
XVII. évfolyam 216. szám – 2012. május
A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. OKJ képzésA szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör,foglalkozás:kulturális szervező munkatárs
A képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas:Kulturális kapcsolatokat és a helyi kapcsolatrendszertépíteni, identitást és egyéni kompetenciákat támogatni,felnőttképzési köröket, folyamatokat szervezni, biztosítania szervezet szabályozás szerinti működtetését, katalizálni aközösségeket
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:Szakmai előképzettség: érettségi bizonyítvány
A képzés moduljai:157606 A kulturális kapcsolatok és az identitás fejlesztése157706 Kulturális rendezvényszervezés157806 A közművelődési kommunikáció
További szolgáltatások:A résztvevők részére az alábbi szolgáltatások állnakrendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése ésbeszámításának lehetősége, illetve képzési szükségletekfelmérése és képzési tanácsadás
A tervezett össz. képzési idő: 360 óra, Elmélet:144 óra;216 óra szakmai gyakorlat
A képzés módszerei: Csoportos képzés, indulócsoportlétszám 10 fő.
A képzés helyszíne: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.I. emelet 4es terem
A képzés oktatói: Oktatóink többéves szakmai és oktatói,felnőttképzési gyakorlattal rendelkező szakemberek.
Képzés kezdési időpontja: 2012. év
Befejezés várható időpontja: kezdési időtől számított 12hónap
A képzés díja: 250 000 Ft/fő.Az összeg tartalmazza a képzési segédanyagok, 3modulzáró vizsga és az OKJ szakmai vizsga, valamint aszakmai bizonyítvány kiadásának teljes költségét.) Egyképzési órára jutó összeg 694 Ft, a pályázatbanelszámolható maximális összeg 3.000 Ft/óraTovábbi információ kérhető: Polyák Alberttől azintezet@bacskultura.koznet.hu, email címen, a 76/481320as telefonszámon.

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐRÉSZSZAKKÉPESÍTÉS – OKJs képzés
A képzés célja és a képzés során megszerezhető ismeretek,kompetenciákA 23/2011 (III. 8.) Korm. rendelet által előírt kulturálisrendezvényszervezői képesítéshez szükséges ismeretekelsajátításaA képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas:Kulturális kapcsolatokat építeni;Identitást és egyénikompetenciákat támogatni;Támogatni az állami, helyiünnepek programját; Biztosítani a szervezet szabályozásszerinti működtetését; Biztosítani a tevékenységekfeltételeit; Biztosítani a szervezeti egység üzemeltetését;Felnőttképzési köröket, folyamatokat szervezni; Tömeg ésinternetes kommunikációt működtetni; Helyikapcsolatrendszert építeniA képzés moduljai:157606 A kulturális kapcsolatok és az identitás fejlesztése157706 Kulturális rendezvényszervezésTovábbi szolgáltatások:A résztvevők részére az alábbi szolgáltatások állnakrendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése ésbeszámításának lehetősége, illetve képzési szükségletekfelmérése és képzési tanácsadásA képzés megkezdéséhez szükséges feltétel:Iskolai előképzettség: érettségi vizsgaA tervezett össz. képzési idő200 óra: 80 óra elmélet, 120 óra szakmai gyakorlatot kellteljesítenie a résztvevőnek.A képzés módszereiCsoportos képzés, melyre heti egy alkalommal kerül sor.A képzés helyszíne6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es teremA képzés kezdési időpontja: 2012.Befejezés várható időpontja 2013 július
A képzés oktatóiOktatóink többéves szakmai és oktatói, felnőttképzésigyakorlattal rendelkező szakemberek.A képzés díja: 140 000 Ft/fő.Az összeg tartalmazza a képzési segédanyagok, 2modulzáró vizsga és az OKJ szakmai vizsga, valamint aszakmai bizonyítvány kiadásának teljes költségét. Egyképzési órára jutó összeg 700 Ft, a pályázatbanelszámolható maximális összeg 3.000 Ft/óra.
További információ kérhető: Polyák Alberttől azintezet@bacskultura.koznet.hu, email címen, a 76/481320as telefonszámon

