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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR

Kultúrmenedzsment képzés
Hargita Megye Tanácsa,
a Hargita Megyei Kulturális Központ és a
Hargita Kultúra Munkacsoport 2014. november
24-25-én ingyenes szakmai képzést szervezett
Hargita megye kulturális
szakemberei,
kultúrigazgatók, felelősök és a
civil szervezetek tagjai
számára.
A képzés, melyet a Prisma Egyesület kollégái
tartottak, két helyszínen zajlott, 29 személy
részvételével. Csíksze-redában a tanfolyamon Hargita Megye Tanácsának kulturális
alintézményeinek kollégái vettek részt, míg Gyergyószárhegyen a Hargita megyei
kultúrigazgatók és kultúr felelősök, turisztikai központok munkatársai és a civil
szervezetek tagjai jelentkeztek.
A képzések során az érintettek kultúrmenedzsment témában mélyíthették el
ismereteiket: Megtudhatták, hogy mi a kultúra célja és szerepe a mai társadalomban;
mivel foglalkozik a kulturális menedzser, milyen kvalitások tudják ebben segíteni,
illetve, hogy melyek a különbségek és hasonlóságok az állami, civil és üzleti
szférában. Menedzsmenti feladatokat is megismerhettek, mint például, hogyan lehet
hatékonyan vezetni egy csapatot, avagy milyen tényezőket kell figyelembe venni egy
szervezet irányításánál. Marketing ismeretekről is szó esett, többek között
elsajátíthatták, hogy miként kell egy célcsoportot meghatározni, illetve cselekvési
stratégiát kidolgozni és milyen online és offline kommunikációs eszközöket lehet
felhasználni.
További fotókat megtekinthetnek a HMKK facebook-os oldalán:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.645558158887277.1073741949.1704
37776399320&type=1

Farsangi fotópályázat
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ fotópályázatot
hirdetett Székelyföldi farsangi szokások témában.

A fotópályázat célja, hogy megmutassa a farsangi szokások forgatagának hangulatát,
sokszínűségét tükröző jól elkapott pillanatokat. A felvételek kizárólag a farsangi
ünnepkörhöz kötődők lehetnek. A pályázat nyitott minden fotós számára életkortól,
foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai és a szervezők.
A fotópályázatban való részvétel díjmentes, pályázatra maximum 10 képpel lehet
benevezni február 1-ig. A zsűrizés február 5-éig történik meg, az eredményhirdetést
február 10-én lesz. Kiállításra, eredményhirdetésre és díjkiosztásra a XXIII. Hargita
Megyei Farsangbúcsúztató megnyitóján kerül sor Kászonaltíz községben 2015.
február 14-én.
A pályázatra a képeket digitális vagy digitalizált felvételként .jpg formátumban kell
beküldeni. Egyaránt fogadunk színes és fekete-fehér felvételeket.
A pályázók nevezési lap kitöltésével vehetnek részt, amely igényelhető a
hargitakultura@gmail.com e-mail címen, illetetve letölthető a HMKK honlapjáról, a
http://www.ccenter.ro/main.php?s=4&n=444 címről, ahonnan a pályázat további
részleteiről is értesülhetnek.

Értekezés a kultúra és vidékfejlesztés kapcsolatáról
Messze látó tudomány: felelős kérdések és válaszok a jövőnek címmel tartottak
konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepén, november 21-én Csíkszeredában. A
HMKK igazgatója, Ferencz Angéla szekciófelelős moderálásával, a társadalomtudományi szekcióban szervezett szakmai kerekasztal keretében a Kultúra és vidékfejlesztés kapcsolatát vitatták meg.

