
 

MOZAIK – 
SZAKMAI HÍREK

Újabb 19 település csatlakozott 
a Pajtaszínház Programhoz

Hatodik alkalom-
mal indul útjára a 
Pajtaszínház Prog-
ram, melyhez idén 
újabb 19 település 
csatlakozott. A  Paj-
taszínház Program 
a Nemzeti Művelő-
dési Intézet közös-

ségépítő projektje, melyet a Magyar Teátrumi Társasággal 
együttműködésben valósít meg. A  program megvalósulását 
a Nemzeti Színház a kétnapos szemle helyszínbiztosításával 
támogatja. A  színjátszók örömünnepére, a  következő Pajta-
színházi Szemlére 2021. január 30-31-én kerül sor.

Bábozásra fel!
A  bábművészeti terület 
aktuális kérdéseit vitatták 
meg 2020. október 8-án, 
Lakiteleken a Bábozásra 
fel! címmel megrendezett 
szakmai konferencián. Az 
esemény különlegessége az 
volt, hogy a személyesen 
megjelent résztvevőkön 
túl a szakmai tanácskozást 
élőben is követhették az 
érdeklődők az interneten.

Döntés az önkormányzatok 
közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról

Pályázati úton három-
százmillió forinttal 
támogatja az Emberi 
Erőforrások Miniszté-
riuma azokat a telepü-
lési önkormányzatokat, 
amelyek közművelő-
dési intézményt, kö-
zösségi színteret saját 

fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében 
működtetnek. A  keretösszegre 459 önkormányzat nyújtott 
be formai szempontból érvényes pályázati anyagot. A  szak-
mai ellenőrzés és az arányossági számítás elvégzését követő-
en 409 önkormányzat pályázata lett támogatható.

Hungarikum lett a Magyar  
népmesék sorozat
Tovább bővült a Hungari-
kumok Gyűjteménye és a 
Magyar Értéktár. A  Hun-
garikum Bizottság Lakite-
leken megtartott október 
15-i ülésén egyhangúan 
döntött a Magyar nép-
mesék rajzfilmsorozat 
hungarikummá nyilvání-
tásáról. A Hungarikumok 
Gyűjteményébe így jelenleg 76 érték tartozik, míg a Magyar 
Értéktárban található kiemelkedő nemzeti értékek száma 
181-re emelkedett. A  Hungarikum Bizottság ülésén Nagy 
István, agrárminiszter, a  testület elnöke arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a Magyar népmesék kiemelkedő nemzeti érté-
kek, kultúránk alapját képezik. Hozzátette: a rajzfilmsorozat 
egyedülálló formában és vizuális elemekkel terjeszti széles 
körben hazánk hagyományait.

Közművelődés és jövőkép  
stratégiai konferencia
A  Nemzeti Művelődési Intézet 2020. november 11-12-én 
Közművelődés és jövőkép címmel rendezi meg idei straté-
giai konferenciáját Lakiteleken. A tanácskozás témája a köz-
művelődés jövőképe: országos, Kárpát-medencei, megyei és 
intézményi szintű közművelődési stratégiák mentén. A kon-
ferencián immár másodjára kerülnek átadásra a Nemzeti 
Művelődési Intézet 2019-ben alapított díjai, amelyekkel a 
szervezet szakmai megbecsülését kívánja kifejezni azon sze-
mélyek, szervezetek, 
közösségek felé, akik 
kiemelkedő és ma-
gas szakmai színvo-
nalú közösségépítő, 
értékfeltáró tevé-
kenységet végeznek. Könyvbemutató  

a magyar népmese napján
A  magyar népmese napján, Benedek Elek születésnapján, 
szeptember 30-án mutatták be a Népmesék szóban, írásban, 
képben című tanulmánykötetet Budapesten. Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára, a  hazai 
Népmesepontok öt-
letgazdája a könyv-
bemutató sajtótájé-
koztatón a magyar 
népmese pedagógiai, 
családerősítő, jel-
lemnevelő és nem-
zetmegtartó erejét 
hangsúlyozta.
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