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés
érdekében c. pályázati felhívásáhozKódszám: TAMOP – 3.2.1212/1Képzések jegyzéke:

http:/bacskultura.hu/kepzesTovábbi információ: 76/481320, intezet@bacskultura.koznet.hu
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Képzési ajánló
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II.KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ RÁÉPÜLÉS – OKJs képzés
A képzés célja és a képzés során megszerezhető ismeretek,kompetenciák A szakember a képzéselvégzése után képes lesz:Ismertetni a közösségfejlesztés folyamatát, feltételeit,azonosítani a helyi potenciális partnereket és építeni akapcsolatrendszert, Nyilvánosságra hozni a közösszándékokat, felkutatni a hely(történeti), szociológiai,statisztikai forrásokat, az adatokat elemezni, értékelni,Elkészíti a közösségfejlesztés tervét, segíti a helyinyilvánosság fórumait, segíti a lakossági, intézményirészvételtA képzés megkezdésének szükséges feltételei:Szakmai előképzettség: Közművelődési szakember II.(52 345 02 0000 00 00)A képzés modulja:252206 közösségfejlesztőTovábbi szolgáltatások:A résztvevők részére az alábbi szolgáltatások állnakrendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése ésbeszámításának lehetősége, illetve képzési szükségletekfelmérése és képzési tanácsadásA tervezett össz. képzési idő:300 óra, melyből elmélet:120, gyakorlat 180 óra.A képzés módszerei:Csoportos képzés, melyre heti egy alkalommal kerül sor.A képzés helyszíne:6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es terem,választott gyakorlati helyszínA képzés oktatóiOktatóink többéves szakmai és oktatói, felnőttképzésigyakorlattal rendelkező szakemberek.Képzés kezdési időpontja: 2013.Befejezés várható időpontja: 2013. végeA képzés díja: 210 000 Ft/főAz összeg tartalmazza a képzési segédanyagok, modulzáróvizsga és az OKJ szakmai vizsga, valamint a szakmaibizonyítvány kiadásának teljes költségét.) Egy képzésiórára jutó összeg 700 Ft, a pályázatban elszámolhatómaximális összeg 3.000 Ft/óra.
További információ kérhető Polyák Alberttől azintezet@bacskultura.koznet.hu, email címen, a 76/481320as telefonszámon

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER I.KULTURÁLIS MENEDZSER elágazás OKJs képzés
A képzés célja és a képzés során megszerezhető ismeretek,kompetenciákA szakember a képzés elvégzése után képes lesz:A helyi közművelődési életet szervezni, fejleszteni, atelepülés helyi kulturális hagyományait, örökségétmegismerni, művelődő közösségeket szervezni,működésükhöz feltételt biztosítani, kapcsolatot tartani aközművelődési feladatokat ellátó civil szervezetekkel.Kiemelten gondoskodni a hátrányos helyzetűekközművelődési programjairól, a közművelődési intézményfelnőttképzési akkreditációjában részt venni. Aközművelődés minőségfejlesztési rendszeréhezcsatlakozásban részt venni,m A kulturális vidékfejlesztésselkapcsolatos kistérségi, megyei, regionális együttműködéstmegismerni, a programokban közreműködni településkulturális, intézményi kapcsolatait ápolni, fejleszteni,nemzetközi kapcsolatokat, multikulturális programokatszervezni.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettségA képzés moduljai:154406 Kulturális tartalmak közvetítése154506 A helyi közművelődési élet szervezése, fejlesztése154806 A kulturális rendszerek közötti kapcsolatokszervezéseTovábbi szolgáltatások:A résztvevők részére az alábbi szolgáltatások állnakrendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése ésbeszámításának lehetősége, illetve képzési szükségletekfelmérése és képzési tanácsadásA tervezett képzési idő:400 óra, melyből 160 óra szakmai gyakorlatot kellteljesítenie a résztvevőnekA képzés módszerei:Csoportos képzés, melyre heti egy alkalommal kerül sor.A képzés oktatói:A képzés oktatóinak végzettsége megfelel a 24/2004.(VI.22.) FMM rendelet 1.sz. mellékletében leírtaknak.A képzés helyszíne:6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es teremKépzés kezdési időpontja: 2012.Befejezés várható időpontja: 2013.
A képzés díja: 300 000 Ft/fő, mely tartalmazza az elméletiés gyakorlati képzés oktatási díját, a három modul záró ésaz OKJ vizsga (elmélet és gyakorlat, szakdolgozati bírálat)és a részvevőknek biztosított szakmai segédanyagokköltségét. (A képzés óradíja 750 Ft, a pályázatbanelszámolható keret 3 000 Ft/óra.)További információ kérhető: Polyák Alberttől azintezet@bacskultura.koznet.hu, email címen, a 76/481320as telefonszámon.

AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE AKÖZMŰVELŐDÉSBEN AKKREDITÁLTTOVÁBBKÉPZÉS
Program alapítás határozat száma: Közm./A/24/2011.(VIII. 17.)Program indítás határozat száma: Közm./I/27/2011.(VIII.17.)
A továbbképzés célja:A közművelődési területen dolgozó szakemberek képessététele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére azegészségnevelés területén. A továbbképzésen részt vevőkelsajátítják az egészséges életmód és életminőség, valaminta rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik azegészséges emberi magatartás kialakításához,formálásához szükséges kommunikációs és szociáliskészségeket. A tanfolyam végén záródolgozatelkészítésével adnak számot megszerzett tudásukrólA képzés célcsoportja: közművelődési szakemberek,önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai,közgyűjteményi intézmények szakmai munkaköröketbetöltő munkatársai, civil szervezetek munkatársai,önkéntesei, egyetemi és főiskolai hallgatók
A képzésre jelentkezés feltételeÉrettségi és közművelődési, közgyűjteményi vagy civilterületen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat
A tervezett össz. képzési idő: 40 óraKimenet: tanúsítvány megszerzéseA képzés módszereiA továbbképzés bentlakásos formában, hétvégénA képzés helyszíne
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Képzési ajánló
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4.A képzés kezdési időpontjaIgény szerint létszámtól függőenKövetelményekZáró dolgozat készítése
A képzés díja: 100 000.Ft, amely 3 napra a szállás és azétkezés költségét is tartalmazza.
További információ kérhető: Polyák Alberttől azintezet@bacskultura.koznet.hu email címen, a 76/481320as telefonszámon,

ÉRTÉKFELTÁRÁS A HELYI KÖZÖSSÉGEKBENAKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS
Program alapítás határozat száma: Közm./A/23/2011.(VIII. 17.)Program indítás határozat száma: Közm./I/26/2011. (VIII.17.)A továbbképzés célja:A továbbképzés olyan ismereteket közvetít és olyanképességeket fejleszt, amelyek segítségével érthetőbbé ésrendszerezhetőbbé válnak a helyi társadalmak közösségiértékei és így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogyszakmai tudásukkal, értékfeltáróközvetítőtevékenységükkel erősítsék közösségeik identitását és akollektív emberi kapcsolatok minőségét. A továbbképzéstovábbi célja, hogy a résztvevők képesek legyenek atelepülésükön található természeti és kulturális értékekfeltárására, meghatározására, rendszerezésére,bemutatására és népszerűsítésére, valamint megőrzésére, afenntartható társadalmi fejlődéssel összefüggőhasznosítására, a saját szakterületükön olyan programokmegfogalmazására, melyek alapján elősegítik a jobb, aminőségibb társadalmi létezés kialakulásA tervezett össz. képzési idő: 40 óraA képzés célcsoportja közművelődési szakemberek,önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársai,közgyűjteményi intézmények szakmai munkaköröketbetöltő munkatársai, civil szervezetek munkatársai,önkéntesei, egyetemi és főiskolai hallgatókA képzésre jelentkezés feltételeÉrettségi és közművelődési, közgyűjteményi vagy civilterületen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlatKimenet: tanúsítvány megszerzéseA képzés módszereiBentlakásos formában, hétvégén,A képzés helyszíne6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es teremA képzés kezdési időpontjaIgény szerint létszámtól függőenKövetelményekZáró dolgozat készítése
A képzés díja: 100.000, Ft , amely 3 napra a szállás és azétkezés költségét is tartalmazza.További információ kérhető: Polyák Alberttől azintezet@bacskultura.koznet.hu email címen, a 76/481320as telefonszámon,

ESEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS
Programakkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29)FAT: PLB0255A továbbképzési program célja:A közművelődési intézményekben, az