A résztvevők – kulturális menedzserek, vidékfejlesztő szakemberek, szakmai elemzők
– arra keresték a választ, hogy térségünkben meg lehet-e változtatni a kultúrával
kapcsolatos tudást, széles körben elfogadott társadalmi vélekedést, döntéshozói magatartást? El lehet-e érni azt, hogy a kultúrára úgy tekintsünk, mint az egyik legfontosabb térségi erőforrásra, amelybe érdemes és szükséges a jelenleginél jóval
nagyobb mértékben beruházni? Melyek azok a kiindulópontok és eljárások, amelyek
révén egy ilyen változás megtervezhető és elindítható?
Pozitív példaként, a csíkszentkirályi kultúrigazgató Gál Mária megjegyezte, hogy
náluk a faluban a fiatalok pár éve felújították a népviseletben történő, vízzel való
locsolást, ez megbolygatta a falut. Húsvét másodnapján a szebbik nem képviselői,
idősek és fiatalok egyaránt izgatottan várják az öntöző legényeket, férfiakat.
Ugyanakkor akik ezt a csoportos locsolást szervezték, mindig összetartanak. Színdarabot adnak elő, illetve minden évben megszervezik a Katalinbált. Továbbá a
mindennapokban is segítik egymást, a gazdálkodásban vagy házépítésben,
anyagiakat takarítva meg ezáltal. Ez a példa tanúskodik a kultúra közösségteremtő,
kohéziós szerepéről.Silló Ágota, a HMKK munkatársa említette, hogy megjelent egy
olyan jogszabály, amely elősegíti az önkéntesek bevonását. Az illetőkkel szerződést
lehet kötni, és ha nem is tudják megfizetni a munkájukat, a tevékenységüket
nyilvántartásba veszik a munkaügynél, ez később szakmai tapasztalatnak, régiségnek
számít.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.641062649336828.1073741944.1704
37776399320&type=1

Műhelykonferencia a szimbolikus értékekről
Műhelyértekezést tartottak 2014.
december 4-én a Hargita Megyei
Kulturális Központ Pincetermében
Szimbolikus értékek és jelképek
társadalomformáló szerepe címmel. A témafelvezetésben elhangzott, hogy a székelyföldi térségben 1989 után jelentkezett egy
széles skálájú, sok elemmel rendelkező, nem programszerű szim-bolikus identifikációs folyamat. Tágabb szinten egy
kifejezetten székelyföldi identitásépítési törekvés is beazonosítható. Erre utal a
„székely”, „Székelyföld” embléma rendszeres, tudatos használata, illetve az
„autonómia” kifejezés. Négy előadás elemezte a jelenlegi helyzetet, melyekben a
térségben eddigi elvégzett társadalomtudományi kutatások eredményeit foglalták
össze tömören: Bodó Julianna: Szimbolikus térfoglalás, térhasználat a KAM
székelyföldi kutatásai tükrében; Ferencz Angéla: Kultuszteremtési kezdeményezések
a szimbolikus térhasználatban; Oláh Sándor: Szimbólumok a min-dennapokban és
Biró A. Zoltán: Szimbolikus értékek és jelképek társadalomformáló szerepe.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.648584508584642.1073741953.1704
37776399320&type=1

KÉP-TÁR

Kiállítást nyitott a HMKK az első világégésről a Megyeháza Galériában
Székelyek az első világháború
harcterein. A dicsőség és a
pusztulás négy éve: 1914–1918
címmel tárlatot nyílt december
16-án este Csíkszeredában, a
Megyeháza Galériában a Hargita
Megyei Kulturális Központ és
Hargita Megye Tanácsa szervezésében. Az első világháború kitörésének centenáriuma alkalmából rendezett
tárlaton első világháborús fotók, térképek, dokumentumok láthatók, illetve az első
világháború története olvasható a székely alakulatok vonatkozásában. A HMKK

részéről a jelenlévőket a programfelelős Silló Ágota köszöntötte. Az intézmény
vezetője, Ferencz Angéla beszélt arról, hogy mennyire fontos közösségeink kulturális
emlékezetének ápolása, mivel ez identitásunk részét képezi. Kitért arra, hogy a
kiállítás az intézmény Megemlékezések programjának záróeseménye, az éves
program szakmai koordinátora a gyergyóremetei Nagy József történész volt. Nagy
József mgnyitó-beszédében, arra figyelmeztetett, hogy elsősorban az első
világháború következménye a trianoni döntés, minden 1918 őszétől kezdődő
esemény csak gyorsította a folyamatot. A tárlat, amelyet a Hargita Gyöngye,
Harmopan Kft. támogattak január 5-ig látogatható.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.651913634918396.1073741955.1704
37776399320&type=1

