
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Újabb tizenöt intézmény minőségfej-
lesztő munkáját ismerték el
A magyar kultúra napja alkalmából a Hagyományok Házában 
tartott ünnepség keretében rangos szakmai díjakat adott át 
Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Feke-
te Péter kultúráért felelős államtitkár. A Közművelődési Mi-
nőség Díjat a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ 
nyerte el. Minősített Közművelődési Intézmény Címre ér-

demesült az Orlai Petrics 
Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyűjtemény és Művelő-
dési Központ, A  Műve-
lődés Háza és Könyvtára, 
a  Fejér Megyei Művelő-
dési Központ, a  Kispesti 
Munkásotthon Művelő-
dési Ház, a  VOKE Egyet-
értés Művelődési Köz-
pontja, a Kovács Máté Vá-
rosi Művelődési Központ 
és Könyvtár, a  Derecske 
Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, a Petőfi  
Sándor Művelődési Ház, 

a  Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi 
Könyvtár, a  MagHáz Centrum, a  Babits Mihály Kulturális 
Központ, a Csengey Dénes Kulturális Központ, a Körmendi 
Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, valamint a Nagy 
Gáspár Kulturális Központ.

Tizenkét online tananyag érhető el
A Nemzeti Művelődési Intézet kötetsorozatot indít Tudástár a 
közösségi művelődésben címmel. A kötetek a Nemzeti Műve-
lődési Intézet által megvalósított „Közművelődési szakembe-
rek 2017. évi támogatott továbbképzési programja” keretében 
2017 őszén és 2018 tavaszán készültek, és mostantól elektroni-
kus kiadvány formájában elérhetőek a www.nmi.hu webcímen.

Hármas megállapodás a családokért
A családokat erősítő kulturális értékek megőrzése és közvetí-
tése céljából kötött megállapodást a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete, a Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti Műve-
lődési Intézet 2019. február 21-én, a Lakitelek Népfőiskolán. 
Az együttműködési megállapodást Lezsák Sándor, a  Népfő-

iskola Alapítvány 
kuratóriumának 
elnöke, Kardosné 
Gyurkó Katalin, 
a  Nagycsaládosok 
Országos Egyesü-
letének elnöke és 
Závogyán Magdol-
na, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet 
ügyvezetője látta 
el kézjegyével.

Áprilisban újra Közösségek Hete
Harmadik alkalommal hirdették meg A Közösségek Hete or-
szágos rendezvénysorozatot, melyet a Cselekvő közösségek 

– aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) 
kiemelt projekt keretei között a Szabadtéri Néprajzi Múze-
um Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI 
Művelődési Inté-
zet Nonprofi t Köz-
hasznú Kft. és az 
Országos Széché-
nyi Könyvtár kon-
zorciuma valósít 
meg. Regisztrációs 
határidő: 2019. áp-
rilis 12. 24:00 óráig.

Bessenyei György-díjjal ismerik 
el a kiemelkedő közművelődési 
szakembereket
A  Nemzeti Művelődési 
Intézet kezdeményezésé-
re, s  tekintettel a közössé-
gi művelődés társadalmi 
hasznosságára és közös-
ségformáló erejére, a  kor-
mányzat január 9-én dön-
tést hozott arról, hogy újra 
lehetőség lesz a közműve-
lődés legmagasabb, az em-
beri erőforrások minisztere által adományozható elismerésre, 
a Bessenyei György-díj elnyerésére.

Elindult a Magyar Falu Program
2019. február 27-én indult 
útjára a Magyar Falu Prog-
ram, amelynek keretében 
két-három hetente nyílnak 
majd újabb és újabb pá-
lyázati lehetőségek a kis-
települések fejlesztésére. 
A  programok célja, hogy 
Magyarország, a  magyar 
városok és falvak is jól 
tudjanak alkalmazkodni a 
jövő kihívásaihoz.