önkormányzatoknál közművelődési területen dolgozószakemberek, gazdasági szervezetek munkatársaiképessé váljanak virtuális közösségek építésére,meglévő közösségek virtuális térben valómegjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítveközösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képeseklegyenek az eszolgáltatások igénybevételéneksegítésére, az IT eszközök, intézményi honlapalapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására. Ezentúl képes legyen segítségnyújtáson túl a közművelődésiintézmények klienseinek motiválására, önállóproblémamegoldó képességük növelésére.A tervezett össz. képzési idő: 90 óraA képzés célcsoportja közművelődési intézményekszakmai munkatársai, kulturális és oktatásiintézmények, civil szervezetek, közművelődésitevékenységet ellátó gazdasági szervezetekközművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozómunkatársai, önkormányzatok közművelődésselfoglalkozó munkatársaiA képzésre jelentkezés feltételeÉrettségi és ECDL Start tanfolyammal egyenértékűtudás (bemeneti szintfelmérés alapján)Kimenet: tanúsítvány megszerzéseA képzés módszereiCsoportos képzés heti egy alkalommal vagymegegyezés szerint,A képzés helyszíne6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4esteremA képzés kezdési időpontjaIgény szerint létszámtól függőenKövetelményekA továbbképzési költség teljes befizetése,továbbképzési órák 80%án való jelenlétEsegítő gyakorlaton való részvétel (5 óra) teljesítése.3 db 8 oldalas elfogadott írásbeli dolgozat elkészítése
A képzés díja: 100.000, Ft,További információ kérhető Petőfi Sándor Lászlótóla hirlevel@bacskultura.koznet.hu, email címen,vagy a 76/481320as telefonszámon,

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROTOKOLL AZ OKTATÁSI ÉSKÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
Program alapítás határozat száma: Közm./A/22/2011.(VIII. 17.)Program indítás határozat száma: Közm./I/25/2011. (VIII.17.)A továbbképzési program célja:A településeken élő oktatásban, közművelődésben,önkormányzatokban és egyéb közintézményekben dolgozómunkatársak felkészítése, alkalmassá tétele alapvetőkommunikációs és protokoll feladatok ellátására.Lehetőleg minden településen legyen olyan személy, akiképes szakszerűen ellátni a testvértelepülési, falunapirendezvények, ünnepek, jeles napok protokollárisfeladatait, tanácsot adni a tisztségviselők ilyen irányúkérdéseire, megoldania protokollszervezéshez kötődőproblémáikat.A tervezett össz. képzési idő: 60 óraA képzés célcsoportja közművelődési intézményekszakmai munkatársai, kulturális és oktatási intézmények,civil szervezetek, közművelődési tevékenységet ellátógazdasági szervezetek közművelődéssel,közösségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai,önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó munkatársaiA képzésre jelentkezés feltétele
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Képzési ajánló
középfokú/felsőfokú iskolai végzettségKimenet: tanúsítvány megszerzéseA képzés módszereiCsoportos képzés 10 nap, naponként 6 óraA képzés helyszíne6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es teremA képzés kezdési időpontjaIgény szerint létszámtól függőenKövetelményekA továbbképzési költség teljes befizetése, továbbképzésiórák 80%án való jelenlét, 1db kiselőadás megtartása, 1 db6 oldalas záró tesztdolgozat elégséges szintű megoldása,20 megadott tételből eredményes szóbeli záróvizsga
Képzési díj 110 000 Ft/fő.(Az összeg tartalmazza a képzési segédanyagok,vizsgadíjakat, valamint a tanúsítvány kiadásának teljesköltségét.)
JELENTKEZÉSI LAP és további információ kérhető:Imre Károlytól az igazgato@bacskultura.koznet.hu, email címen, a 76/481320as telefonszámon, vagyszemélyesen a Közművelődési Intézet ügyfélszolgálatán(Kecskemét, Katona József tér 8. I. em. 10.)

