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MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 

 

Koordináló feladatok. Hargita Megye Tanácsának Elnöke 619/2014-es számú rendeletben a 

kulturális stratégia gyakorlatba ültetésének céljából koordináló feladattal ruházta fel a Hargita 

Megyei Kulturális Központ menedzserét, Ferencz Angélát. Ennek értelmében a menedzser 

együttműködik a Kájoni János Megyei Könyvtárral, a Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközponttal, a Hargita Megyei Művészeti Népiskolával és a Gyergyószárhegyi Kulturális 

és Művészeti Központtal, koordinálja az intézmények tevékenységét a kulturális stratégia 

célkitűzései alapján. 

 

Hargita megye: jól működő kulturális központok című cikket ajánljuk figyelmébe. A cikk 

interjút közöl munkacsoportunk veztőjével, Ferencz Angélával. Célunk, hogy a közművelődés 

különböző területeit koordinálni, ösztönözni, támogatni tudjuk. Szó van a kulturális értékek 

hasznosulásának fontosságáról, a kulturális menedzsment módszertanának megújulásának 

szükségességéről, szemléletváltásról. 

A cikk elérhető a http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Hargita-megye-jol-mukodo-

kulturalis-kozpontok-1229 linken. 

 

Vallási turizmus és kultúra. Vallási és kulturális turisztikai projektek tervezése és 

megvalósítása témában szerveztek képzést a Soros Oktatási Központban, a Hargita Megye 

Tanácsa által lebonyolított RECULTIVATUR projekt keretében. Kulturális és vallási értékek és 

lehetőségek Hargita megyében témában írt vitaindítót és moderált kerekasztal beszélgetést 

Ferencz Angéla, a HMKK igazgatója. Munkacsoportunk vezetője többek közt arról beszélt, 

hogy a helyi kulturális örökség „megszerkesztése” az örökségvédő munka egyik legalapvetőbb 

eleme. Ez magába foglalja a helyi kultúra elemeinek számbavételét, beazonosítását, leírását 

és értékelését.  

 

Könyvbemutató és beszélgetés a kulturális menedzsment témájában. Szabó Árpád 

Bevezetés a kulturális intézmények menedzsmentjébe c. könyvének bemutatására kerül sor 

június 16-án 18 órától a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében a Kájoni János Megyei 

Könyvtár és a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében. A szerzővel Ferencz Angéla, a 

HMKK igazgatója beszélget. 

 

http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Hargita-megye-jol-mukodo-kulturalis-kozpontok-1229
http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Hargita-megye-jol-mukodo-kulturalis-kozpontok-1229


 

 

 

TEREP-TÁR 

 

Hargita megyei vidéki művelődési házak 

felmérése terepmunka során Csíkpálva 

községbe látogatott el a Hargita Kultúra 

Munkacsoport. Felmértük a csíkdelnei, 

csíkpálfalvi és csíkcsomortáni 

kultúrotthonok 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 személyekkel. Ottjártunkkor 

épp a Csíki Versünnep című szavalóverseny 

utolsó szervezési lépései zajlottak. 

 

 

 

 

TUDÁS-TÁR 

 

A Néprajzi Múzeum online folyóirata 

 

A Tabula folyóirat online változatát 

ajánljuk figyelmébe, amely egy olyan 

szemle, fórum, mely a mai néprajz és 

kulturális, szociálantropológia szemléletét 

szeretné érvényesíteni szerkesztésben és 

válogatásban egyaránt. 

A folyóirat szerkesztési alapelve, hogy 

főképp a legújabb hazai kutatási 

eredményeknek adjon fórumot, és egyben 

inspirálja a frissen végzett fiatal vagy már a 

pályán tevékenykedő kutatókat. A folyóirat 

legfőbb törekvése, hogy elősegítse a 

kultúrakutatás, az empirikus kvalitatív 

társadalomelemzés, röviden az 

antropológiai–néprajzi szemlélet 

meghonosodását a magyar szellemi 

életben. 

A folyóirat a következő linken érhető el: 

http://tabula.neprajz.hu/neprajz.07.151.php

?bm=1&kr=A_10_%3D%222014%2015%

281%29%22

http://tabula.neprajz.hu/neprajz.07.151.php?bm=1&kr=A_10_%3D%222014%2015%281%29%22
http://tabula.neprajz.hu/neprajz.07.151.php?bm=1&kr=A_10_%3D%222014%2015%281%29%22
http://tabula.neprajz.hu/neprajz.07.151.php?bm=1&kr=A_10_%3D%222014%2015%281%29%22


 

 

WEB-TÁR 

Csíkszeredai Régizene Fesztivál  

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál 

Facebook profilját ajánljuk figyelmébe! A 

folyamatosan frissített oldalt böngészve 

ízelítőt kaphat a 2014-es évi fesztivál 

hangulatából, a majdani fellépők 

repertoárjába hallgathat bele, illetve 

információkat szerezhet a rendezvény 

programjairól és a Régizene 

Nyáriegyetemről. A Csíkszeredai Régizene 

Fesztivál előtt és vele párhuzamosan zajlik 

a Régizene Nyári Egyetem július 6–11. 

között. Az országban nincs régizene-

oktatás, így a nyári egyetem szinte 

kizárólagos belföldi lehetőség a régi zene 

és a reneszánsz iránt érdeklődő 

zenészeknek és diákoknak a tapasztalt 

mesterektől való okulásra. 