WEB-TÁR

Csíki Anyák Egyesülete
A Csíki Anyák Egyesülete egy önkéntes
alapon működő civil szervezet, amely a
családdal,
születéssel
és
gyermekneveléssel kapcsolatos területtel; a szellemi fejlődést szolgáló
kulturális tevékenységekkel; a testi
épséget, egészség-megőrzést szolgáló
tevékenységekkel;
illetve
karitatív
tevékenységekkel foglalkozik. Honlapjuk
és facebook-os oldaluk napirenden van, mindig hírt adnak a kismamákat,
gyermekeket, családokat érintő eseményekről.
Forrás: http://csikianyak.ma és https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%ADkiAny%C3%A1k-Egyes%C3%BClete/108996729182551?ref=ts&fref=ts

TUDÁS-TÁR

Összefogás Észak-Borsodban c. tanulmányt ajánljuk figyelmükbe!
A tanulmány jó példa arra, hogy miként kell a vidékfejlesztést a kultúrával
összehangolni és Európai Uniós forrásokat ezáltal a térségfejlesztéshez lehívni és a
LEADER programot eredményes közösségformáló erőként hasznosítani.

„A vidékfejlesztést egy olyan
szemszögből közelítjük meg, mely
főként a helyi közösségek életszínvonalának és identitástudatának
fejlesztését mutatja be. A már
megvalósított sikeres prog-ramok
által beigazolódik az, hogy működik
az alulról jövő kezdeményezés. A
helyiek fő célja, hogy a fiatalok és idősek számára egyaránt megfelelő kínálatot
biztosítsanak, szem előtt tartva a generációk közötti párbeszéd kialakítását” – írják a
tanulmány összefoglalójában a szerzők, vagyis Pál Kitti és Magda Róbert.
A tanulmány az alábbi linken olvasható:
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/173637/2/P%C3%A1l%20ACR%202%281%
29.pdf

FOGALOM-TÁR
Kultúra és kulturális turizmus
A kultúra fogalmának a meghatározásánál Gelencsér Katalin meghatározására
hagyatkoztunk, aki szerint a kultúra a legszélesebb jelentésében az ember alkotta
világ. Magában foglalja a tárgyi környezetet, az emberi kapcsolatokat szabályozó normákat, az egyének magatartását meghatározó társadalmi mintákat, a gondolkodás
és a beszéd szimbólumait, valamint az egyének tájékozódását szolgáló jelképrendszereket: a nyelvet, a hagyományt, a művészetet, a tudományt, a vallást, a filozófiát.
A kulturális turizmus meghatározásánál
Dr. Horváth Attila megközelítését vettük
figyelembe, aki szerint a kulturális
turizmust nehéz a turisztikai ágazatok
között elhelyezni, ugyanis a turizmus
minden ágazatának van kapcsolódása a
kultúrához. A kulturális turizmus az egyre
sokrétűbb turisztikai válfajok, ágazatok
egyike, a turizmusnak azon ágazata,
amelyben a turista számára a fő döntő
indítékot a kulturális motiváció szolgáltatja. (Dr. Horváth, 1999) Ezt a kulturális
motivációt felkelthetik vagy fokozhatják az épített környezet kulturális örökségéhez
kapcsolódó attrakciók és tevékenységek, valamint a kulturális örökség egyéb
területeivel (tánc, zene, színház, népviselet, étkezés, népi építészet és falvak stb.)

kapcsolatos attrakciók és tevékenységek, de ide sorolhatjuk a vidéki tájképhez és
életstílusokhoz kapcsolódó kínálatot is.
Puczkó László és Rácz Tamara megfogalmazása esetében egy további pontosítással
találkozunk az előző meghatározáshoz képest. Az említett két szerző szerint a
kulturális turizmus olyan utazást jelent, amelyben a motiváció az új kultúrák
megismerése, a kulturális eseményeken való részvétel, kulturális attrakciók
meglátogatása. A turizmusnak ez a válfaja többek között bevételt is nyújthat
bizonyos kulturális programoknak vagy intézményeknek (Puczkó-Rácz, 2000) A
kulturális turizmus tehát az elmondottak alapján szorosan összekapcsolódik a
turizmus más formáival is, mint például az örökségturizmussal, a falusi turizmussal.
Forrás: http://nullextra.org/wiki/Kult%C3%BAragazdas%C3%A1g