Új OKJs képzési kínálatunk:
KÖZÖSSÉGICIVIL SZERVEZŐ – OKJs képzés55 345 03 0000 00 00

A képzés célja és a képzés során megszerezhetőismeretek, kompetenciákA szakember a képzés elvégzése után képes lesz:Közreműködni a nonprofit szervezetek alapításával ésműködésével kapcsolatos szervezési feladatok jogszerűlebonyolításában, kiépíti a helyi kapcsolatrendszert,partnerségi együttműködést építeni, ösztönözni alokális részvételt, szakmailag támogatni a helyicselekvést, közreműködni a gazdálkodást érintődöntések előkészítésében, megvalósításában ésellenőrzésében.Részt venni a nonprofit szervezetek szervezetivezetésifeladatainak ellátásában.Közreműködni a modern marketing és a publicrelations nonprofit szervezetekre specifikáltalkalmazásában. Hazai és nemzetközi projekteket,pályázatokat megtervezni és lebonyolítani.
A képzés moduljai:272006 civil társadalom – civilnonprofit szervezetek272106 közösségszervezés II.272206 A nonprofit szervezetek menedzselése200406 Projekttervezés és projektmenedzsment272306 Közösségi tanulás és szervezése200106 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes ésszervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegennyelven202506 Számítástechnikai feladatok
További szolgáltatások:A résztvevők részére az alábbi szolgáltatások állnakrendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése ésbeszámításának lehetősége, illetve képzési szükségletekfelmérése és képzési tanácsadás
A tervezett képzési idő: 4 félév
A képzés megkezdéséhez szükséges feltétel:Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

A képzés módszereiCsoportos képzés, melyre heti egy alkalommal kerülsor.A képzés helyszíneBKM Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, KatonaJózsef tér 8. I. emelet 4es terem
NONPROFIT MENEDZSER OKJs képzés54 345 04 0000 00 00
A képzés célja és a képzés során megszerezhetőismeretek, kompetenciákA szakember a képzés elvégzése után képes lesz:Közreműködni nonprofit szervezetek alapításában,működés feltételeinek biztosításában, a munkatársakirányításában. Folyamatos kapcsolatokat ápolni anonprofit szervezet tagságával és választott vezetőivelvagy kuratóriumával, biztosítani az információáramlástés véleménycserét. Részt venni a helyikapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozni a szakmaikapcsolatokat. Közreműködni a szervezettevékenységének, munkaprogramjánaktervezésében,irányításában, elemzésében ésértékelésében.Projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani.
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
A képzés moduljai:269506 Szervezetalapítás, szervezetvezetés269606 Közösségszervezés I.200406 Projekttervezés és projektmenedzsment269706 Rendezvények és képzési programokszervezése271906 Nonprofit szervezetek gazdálkodása éspénzügyei269806 Marketing és PR198006 Ügyviteli feladatok202506 Számítástechnikai feladatok
További szolgáltatások:A résztvevők részére az alábbi szolgáltatások állnakrendelkezésre: előzetes tudásszint felmérése ésbeszámításának lehetősége, illetve képzési szükségletekfelmérése és képzési tanácsadásA tervezett képzési idő:1000 óra, melyből 400 óra szakmai gyakorlatot kellteljesítenie a résztvevőnekA képzés módszerei:Csoportos képzés, melyre heti egy alkalommal kerülsor.A képzés helyszíne:BKM Közművelődési Intézet, 6000 Kecskemét, KatonaJózsef tér 8. I. emelet 4es terem
Kettő új képzésünkről érdeklődésére árajánlatot adunk!
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Imre Károly
Művelődési Intézmények Megyei és RegionálisKulturális Szerveződések Országos Szövetsége(MIOSZ) elnöke
Mikor elnök lettél már nyilván volt arról képed, hogy
hogyan nézzen ki a megyei közművelődési
feladatellátás, amely nyilván hatással volt rád abban is,
hogy elvállald az elnökséget.
Elsősorban azért vállaltam a feladatot, mert azt
gondoltuk, hogy most olyan a helyzet, hogy a megyei
feladatellátás és egyáltalán a közművelődést meg lehet
újítani. Mai napig nagyon vegyes vegyes a kép a
megyei közművelődési feladatellátás
intézményesültségét illetően. Az 1997. évi CXL.
törvény 84 86.§a világosan megmondja, hogy mi a
megyei közművelődési szakmai tanácsadás feladata. A
19 megyében nagyon sokféle ellátási, szervezeti forma
létezik. Vannak szakmailag, szervezetileg, gazdaságilag
is önálló intézmények de sok helyen integrált
formában, könyvtárhoz vagy múzeumhoz csatoltan
működik a megyei szakmai tanácsadás, esetleg ÁMK
formában, mint például Tolna és Csongrád megyében .
Jelenleg 67 szakmailag, szervezetileg önállónak

