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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR
Fotópályázat amatőr és profi fotósok számára
A Hargita Kultúra Munkacsoport
a
Pogány-havas
Kistérségi
Társulással és a Csík-Gyimes
Natúrpark
Egyesülettel
együttműködve fotópályázatot
hirdetett Székelyföldi csűrök
funkcióváltása témában.
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. Abban kívánunk segíteni, hogy felelős döntéseket hozhassanak arról, hogy
csűrjeiket faanyagként értékesítik, vagy mint falvaink székely identitását kifejező épített
örökségét, megpróbálják megmenteni az enyészettől. Az átalakítás jellege, célja bármi
lehet, sőt, minél változatosabb megoldásokat várunk, így például lakást, panziót,
sporttermet vagy kisipari műhelyt egyaránt keresünk Hargita megye területéről.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. augusztus 15.; 16 ÓRA
A teljes pályázati kiírás megtalálható a http://ccenter.ro/main.php?s=4&n=381 linken.
Kulturális menedzsment módszertani kézikönyv
Elkészült a Kulturális menedzsment módszertani kézikönyv, amely a nyomtatás előtti
szakaszban van. A módszertani kézikönyv megjelentetésének célja az EU- konform
kulturális menedzsment technikák és módszerek elérhetővé tétele a térségi aktorok
számára. Bővebben a kézikönyv információkat tartalmaz a kommunikáció szerepéről a
kulturális intézményekben, település léptékű desztinációépítésről, esemény elemzésről,
lokális identitásról, illetve rövid szakirodalmi összefoglalót Christopher Ray
kultúragazdaság elméletéről és Carl Rogers innovációs elméletéről.
A kötetet augusztusban tervezzük bemutatni.

TEREP-TÁR

Hargita

megyei vidéki művelődési

házak felmérése terepmunka során
Gyimesfelsőlokra 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 a Domokos Pál Péter Általános Iskola tartotta az
évadzáró ünnepségét a kultúrotthonban.

WEB-TÁR
A Kazun Egyesület honlapját Facebook oldalát ajánluk figyelmébe!
A Kazun Közművelődési és Közéleti Egyesületet 2002-ben alapítottak kászoni fiatalok és
pedagógusok, akik a fiatalok és a helyi lakosság kultúrán keresztüli oktatásba való
bevonását tűzték ki célul.
A civil szervezetnek van honlapja, illetve Facebook oldalt is működtet. A honlapon
megtalálhatóak a szervezet eseményeivel
kapcsolatos
hírek,
leírásokat
és
képgalériákat
nézhetünk
meg
az
egyesület programjaival kapcsolatosan,
illetve
Kászon
néptánccsoportjairól,
hagyományos
eseményeiről,
mint
Betlehemezés, Bikaütés és Aprószentek
és rövid leírást olvashatunk Kászon
vidékéről.
A Facebook oldal folyamatosan tájékoztat
a Kászonban zajló eseményekről,
tanfolyamokról, programokról.
Az egyesület honlapja a következő linken tekinthető meg: http://kazun.ro/?page=1
Facebook oldal: https://www.facebook.com/KazunEgyesulet

TUDÁS – TÁR
Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben
Ságvári Bence

Kultúra és gazdaság

című értekezését ajánljuk figyelmébe! A dolgozat

alapvető kérdése, hogy a társadalmi kultúra, mint az emberi viselkedést szabályozó
értékek, normák és attitűdök együttese, miként befolyásolja egy adott gazdasági
rendszer teljesítményét, ebből fakadóan pedig egy társadalom hosszabb távú
sikerességét? Illetve ezt megfordítva, a gazdaság működésének, intézményrendszerének
alapvető jellegzetességei milyen módon hatnak az emberek értékeire, mentalitására?
Az értekezlet a következő linken olvasható: http://doktori.tatk.elte.hu/2011_Sagvari.pdf

