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SZAKMAI HÍREK

Stratégiai megállapodás a Magyar 
Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Mű-
velődési intézet között
A  Magyar Nemzeti Levéltárral kötött stratégiai megállapo-
dást a Nemzeti Művelődési Intézet a közös szakmai munkára. 
Az együttműködés részleteit rögzítő dokumentum aláírására 
2015. december 16-án került sor, a Nemzeti Művelődési In-
tézet munkatársai és szakmai partnerei körében tartott évzá-
ró munkaértekezletén.

A 8. Gyermek és ifj úsági színházi 
szemle díjazottjai
Átadták a november 9-15. Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban megrendezett 8. Gyermek és ifj úsági színházi szemle 
díjait az arra érdemesült társulatoknak a szemlére benevezett 
előadásaikért. A  szakmai zsűri döntése és ajánlása alapján a 
támogató minisztériumok (Nemzetgazdasági Minisztérium, 
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Ifj úságpolitikáért és 
Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkárság) és a Nem-
zeti Kulturális Alap a következő produkciókat díjazták: Fabók 
Mancsi Bábszínháza – Vitéz László és Vas Juliska; Mentőcsó-
nak / Füge – Újvilág; Budapest Bábszínház / Mesebolt Báb-

színház – Tíz 
emelet boldogság; 
Mesebolt Báb-
színház – A haza; 
Kolibri Gyermek- 
és Ifj úsági Szín-
ház / K.V. Társu-
lat – Függésben; 
Harlekin Báb-
színház – Hamlet.

Hungarikum lett a kürtőskalács
2015. december 3-i ülésén 
a Hungarikum Bizottság 
egyhangú döntéssel hun-
garikummá nyilvánította a 
kürtőskalácsot, ezt a külön-
leges, egyszerre székely, er-
délyi és magyar gasztronó-
miai értéket. A Dunántúlon 
botra tekercs, dorongfánk, 
dorongos fánk, az ország 
keleti területén a kürtőska-
lács, kürtősfánk, kürtős pánkó vagy csak egyszerűen kürtős 
neveken ismert fi nomság első ismert receptje gróf zabolai Mi-
kes Mária 1784. évi erdélyi szakácskönyvéből származik.

XVI. Országos Népművészeti Kiállítás
Élő népművészet címmel 
mintegy 450 alkotó közel 
1700 kézműves alkotását 
bemutató tárlat nyílt a bu-
dapesti Néprajzi Múzeum-
ban, melyet 2016. március 
27-ig látogathat a közönség. 
Hazánk népművészeti al-
kotásainak legjelentősebb 
seregszemléjén 170 alkotó 
vehette át az Emmi Grá-
nátalma díjait, a  Népmű-
vészeti Egyesületek Szövet-
sége különdíjait, valamint 
arany, ezüst és bronz okle-
veleket. Az ötévente meg-
rendezett kiállításon való 
részvételre a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
közösen hirdettek pályázatot a tárgyalkotó népművészet, népi 
kismesterségek különböző ágaiban alkotók körében.

Térségfejlesztési mintaprogramokat 
bemutató kiadvány jelent meg

A  Herman Ottó Intézet gon-
dozásában „Tájértékekre ala-
pozott szelíd térségfejlesztési 
mintaprogramok” címmel a 
Helyi Fejlesztési Stratégia ké-
szítéséhez is segítséget nyújtó 
szakmai kiadvány jelent meg, 
mely a hoi.hu honlapról le-
tölthető.

Rekordszámú szervezet regisztrált 
a IV. Kulturális Közfoglalkoztatási 
Programra
2015. november közepén 
lezárult a IV. Kulturális 
Közfoglalkoztatási Prog-
ram előzetes partnerszer-
vezeti regisztrációja. A  be-
érkezett adatok szerint az 
ország 2098 településének 
4548 szervezete összesen 
13.076 főt tudna közösségi munkásként, illetve koordinátor-
ként foglalkoztatni a tervek szerint 2016. március 1-jén indu-
ló, egy éven át tartó programban.


