
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Szakmai nap a közművelődés aktuá-
lis folyamatairól
A  Kulturális Központok Országos Szövetsége és a 
Magyar Népművelők Egyesülete közös szakmai na-
pot szervezett 2017. február 15-én a TEMI Fővárosi 
Művelődési Házában. A közös konferencia keretei kö-
zött együttműködési megállapodást írt alá a két nagy 
szakmai civil szervezet vezetője, Szente Béla és Bordás 
István. A  megállapodás elsősorban a szakmai együtt-
működés keretei és az érdekvédelmi munka formáit 
rögzíti. A szakmai napon részt vevők aktuális helyzet-
képet kaptak többek között az ágazati irányítás tartal-
mi és szervezeti rendszeréről, a  felsőfokú szakképzés 
megújulásáról, valamint az NMI Művelődési Intézet 
szakmai fejlesztőmunkájáról.

UNESCO Szellemi Kulturális Örök-
ség listára javasolják a kékfestést
Öt ország – Magyarország, Ausztria, Csehország, Né-
metország és Szlovákia kulturális vezetője közösen 
terjesztette fel a kékfestést az UNESCO Szellemi Kul-
turális Örökség 
listára. A  kékfes-
tés magyarországi 
hagyománya 2015 
óta szerepel a 
szellemi kulturális 
örökség nemzeti 
jegyzékében.

„A nemzet kultúrája – A kultúra 
nemzete”
Az NMI Művelődési Intézet Nkft. által szervezett 

„A nemzet kultúrája – A kultúra nemzete” április 19-20-i 
stratégiai konferencián több mint száz szakember ta-
nácskozott a közösségi művelődés aktuális kérdéseiről. 
Az esemény kiemelt témái a nemzeti kultúrának a helyi 
társadalomfejlesztésben betöltött szerepe, a  tudásmeg-
osztás sokszínű formái, az értékfeltárás és a művésze-
ti nevelés voltak. 
A  kétnapos együtt-
gondolkodást négy 
területen – érték-
feltárás, művészeti 
nevelés, ifj úságügy, 
innováció – folyta-
tott műhelymunka 
tette hatékonnyá.

Újabb magyar csúcsteljesítmények-
kel bővült a hungarikumok sora
A  Hungarikum Bizottság a hungarikumok sorába 

emelte az Egri Bikavért, a  Ko-
dály-módszert, a  magyar pász-
tor- és vadászkutyafajtákat, va-
lamint a tiszai halászlét. A  Ma-
gyar Értéktár pedig újabb kilenc 
értékkel bővült – a döntést Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter jelentette be 2017. 
március 21-én Egerben, a  bi-
zottság ülése után.

Kárpát-medencei magyar kulturális 
szervezetek találkozója Kecskeméten
Március 21-22-én zajlott a kecskeméti Hírös Agórában 
a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek VII. 

Konferenciája. 
Közel félszáz 
résztvevő érke-
zett a Kárpát-
medence min-
den területéről 
Kecskemétre, 
hogy kulturális 
tevékenységét 
bemutassa a 
szakmabeliek-
nek.

Elindult a Tessedik Sámuel Kollégium
2017. április 1-jén sor került a Tessedik Sámuel Kollé-
gium és a vele párhuzamosan megrendezésre kerülő 
Afrika Kollégium hivatalos megnyitójára a Lakitelek 
Népfőiskolán. A részvevők a nyolc alkalomból álló kol-
légiumi képzés első alkalmával Tessedik Sámuel életé-
vel, tevékenységével, valamint a közösségi művelődés 
történetével, fogalomrendszerével ismerkedtek. (NMI 
Facebook)