tekinthető megyei intézmény működik.
Most a legsürgetőbb feladat a megyei intézményeket
illetően, hogy egységes rendszerben tudjanak működni.
Pillanatnyilag osztott irányítási rendszerben a szakmai
igazgatás a NEFMI, illetve annak utódja az EEMI, az
ezen túli irányítási feladatok,  pl. a gazdálkodás  a
KIM irányítása alá tartoznak. Intézményeink most a
Megyei Intézményfenntartó Központok fenntartásában
működnek, de ebben is változás várható. Van arra
vonatkozó érvényes kormányrendelet, hogy az osztott
irányítási rendszert megszüntetve a megyei
feladatellátás teljes körűen az újonnan létrejövő EEMI
irányítása alá tartozzon úgy, hogy a fenntartó is a
minisztérium legyen. Mindezek lehetőséget adnak arra,
hogy a szervezeti struktúrát újragondoljuk és
egységesítsük. Ezt ráadásul úgy kell megoldani, hogy a
források várhatóan nem nagyon fognak növekedni.
Kell egységes intézményi struktúra amely minden
megyében közel azonosan magas szinten tudja ellátni a
feladatokat. Ott ahol csak egy vagy töredék státusz van,
mint például Csongrád megyében, nagyon nehéz úgy
dolgozni, ugyanazokat a feladatokat ellátni, mint ahol
78 szakalkalmazottal történik meg a feladatellátás.
Ráadásul néhány intézmény városi feladatokat is ellát
amellett hogy megyei szaktanácsadással és
szolgáltatással foglalkozik. Át kell gondolni, hogy
milyen szervezeti struktúra szükséges mindehhez,
valamint az ágazaton belüli kapcsolódásokat is fel kell
mérni a minisztérium háttérintézményéhez, és a többi
közművelődési intézményhez. Ez olyan feladatokat
jelent a megyei intézmények számára, ahol ezek
képviselete korántsem mellékes és ezért vállaltam el
ezt a feladatot. Úgy gondolom, hogy a szakmapolitikai
koncepciót szem előtt tartva, a feladatból kiindulva
közösen a 19+1 megyei intézménnyel – folyamatosan
kapcsolatot tartva azokkal a kollégákkal akik ehhez
érdemben hozzá tudnak tenni – végiggondolva a
struktúrát képviselni tudjuk a szakmai érdekeinket.
A CXL. törvénnyel összhangban hogyan képzeled el a
megyei feladatellátás jövőjét, milyen kitörési
súlypontokat látsz a feladatok összességében?
A felettünk lévő ágazatirányításban elképzeltekkel,
koncepciókkal, törvényjavaslatokkal összhangban kell
lenni annak az elképzelésnek, amely a megyei
közművelődési feladatellátást, szolgáltatást tanácsadást
határozza meg. Készülőben van a Németh László Terv,
az EEMI rendelkezik kulturális szakmai koncepcióval,
amellyel többnyire mi egyet tudunk érteni. Ez a
koncepció alapvetően fejlesztő és közösségi
szempontú. Nem pusztán a rendezvényszervezésre,
hanem aktív közösségi programokra koncentrál, a
tágabb értelemben vett vidékfejlesztés a célja. A
szemléletváltás azt jelenti szakmánkban, hogy az
„alvó” helyi társadalmakból aktív közösségeket
próbáljunk meg generálni, számítva a települések
polgárainak aktivitására. Ezen keresztül elsősorban a



