és digitális kultúra. 
 

A tanulmány letölthető az alábbi linken: 
 

http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_hun/11_Rab_digikult.pdf 
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