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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR
Meghosszabbítjuk fotópályázatunk leadási határidejét
Hargita Kultúra Munkacsoport,
Pogány-havas Kistérségi Társulás
és a Csík-Gyimes Natúrpark
Egyesület
meghosszabbítja
fotópályázatuk
beküldési
határidejét. A pályázat témája
Székelyföldi
csűrök
funkcióváltása.
Pályázati kiírásunk célja felhívni a
figyelmet az átalakított csűrökre,
illetve ötletadás azoknak a
csűrtulajdonosoknak, akik az épületet gazdálkodásra már nem használják, ugyanakkor
szívesen keresnének annak más funkciót. Az átalakítás jellege, célja bármi lehet, sőt,
minél változatosabb megoldásokat várunk, így például lakást, panziót, sporttermet vagy
kisipari műhelyt egyaránt keresünk Hargita megye területéről.
AZ ÚJ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. szeptember 30.; 16 ÓRA
A teljes pályázati kiírás megtalálható a http://ccenter.ro/main.php?s=4&n=381 linken.
Szelterszi Társadalomtudományi Tábor
2014 augusztus 14-17. között zajlott
a Szelterszi Társadalomtudományi
Tábor. A program előadásokból,
vitákból, könyvbemutatókból állt. Az
erdélyi
szociológus,
politológus,

és

magyarországi

néprajzos,

történész,

irodalomtörténész

kutatók, hallgatók, tanárok nyári
fórumát a Kisebbségkutató Intézet, a Hargita Megyei Kulturális Központ és Hargita
Megye Tanácsa támogatta.

WEB-TÁR
A

ReMeK-e romániai magyar könyvtárosok havonta megjelenő elektronikus hírlevelét

ajánljuk figyelmébe. Első száma 2006 szeptember 1-én jelent meg, azóta folyamatosan
megjelenik. Célja, hogy hírt adjon a különböző könyvtárakban zajló eseményekről,
tájékoztasson szakmai rendezvényekről, hasznosítható információt szolgáltasson
könyvtáraknak és könyvtárosnak egyaránt.
A ReMeK-e-hírlevél archívált számai letölthetők az Elektronikus Periodika Adatbázisból
(EPA) az alábbi linkre kattintva: http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1260

TUDÁS – TÁR
Szentpéteri Márton: Design és Kultúra. Befogadó designkultúra
A vidékfejleszés egyik irányvonala a szinergia kapcsolatok kialakítása és működtetése
különböző ágazatok között. Ez vonatkozik a kultúrára is. Az alábbi linken található
tanulmányban a kultúra és design viszonyáról olvashatunk. Szentpéteri Márton a könyv
első felében a design és kultúra fogalmak mezeinek a meghatározását foglalja össze. Az
design és kultúra kapcsán megszületett eddigi elméleteket kivonatát tárja az olvasó elé,
amely után a kultúra és a design kapcsolatát elemzi több kultúra és design kutató
elméletét felszanálva.
A könyv elérhető a következő linken:
http://epiteszforum.hu/files/Design_es_kultura_Szentpeteri_2010.pdf

ÉRTÉK – TÁR
Gyergyói Néptánc- és Zenetábor
Példaértékűnek
számít
az
a
kezdeményezés,
amelyet
a
Gyergyóremetei önkormányzat indított
el
három
évvel
ezelőtt.
Az
önkormányzat célja hozzájárulni az
elfeledettnek hitt gyergyói néptánc és
népzene kultúra visszatanításához.
Az idén augusztus 4-9. között zajlott a
harmadik Gyergyói Néptánc- és

Zenetábor.
A táborban gyergyói tánc és -zeneoktatás zajlott. Táncokat oktattak Ivácson László és
Tekeres Gizella, Sándor Csaba és Laczkó-Benedek Tünde, Gál Arnold és Kémenes Emőke.
Népdaloktató: Erőssné Sándor Judit. Népzenélést oktattak Vizeli Balázs vonós
hangszeren és Dsupin Pál furulyán. Meghívott előadók voltak Berecz András, LaczkóSzentmiklósi Endre, Kisné Portik Irén, valamint gyergyóújfalvi, gyergyóditrói, orotvai és
helyi adatközlők.
Összefoglaló: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/honi-valosag-elohagyomany
Közösség a Székelyföldért
Hargita és Kovászna megye tanácsa,
Marosszéki
önkormányzatokkal
összefogva, kulturális intézményei
közreműködésével, kulturális és
civilszervezetekkel közösen, október
9–19. között szervezi meg az V.
Székelyföld Napokat.
A szervezők olyan kulturális, a közösségnek szóló eseményeket szeretnének a térség
lakói és idelátogatók számára biztosítani, amelyek hozzájárulnak egymás kulturális
értékeinek megismeréséhez, ugyanakkor Székelyföld hírnevét öregbítik messze földön
is.
A szervezők felkérik a helyi önkormányzatokat, hogy településének, közösségének,
szervezetének
rendezvényével
kapcsolódjanak
be
a
közös székelyföldi
programsorozatba. Olyan eseményeket várnak, amelyek székelyföldi léptékű,
megyehatárokon átívelő kezdeményezések.
Az eseményeket a Hargita Megyei Kulturális Központ fogja összesíteni. Kérjük, hogy a
tervezett rendezvények adatait (esemény címe, rövid leírás a programról /max. 1/5
oldal/, település, helyszín, időpont, szervezők neve és elérhetősége) küldjék el a
szekelyfoldnapok@hargitamegye.ro email címre 2014 szeptember 1-ig.

FORRÁS TÁR
Pályázási lehetőség civil szervezetek részére - Román Civil Alap
A Norvég Alapból finanszírozott, a Román Civil Alap (Fond ONG Románia) által kezelt,
Civil Alap nemsokára meghirdeti az 5 külön komponensre vonatkozó pályázati felhívását:
elkötelezettség, a társadalmi igazságosság, a fenntartható fejlődés, a szociális és

alapvető szolgáltatások, civil szervezetek képességfejlesztése, hálózatok és koalíciók. A
Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy segítse a civil társadalom fejlődését,
valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható
fejlődés alakításában. Összesen 9,7 m EUR áll majd rendelkezésre civil szervezetek
számára.
A felhívás előkészítő anyagai itt érhetőek el:
http://fondong.fdsc.ro/informatii-generale-despre-runda-a-doua-a-fondului-ong