XVII. évfolyam, 216. szám, május6

Interjú
lakosság életminőségének a javítása a célunk. Azt
gondolom, hogy a rendezvényszervező attitűd felől
szemléletváltással egyértelműen a vidékfejlesztés
emberi erőforrás oldala felé kell koncentrálnunk . Arra
kell figyelnünk, hogy korszerű, gyakorlatban
alkalmazható információkat, cselekvési programokat
mutassunk fel. Számos kezdeményezés volt amely
ebbe az irányba mutatott, gondolok itt a BácsKiskun
Megyei Közművelődési Intézet által megvalósított
HEFOPos, TÁMOPos projektekre, települési
értéktárak felállítására, helyi értékek, tudások
kutatására. Mindezek a programok arra irányultak,
irányulnak, hogy a helyi, települési közösségek saját
sorsuk gazdái legyenek, saját erőből boldoguljanak. Mi
egyfajta háttér segítséget nyújtunk a
tevékenységeikhez. Ez kell, hogy a megyei
intézmények szemléletmódját jellemezze. Ez nem
jelenti azt, hogy a hagyományos közművelődési
formákat elvetjük, hiszen a versenyek, bemutatók,
táborok, kiállítások módszerbéli eszközei ennek a
munkának, így kiváló közösségfejlesztő alkalmak.
Mindezek hogyan jelennek meg a települési szinten
dolgozó kollégák számára?
 A megyei szakmai szolgáltatás partnerei
véleményünk szerint nem csak a szűkebben vett
szakalkalmazotti gárda. Munkánk a települési
önkormányzatoknak, közösségi, művelődési céllal
létrejött civilszervezeteknek, alkotóknak,
önkénteseknek kell hogy segítsen céljaik
megvalósításában. A partnereink sorának végén a
megye polgárai kell, hogy álljanak, azok az ismeretek,
tudások, képességek és készségek elsajátításában kell
hogy segítsünk, amelyek a vidéki ember életminőségét,
életlehetőségeit javítják.
Munkánk eredményessége nagymértékben függ attól
is, hogy későbbiek folyamán a megyei intézmények
milyen lehetőséget kapnak, milyen területeken lesz
hatókörük. Hogy konkrétumot mondjak, az nem
állapot, hogy van olyan megye, ahol fél személy látja
el pillanatnyilag ezt a feladatot. Ha az egységes
struktúra és infrastruktúra kialakul, megtörténik a
közigazgatási szervezeti átalakulás, felállnak a járások,
a járásokban az intézményi struktúra rögzül, akkor
lehet abban gondolkodni, hogy az ehhez kapcsolódó
közművelődési formák számára hogyan fogunk
szolgáltatást, tanácsadást biztosítani. BácsKiskun
Megyében például túl sokat nem kell a tevékenységünk
szerkezetén változtatni, hiszen amit eddig is végeztünk
– képzések, szakmai képzések, pályázati tanácsadások,
pályázatírási segítség, tájoltatási programok, adatok
gyűjtése, feldolgozása, adatbázisok felállítása, értékek
gyűjtése, bemutatása, kapcsolódás a
kormányprogramban lévő nagy projektekhez, melyek a
vidéki életforma fenntarthatóságát segítik (ilyen a
Hungarikum, és népfőiskolai program is),  szerves
részei a tevékenységünknek. Ezen túlmenően az egyéb
szakmai innovációban is nagy szerepe volna a megyei

intézményeknek.
A minisztériummal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot,
az átalakítási folyamatnak aktív részesei vagyunk,
tevékenyen beledolgozunk. Abból a programból kell
kiindulnunk, amelyet a szakmapolitikai koncepció
nyolc pillére határoz meg, ehhez kell a megfelelő
infrastruktúra a települési szinttől az ágazati
irányításig. Optimista vagyok, élni kell azokkal a
lehetőségekkel, amelyeket a társadalmi reform nyújt a
szakma, ezen belül a megyei közművelődési szakmai
szolgáltató szervezetek számára.

Citeraoktatás, népdalkörök vezetése
Vállalom citerazenekarok, népdalkörök

szakmai segítségét, népdalcsokrok összeállítását,
betanítását, fellépésekre való felkészítést, népzenei
találkozókon, minősítőkön való eredményes
szereplés elősegítését.