KÉP – TÁR
A Terem.ro honlapot ajánljuk figyelmébe!
A

TEREM

egy erdélyi, fiatal művészek kezdeményezésére létrehozott online felület,

amelynek célja, hogy az erdélyi születésű fiatal művészek munkáit megismertesse a
nagyközönséggel, és művészetüket mindenki számára elérhetővé tegye. Küldetése, hogy
a fiatal művészek bemutatkozását és szakmai fejlődését elősegítse, munkafeltételeiket
javítsa, alkotásaik értékesítését megkönnyítse.
A honlap a következő linken érhető el: http://terem.ro/hu/fooldal

FOGALOM-TÁR

Vidékfejlesztés (10): Endogén fejlődés elmélete
„Az endogén fejlődés a gazdasági fejlődés egy sajátos formája, amely
elsődlegesen egy terület belső erőforrásaira épít. Ezek magukban foglalják a természeti
erőforrásokat és nyersanyagokat, a szakképzettséget, know-how és innovációs
kapacitást, a sajátos helyi termékeket (mezőgazdaság, erdészet, kézművesipar, helyi
előállítás), valamint a lakófunkciót kiszolgáló gazdaság és a turizmus számára vonzó
tényezőket (időjárási feltételek, természeti és kulturális örökség, vonzó táj és egyéb
komfort-tényezők). Az endogén fejlődés ellentétben áll az exogén fejlődéssel (vagy
kiegészíti azt), mely külföldi vállalkozások befektetésein alapul (másik államból vagy
régióból).” Az endogén fejlődés elmélete szerint egy nemzet humán tőkéjének a
fejlesztése gazdasági fejlődést fog eredményezni az által, hogy új technológiai formákat
és hatékony termelési eszközöket fejlesztenek majd ki.
Ez a nézőpont ellentétes az eddigi neoklasszikus közgazdaságtan szemléletével,
amely azt állítja, hogy a technológiai fejlődés és más külső technológiai tényezők
határozzák meg a gazdasági fejlődést. Az endogén fejlődés elmélet követői azzal
érvelnek, hogy napjainkban az indusztrializált országok termelékenységét és gazdaságát
összehasonlítva ugyanazon országok preindusztriális szakaszával bizonyítható, hogy
országon belül jött létre a növekedő és fenntartható fejlődés és nem a kereskedelem
által.
Egyik jeles képviselőjük, Romer *1990+ növekedéselméletében kiemeli a tudás
létrehozásának fontosságát. Érvelése szerint a tudás a tőke meghatározó formája, és a
gazdasági növekedés elsősorban a tudásakkumuláció mértékétől függ. A tudásalapú
gazdaságoknak pedig az a legfontosabb jellemzője, hogy a tudás előállítása és
hasznosítása alkotja az értékteremtési folyamatok központi elemét. Romer hangsúlyozza
továbbá, hogy a technológiai változások az új technológiákba és emberi erőforrásokba
történő befektetések eredményeképpen, azok hozamaképpen következnek be. Ezért a
technológiai fejlődés a gazdasági növekedés endogén tényezőjének tekinthető. Az
endogén növekedéselmélet feltételezi azt is, hogy az új technikai tudás létrehozásához
szabadon elérhető az összes rendelkezésre álló – kodifikált és hallga-tólagos (tacit)–
tudás. Ezt azonban a legutóbbi kutatások nem tudták megerősíteni, mivel a vizsgálati
eredmények szerint az új technikai tudás – elsősorban a hallgatólagos tudás –
terjedésének földrajzi határai vannak (Anselin és szerzőtársai[1997]).
Remmers (1996) szerint a belső erőforrásokra támaszkodó (endogén) fejlesztés
során “alapvetően fontos megismerni a helyi szereplők (a legerősebbektől a

leggyengébbekig) kapacitásait, s azokat a saját szükségleteik és érdekeik szerint
alkalmazni a külső lehetőségekhez mérten. A helyi erőforrások hasznosítása a helyi
közösség és környezet viszonyrendszerében valósul meg, szervesen illeszkedik a
közösség életéhez, és lehetővé teszi a közösség együttműködését.

Felhasznált források:
http://www.investopedia.com/terms/e/endogenousgrowththeory.asp
https://szie.hu//file/tti/archivum/Misko_Krisztina_ertekezes.pdf
http://www.terport.hu/fogalomtar?page=1
http://econ.core.hu/doc/KTI_books/ktik5_1resz.pdf