A Facebook profil elérhető a következő 

linken: 

https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%

ADkszeredai-R%C3%A9gizene-

Fesztiv%C3%A1l/489050594493243?fref=ts 

 

Hargita Megyei Művészeti Népiskola 

 

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola honlapjára hívjuk a figyelmét! A honlap segítségével 

információkat lehet megtudni az intézmény működéséről, az intézmény tevékenységeiről, az 

eseményekről, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola Kamarazenekaráról. A Galéria 

menüpont alatt megtekintheti azokat a fotókat és videókat, amelyek által jobban 

megismerheti azokat a tehetséges diákokat, akik az intézményban tanulnak. 

A Népiskola honlapja a következő linken érhető el: http://www.nepiskola.ro/ 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%ADkszeredai-R%C3%A9gizene-Fesztiv%C3%A1l/489050594493243?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%ADkszeredai-R%C3%A9gizene-Fesztiv%C3%A1l/489050594493243?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Cs%C3%ADkszeredai-R%C3%A9gizene-Fesztiv%C3%A1l/489050594493243?fref=ts
http://www.nepiskola.ro/


 

 

 

TUDÁS-TÁR 

 

Kulturális folyóirat 

A Kultúra és közösség művelődési 

folyóiratot (KÉK) ajánljuk figyelmébe! Az 

elmúlt évek folyamán több szociológiai 

kutatás is készült a kultúra területén. Ezek 

a kutatások több témát is érintettek, 

amelyek mindegyike a jelenlegi társadalmi 

folyamatokkal kapcsolatos, mint a kultúra 

és média kapcsolata, kultúraközvetítés, 

információs társadalom, fenntarthatóság, 

stb. 

 

A folyóirat online elérhető a következő 

linken: 

http://www.kulturaeskozosseg.hu/index.p

hp?option=com_content&view=article&id

=67&Itemid=72 

 

 

ÉRTÉK-TÁR 

Érték-Kaland 

 

Példa értékűnek számító innovatív 

kezdeményezést indított el a Homoród-

Rika-Küküllő Leader Egyesület. Az Érték-

kaland (ÉK) elnevezésű új kezdeményezés 

célja, hogy az egyesület által lefedett 

térség közismert vagy éppen rejtett 

értékeit felleltározza, megismertesse 

továbbá játékok és túrák által tovább 

népszerűsítse. Készül tehát a térség 

ÉKességeinek leltára, gyalog- és 

biciklitúrákkal fűszerezve. 

A program blogja elérhető a következő 

címen: 

http://ertekkaland.wordpress.com/2014/0

5/22/a-szalmakalap-hazaja/ 

 

 

http://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=72
http://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=72
http://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=72
http://ertekkaland.wordpress.com/2014/05/22/a-szalmakalap-hazaja/
http://ertekkaland.wordpress.com/2014/05/22/a-szalmakalap-hazaja/


 

 

 

FOGALOM-TÁR       
 
Mass-média (9): A tömegmédia interpretáló funkciója 

A tömegmédia egy másik funkciója az interpretáló funkció. Ez azt jelenti, hogy a médiában 

közölt hírek nem pusztán tényközlések, hanem kulturálisan meghatározott formái az 

információk tálalásának. A hírek egyszerre tartalmazzák az információt, és azokat a 

jelentéseket, amelyeket nekik tulajdonítanak. Vagyis: a tényekkel együtt megkapjuk azok 

értelmezését is. 

Az interpretálás (értelmezés) a médiában különböző formákban jelenik meg. Vegyünk sorra 

ezek közül néhányat a legelterjedtebbek közül: 

- A döntés meghozatala arról, hogy az információközlésre kerül-e vagy sem. A közlés már 

önmagában is egy interpretáció, hisz azt jelenti, hogy az illető esemény érdemes volt a 

mediatizálásra (valamilyen szempont szerint, amit a fogyasztó nem mindig ismer). 

- A prioritások meghatározása. Emögött is egy döntés áll, amely elhatározza, hogy melyik 

információ a fontosabb, melyik kerül például az újság első oldalára, a tévéhíradó elejére. 

Megtörténik tehát a hírek hierarchizálása, fontossági sorrendbe állítása, amely értelmezési 

eljárásként is működik. 

