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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR

Megalakult a Hargita Kultúra Munkacsoport a megyei kulturális stratégia gyakorlatba
ültetésére indított szakmai program keretében. A Munkacsoport a Hargita Megyei
Kulturális Központ szakmai tapasztalatára, kapcsolatrendszerére és a megyében zajló
kulturális folyamatokat követő tevékenységére alapozva azon programok
működtetésével foglalkozik, amelyek a kulturális stratégia részét képezik. (A stratégia
szövege elérhető a www.ccenter.ro honlapon, a közérdekű információk menüpont
alatt.)
Hargita Kultúra Hírlevél: a stratégia jegyében szerkeszti a Hargita Kultúra
Munkacsoport. Értékes hozzászólásaikat a Hírlevéllel kapcsolatosan várjuk a
hargitakultura@gmail.com e-mail címre.

Workshop: Munkacsoportunk

résztvesz a Kovászna és Hargita megyei közművelődési

szakemberek találkozóján, 2014 április 4-5 között az Árkosi Európai Oktatási
Központban. A találkozón egy workshop keretében mutatkozunk be, amelynek címe:
Események menedzsmentje – új megközelítésben. Ezen az elméleti és gyakorlati
részből
összetevődő
műhelymunkán
a
résztvevők
elsajátíthatják
az
eseménymenedzs ment fázisaihoz kapcsolódó ismereteket.

TUDÁS-TÁR

Kreatív

Európa – az Európai Unió

kulturális
stratégiája
2014-2020
periódusra.
A kulturális, művészeti és irodalmi
ágazatok támogatására az Európai
Bizottság egy új programot hozott létre
az új stratégiai periódusban. A program
rövid összefoglalóját (cél, célcsoport,
támogatás módja) olvashatják az alábbi
linken:
http://www.mediadeskhungary.eu/krea
tiv-europa/783-kreativ-europa.pdf

WEB-TÁR
Ismerjük meg jobban Csíkszentdomokost!
Két csíkszentdomokosi intézmény honlapját és Facebook profilját ajánljuk figyelmükbe.
Munkásságuk példaértékűnek számít a turisztikai desztináció menedzsment építésében.

A Márton Áron Múzeummal, mely
halálának harmincadik évfordulója
apropóján jött létre, a püspök iránti
tiszteletét kívánja kifejezni a szülőfalu.
A múzeum ismerteti a nagy püspök
életútját, munkásságát a huszadik
századi Erdély változó történelmének
ellenfényében.
Honlap: http://www.martonaronmuzeum.ro/muzeumrol.html
Facebook: https://www.facebook.com/MartonAronMuzeum?fref=ts
A Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár
honlapját böngészve arra figyelhetünk
fel, hogy a könyvtár nem csak
kölcsönzéssel foglalkozik, hanem aktív
szerepet vállal a falu közösségi,
kulturális életében: könyvajánlókat ír,
verseket
tölt
fel
a
honlapra,
rendezvényeket
szervez.
További
részletekért lehet böngészni:
Honlap:
http://www.csikszentdomokosikonyvtar
.eoldal.hu/

Facebook:
https://www.facebook.com/csikszentdo
mokosi.konyvtar

Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár kiemelkedő kezdeményezése a Mesélő falu
program. A mese mindenkit elvarázsol és megbabonáz. Fejleszti a fantáziát, a
képzelőerő pedig szárnyra kél. A felnövekvő gyermeknek pedig éppen erre van szüksége.
Honlap: http://www.meselofalu.eoldal.hu/
Az érdeklődők csatlakozhatnak a Facebookon működő nyílt csoporthoz:
https://www.facebook.com/groups/166306256797297/?fref=ts

KÉP-TÁR
A

Kriza János Néprajzi Társaság Fotóarchívuma sok olyan régi fotót tartalmaz, amelyek

által jobban megismerhetjük hagyományainkat, településeink történetét, épített
örökségünket. Az érdeklődő kedvére böngészhet az albumok között tematikai, időrendi
és megyei elrendezés alapján. Kiemelten ajánljuk figyelmükbe a Hargita megyéről szóló
fotókat.
Honlap: http://www.kjnt.ro/fotoarchivum

FORRÁS-TÁR

Pályázati lehetőség a Norvég Alapnál !
PA17/RO13 Kulturális és művészeti sokszínűség támogatása az európai kulturális
örökségen belül
Nagyon jó pályázati lehetőségeket jelent a kulturában tevékenykedőknek a Norvég Alap
finanszírozási rendszere.
A program a Norvég Alap és Románia közötti együttműködés eredménye, amely az
európai kulturális örökségen belül a művészi és kulturális sokszínűséget támogatja.
A Norvég Alap olyan kulturális projektek finanszírozását tűzte ki célul, amelyek
szorgalmazzák a kulturális párbeszédet, illetve az európai identitás védelmét a kulturális
és művészi sokszínűség jegyében.
Ebben a témában két pályázat leadási lehetőség van:
- kis projekt: határidő 2014 április 25
- nagy projekt: határidő 2014 április 7
Bővebb információk elérhetőek: http://www.fonduri-diversitate.ro/