Heti rendszerességgel tartok próbát és
gyakorlást, biztosítom a népdalkörök hangszeres
kíséretét, igény esetén kezdő citeraoktatást vállalok.
Szőke Péter, a népművészet ifjú mestere
Tel: 06703721022,
email: tisza83@gmail. com

Imre Károly
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Intézetigazgatója
Okleveles bölcsész, középiskolai tanár,népművelő, közösségfejlesztő, közművelődésiszakértő .Általános és középiskolai tanárként,népművelőként dolgozott Soltvadkerten,Kecelen és Kecskeméten.
20002003 között a BácsKiskun MegyeKözoktatásáért Közalalpítvány Kuratóriumánakelnöke
2006tól a Pilinszky János KözalapítványKuratóriumának elnöke
Vezetői munkája mellett felsőfokúszakképzésben is dolgozik oktatóként.Szakterülete: kommunikáció elmélet ésgyakorlat, szociálpszichológia, kulturálisantropológia, közösségfejlesztés
1991től részt vett a KözösségfejlesztőkEgyesülete és a Beke Pál vezetteKözösségszolgálat Alapítvány munkájában.2012ben a MIOSZ elnökévé választották.
2001ben Wlassics Gyula díjjal, 2011benBessenyei György díjjal ismerték el munkáját.



Nyári nyitvatartás
Intézetünk és könyvtárunk július 1. és augusztus 31.
között hétköznapokon 812 óráig tartó ügyeleti
rendben lesz nyitva.
Kellemes nyarat kívánunk minden kedves
olvasónknak!

Hírek, aktualitások

Hírlevél
A BácsKiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Felelős kiadó: Imre Károly igazgató
Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László

Interjú, lektorálás: Kullai Anikó
Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481320

email: hirlevel@bacskultura.koznet.hu
honlap: www.bacskultura.hu

Kedves Népzenészek!
Várjuk Önöket szeretettel a Tisza ’83 CiteraegyesületCiterás és Népzenei Táborába!
A tábor ideje: 2012. július 09  július 13.Helye: Kecskemét, Ifjúsági Szálló, 6000 Kecskemét, Jászutca 32.Elhelyezés: 23 ágyas fürdőszobás szobákbanRészvételi díj: 14 év alatt : 28,500 Ft/fő14 év felett: 29,500 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza a tábor ideje alatti szállás,oktatás, a napi háromszori bőséges étkezés és afoglalkozások, előadások költségét!

Választható foglalkozások: citera, népi ének, népifurulya, kézműves foglalkozásA Tisza ’83 Citeraegyesület Citerás és NépzeneiTáborának szakmai programja: 2012. július 0913.:Csoportos foglalkozások délelőtt,délután 2012. július 0913. : esténként táncház 2012. július 10.: Néprajzi előadás 2012. július 12.: Népzenei előadás 2012. július 09.: Gulyás László vándormuzsikus előadása 2012. július 1012.: Kézműves foglalkozás délutánonként 2012. július 13.: A tábor zárónapja, gálaműsor
A tábor vezetője: Szőke Péter a népművészet ifjú mestereSzeretettel várunk mindenkit a hagyományos citerás ésnépzenei táborunkba!Tartson velünk, találkozzunk Kecskeméten, 2012 nyaránis!Részletes információ: Szőke Péter (06703721022)
Email: tisza83@gmail. com
www. citeratabor. hu

Amatőr Artium megyei tárlata nyílt Kiskőrösön
Az Amator Artium (Művészetek szerelmese)országos képzőművészeti pályázat Bácskiskun megyeitárlata május 19én nyílt meg Kiskőrösön a PetőfiSándor Művelődési Központban.A kiállításra 72 alkotó összesen 87 munkájakerült be. A zsűrizést végző szakemberek a kiállítókközül díjazásra javasolták Fetter Józsefet, Havas Pétert,Mogyoró Istvánt, Papp Gábort, Rendes Bélánét, ésUmenhoffer Pált. A díjazottak oklevelet éstárgyjutalmakat, s a kiállításon résztvevő valamennyialkotó emléklapot kapott.

Az ősszel megnyíló országos kiállításra a megyénkből akövetkező alkotók munkái kerületek be:Fetter József: Csendélet, vegyes technika 40x60 cm.Havas Péter: Golgota, bőrmetszés 48x36 cm.Hubert László: Nagymamám, olaj vészon, 70x50 cm.Dr. Nagy Csilla: Szegedi reggel, pasztell, 40x50 cm.Uhlár Mária: „Fasor”, akril farost 69x61 cm.Papp Gábor Útravaló I. linómetszet 14x24 cm.Rendes Béláné? Kizöldelt tarló, olaj farost 65x65 cm.
A kiállításról készült fotók – melyeket Viczay Lajoskalocsai alkotótársunktól kaptunk a bacskultura.huhonlapon tekinthetők meg.