- Kontextualizálás, kommentálás, véleményezés. Ez a legdirektebb formája az 

interpretálásnak: az információ mellett tételesen megjelennek az újságírói kommentárok, 

vélemények, amelyek készen nyújtják az értelmezést is a fogyasztó számára. A média 

történetében nem mindig egyformán vélekedtek a hír és az értelmezés párosításáról. A XVIII-

XIX. század sajtójában nagy szerepe volt a vitának: a média hírei elsősorban a kiművelt, 

gondolkodó réteg számára biztosították a vélemények ütköztetésének lehetőségét, és sokkal 

kevésbé a széles tömegek informálását. Ez a helyzet később megváltozott: a fogyasztói réteg 

kiszélesedésével a vélemény-nyilvánítások szerepe csökkent. A modern korszak sajtóját az 

jellemzi, hogy a tényközlést és a véleményt elválasztja egymástól. 

Az interpretálás nemcsak valamilyen “hozzáadás” az információhoz, hanem megvannak annak 

a konkrét formai megjelenítései is: 

 - Vezércikk: az illető sajtóorgánum hivatalos véleményét tükrözi, épp ezért gyakran név 

nélkül jelenik meg 

 - Kommentár: személyes nézőpontú vélemény 

 - Más értelmező műfajok: 

  - krónika 

  - pamflet 

  - karikatúra 

  - olvasói (nézői, hallgatói) vélemény 

 

 



 

 

 

Mass-média (9): A tömegmédia összekapcsoló funkciója 

A tömegmédia fogyasztói, sok millió ember a világ legkülönbözőbb részén ugyanazokat a 

médiatermékeket fogyasztja: ugyanazokat a híreket, ugyanazokat a műsorokat követi. Ezáltal 

nemcsak az élményeket, az információkat “osztják meg” egymással, hanem ugyanazokat a 

kulturális értékeket építik, ugyanazokat a narratív és szimbolikus kódokat használják. A 

tömegmédia tehát egymástól távol lévő, nagyon különböző gondolkodású embereket kapcsol 

össze. Az összekapcsolódás egy olyan kommunikációs rendszerben megy végbe, amely nem 

azonos fizikai térben van. A benne lévő személyek ugyanakkor nem ugyanannak a nemzeti, 

kulturális, vallási közösségnek a tagjai. 

McLuhan ezt a jelenséget globális falunak nevezi. A globális falu a modern tömegmédia 

működése által jön létre, amelyre a “planetáris törzsi szellem” jellemző, egy spontán és nem 

tudatos szolidaritás. A planetáris törzsi szellem azt jelenti, hogy, habár a “törzs” tagjai 

nincsenek fizikai közelségben egymással, képesek kialakítani közös értékszempontokat, 

azonos viselkedésmintákat. Az azonos viselkedésminták azonos reakciókat váltanak ki azonos 

helyzetekben, például közös célok elérésére képesek mozgósítani tagjaikat. Ilyen helyzetek 

azok is, amelyekben a világ legkülönbözőbb tájain élő emberek segítenek a természeti 

katasztrófák, politikai üldöztetések áldozatain. A szolidaritás új formái alakulnak ki, ezek olyan 

esetekben is működnek, amikor a média fogyasztóinak nincs alkalmuk konkrét segítésre, de 

együttérzésüket mégis valamilyen formában kifejezésre juttatják. Ennek egyik példája a 2010-

ben történt chilei bányaszerencsétlenség, amikor a föld mélyén rekedt 33 bányász hosszú 

hetekig tartó mentési akcióját nézők milliói követték lélegzetvisszafojtva a világ 

legkülönbözőbb részein. A szerencsétlenül járt bányászok helyzetéről a média széles körben 

szórta a tudósításokat, az információkat, ezáltal azok is megismerték történetüket, akik 

nagyon távol voltak attól a fizikai helytől, ahol az esemény végbement. De nemcsak 

informálódtak az eseményekről, hanem kialakulhatott a közös szolidaritás érzése is.  

A médiának ez az összekapcsoló funkciója nemcsak a globális falu szintjén működik, hanem a 

társadalom mikrostruktúráinak szintjén is. Nyilvános helyeken, a kényszerű és véletlen 

helyzetek (várótermek, közlekedési eszközök) olyan embereket hoznak egymás közelébe, akik 

nem ismerik egymást, akár nagyon különböző életszemlélettel is rendelkezhetnek, de az 

azonos médiatermékek fogyasztása által szerzett vélemények, értelmezési kódok olyan 

kommunikációs helyzeteket teremtenek, amelyekben az emberek kifejthetik egymásnak 

véleményüket, megerősíthetik nézeteiket, csoport hovatartozásukat. Ez is a szolidaritás új 

formáinak kialakulásához járul hozzá. 

 