FOGALOM-TÁR

Mass-média (5): A tömegmédia informáló funkciója
A társadalom tagjai igénylik azt, hogy „ellenőrzés”, „kontroll” alatt tartsák
környezetüket. Ez azt jelenti, hogy szükségük van arra, hogy szűkebb és tágabb
környezetük történéseiről tudomást szerezzenek, hogy el tudjanak igazodni az
események között, hogy előre lássanak bizonyos problémákat, és hogy ezek tudatában
döntéseket tudjanak hozni saját életükre vonatkozóan. Egyszóval: igénylik, hogy a médi a
informálja őket, eligazító, figyelemfelhívó információkat nyújtson számukra.
A média informáló funkciójának keretében három típusú információk átadása történik:
1. Általános információk
Olyan információkról van szó, amelyek a politikai szféra, a gazdasági élet, a tudományos
élet, a művészet, a kultúra területéről tájékoztatnak. Hatásuk nem azonnali, nem direkt,
de nagyon fontosak, mert napjaink társadalmának komplexitása rengeteg olyan
eseményt, tényt tartalmaz, amelyekhez a mindennapi ember direkt módon nem férhet
hozzá. Hatásuk hosszabb távon nagyon fontos, mert segítenek kialakítani nézeteinket,
identitásunkat, állásfoglalásunkat a világ különböző jelenségeivel, eseményeivel
kapcsolatosan. Ezt a funkciót a média tölti be. Ugyanakkor a modern ember sokkal több,
részletesebb információval rendelkezik a világról, mint elődeink, de ezek az információk
kevésbé perszonalizáltak, kevésbé személyre szabottak.
2. Eszközjellegű információk
Ezek a típusú információk gyorsan és direkt módon felhasználhatók a médiafogyasztók
számára. Segítenek a mindennapi élet megszervezésében, gyors eligazítást nyújtanak a
közérdekű tudnivalók terén. Ide tartoznak az időjárás jelentések, rádió- és tévéműsorok,
közlekedési hírek, rendőrségi közlemények, közhasznú intézmények közleményei.
Eszközjellegű információk azok is, amelyek az intézmények fogadóóráit, telefonszámait,
információs központjaik elérhetőségét teszik nyilvánossá az érdeklődők számára a média
által. A kulturális események és a sportesemények rövid, tájékoztató jellegű híradásai is
ebbe a kategóriába tartoznak. Ide soroljuk az apróhirdetéseket is.
3. Megelőző jellegű információk
A tömegmédia nemcsak a már megtörtént eseményekről nyújt híradásokat, hanem
olyan típusú információkhoz is hozzájuttatja a közönséget, amelyek megelőző jellegűek.
Ide taroznak az időjárást előrejelző hírek, gazdasági-üzleti jellegű prognózisok,

járványmegelőző figyelmeztetések. Hasonló jellegű információk: új törvényekre, új
szabályokra, ezek bevezetésével kapcsolatos tudnivalókra figyelmeztető híradások.
A megelőző jellegű információk egy másik típusába azok tartoznak, amelyek nem
kimondottan egy eseményt jeleznek előre, hanem bizonyos kellemetlen eseményekkel
kapcsolatos negatív következményekre hívják fel a közönség figyelmét. Ezek a már
megtörtént események: természeti katasztrófák, balesetek, krízishelyzetek a gazdasági
vagy a politikai élet terén.

Vidékfejlesztés (5): A vidék fogalma
A vidékfejlesztésnek, mint komplex tudományágnak a kialakulása során több kísérletet is
tettek a vidék fogalmának meghatározására. Ugyanakkor a tudományág folyamatos
fejlődése azt eredményezte, hogy a vidék fogalmának meghatározásába újabb és újabb
szempontok kerültek bele. Ennek következtében nehéz egy véglegesen megfogalmazott
meghatározást adni a vidékről, sokkal inkább érdemes számba venni azokat a
szempontokat, amelyek az utóbbi két évtized vidékfejlesztéssel kapcsolatos
gondolkodás során összefüggésbe kerültek a vidék definiálásával.
A vidéki terület lehatárolása egyértelműen olyan fogalmak mentén tehető meg, amelyek
elsősorban jellemzői a vidéknek, de ugyanakkor a vidék, mint sajátos környezet előnyeit,
avagy hátrányait hangsúlyozzák.
A vidék mint fogalom körülírásában gyakran előkerül a városi környezettel való
szembenállás. A vidék-város oppozíció megközelítésében a vidék számos előnnyel és
hátránnyal rendelkezik.
Előnyök:
-

Gazdag kulturális örökség
Tiszta környezet
Természetközelség
Rekreációs szolgáltatások és
lehetőségek
Speciális turizmusformák
Megújuló erőforrások
jelenléte

Hátrányok:
-

-

Mezőgazdasági tevékenység
dominanciája
Alapszolgáltatásokhoz való
hozzáférés nehézsége
(egészségügy, oktatás, stb.)
Szolgáltatások alacsonyabb száma
Alacsonyabb átlagjövedelem
Hiányos alapinfrastruktúra
Elnéptelenedés

A vidék-város szembeállítás mellett azonban más megközelítésből is igyekeztek leírni a
vidék sajátosságait. A ma is divatos meghatározások a vidék leírásában a komplex
megközelítést használják. Ennek értelmében a következő szempontok alapján
határozzák meg a vidéket:

-

A mezőgazdasági szektor dominanciája az aktív keresők körében
Az őstermelők aránya a vidéki térségben ezer főre vetítve
A települések népsűrűsége a térségben (ennek következtében értelemszerűen
kisebb városok is a vidéki térség szerves részét képezik).
- A vidéki térség népsűrűsége
- A kifele irányuló migráció nagysága.
Összességében fontos kijelenteni, hogy nincs egy kizárólagosan érvényes meghatározás
a vidék lehatárolásával kapcsolatban. A vidék egy dinamikusan változó területi egység,
amely különböző jellemzőkkel rendelkezik az EU országaiban. Ezen különbségek
figyelembevétele és a vidék erősségeire való építkezés jelentheti ezen területek
életképességének megtartását, növekedését és a vidéki területek jövőjét.

