
XVII. évfolyam 217218. szám – 2012. júniusjúlius
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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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

Képzések
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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

Képzések
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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!

Képzések
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Pályázatok
Fenntarthatósági Nap 5.
A TÉMA:GEGEK A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
Az idei Fenntarthatósági Nap keretében ismétmeghirdetjük pályázatunkat. Mutasd meg, mihez értesz:filmforgatás, fotózás, festés, formatervezés vagy zene? Alényeg, hogy maradj a témánál, ami a fenntarthatóság, ésezen belül alkoss valamit, ami ötletes, meghökkentő,vicces és szórakoztató.Írj egy dalt, és add elő! Bármilyen zeneszámmalindulhatsz, ami a saját szerzeményed. A kategórián belülmax. 3 pályamű indítható/pályázó.Fődíj: 40 óra egy hangstúdióban+ 1db TMobile iPhone4S
Készíts egy 13 perces filmet, ami humoros, szórakoztatóés a fenntarthatóságról szól. A kategórián belül max. 3pályamű indítható/pályázó.Fődíj: részvétel a Stáb Filmfactory legközelebbi forgatásán+ 1 db TMobile iPhone4SFess, rajzolj, építs, fotózz, tervezz, bármi, csak légykreatív! A kategórián belül max. 3 pályaműindítható/pályázó.Fődíj: 1 hét betekintés a Kirowski Isobar kreatívműhelyébe+ 1 db TMobile iPhone4SMinden értékelt fenntartható alkotás bemutatásra kerül az5. Fenntarthatósági Napon, amely a díjátadónak is helyetad.
Zsűritagok:NOVÁK PÉTER, zenész, táncos, koreográfus, az FN5házigazdájaROHONYI GÁBOR, rendezőSZEGEDI CSABA, kolorista, a MOME tanáraSZOMOLÁNYI KATALIN, a Fenntarthatósági NapokfőszervezőjeTOMPA BALÁZS, a Kirowski Isobar kreatív igazgatójaPályamunkák leadása  "töltsd fel, küldd be, hozd el!"Szeptember 5én 20hig: Töltsd fel a pályamunkádat anetre (YouTube, Videa, Flickr...), küldd be a linket, vagy hanem kell feltölteni, akkor magát a művet a
palyazat@fenntarthatonap. hura, és...Szeptember 26án 16 óráig: vidd be munkádat a HDRendezvényügynökség1024 Margit krt. 7. alatt található irodájába  a részleteketlelevelezzük!
http: //www. fenntarthatonap. hu

A jó pap is holtig tanul
Egy gyermeknek, egy kamasznak a szabadság netovábbja,amikor végre elereszti az iskolapad a tanév, vagy akár atanulmányai végén. Az iskolapad azonban visszavár. Egyfelnőtt számára már az jelenti a szabadságot  vagy felé egynagy lépést  ha ismét tanulhat: különösen igaz ez az idősebbkorosztályra. Ahány ember, annyi tanulási út. Mi kíváncsiakvagyunk rá, hova vezetnek, hova vezettek ezek az utak,milyen lehetőségeket nyitottak meg, rögösek voltake vagysimák. Az egyik ember tanulási tapasztalatai tanulságosak amásik ember számára. Ezért a Magyar Művelődési Intézet ésKépzőművészeti Lektorátus esszéíró pályázatot hirdet afelnőttképzésben részvevő 50+ korosztály számára!
A pályázat célja, a dolgozatokon keresztül bemutatni afelnőttkori/időskori tanulás életminőség alakító hatását, atanulás hozta változásokat, segítse a hasznosíthatótapasztalatok átadását.A pályázó írásában fejtse ki a tanulásra indító okokat, adöntés hátterét, miért éppen a választott képzésben vesz/vettrészt. Döntését hogyan fogadta a család, a barátok, szűkebbés tágabb környezete? A tanulás folyamán kapotte és milyensegítséget a családtól (unokáktól), a képzési helytől vagymáshonnan? Mennyiben és miben változott meg addigiéletritmusa, életvitele? Miben voltak nehézségei és hogyansikerült fölülemelkedni ezeken? Milyen új kapcsolatokszülettek a tanulás során, ezek csak a tanulásra vonatkoznak?Hogyan ítéli meg a tanárok, előadók és az 50+ korosztályviszonyát, kapcsolatát, milyenek az elvárások, mennyire lehetmegfelelni ezeknek? Milyen a képzésben résztvevő idősebbés fiatalabb korosztály kapcsolata, milyen módon segíthetikegymást a tanulásban?Miért tartja fontosnak, hogy képzésben vegyen/vett részt,mennyiben változtatta meg az életét? Milyen további terveivannak a tanulással kapcsolatban vagy a tanulás hatására?Miért ajánlja korosztályának a tanulást és milyen másokszámára is hasznosítható tanácsokat adna át a tanulásmegkezdése, a döntés előtt? Az időskori tanulássalkapcsolatosan milyen elképzeléseket továbbítana adöntéshozók felé?Miben látja társadalmi fontosságát az időskori tanulásnak?A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus együttműködő partnereivel  díjazza a kuratórium általlegkiválóbbnak ítélt pályamunkákat: megjelenésüket a SZÍNKözösségi Művelődés c. folyóiratában biztosítja, illetve aMagyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushonlapján.A pályázatok beadására vonatkozó tudnivalók:Terjedelem: A/4es méret, minimum 2 oldal, maximum 6oldalA pályázaton szerepeljen a név, cím, elérhetőség: telefon, emailA pályázattal kapcsolatos információkért Tóth ErzsébetKoordinációs osztályvezetőhöz fordulhatnak:tothe@mmikl.hu , +36306068366 INGYENES +36306068366A pályázat beérkezésének határideje: 2012. szeptember 14.
A pályázatokat elsősorban elektronikus úton várjuk az alábbicímen: tothe@mmikl. huPostai cím: Magyar Művelődési Intézet és KépzőművészetiLektorátus1011 Budapest, Corvin tér 8.,(Postai küldés esetén a borítékra írják rá: A jó pap is holtigtanul)
http: //www. mmikl. hu
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Hírek, aktualitások
Művészeti programok tájoltatása BácsKiskun megye településein

2011. decemberétől 2012. május 31ig 21 helyszínen, közel10 000 emberhez juttattunk el művészeti programokat, amelyek BácsKiskun megyei települések helyi közművelődési ellátását bővítették.Köszönjük az NKA 3 165 400 Ft összegű vissza nem térítendőtámogatását, reméljük, hogy a jövőben is módunk lesz azegyüttműködésre!
Helyszínek és programok:Bácsalmás2012.03.14. Radó Vilmos Színtársulat zenés műsora.Borota2012.05.26. Grapevine Tánc Klub zenéstáncos műsoraCsátalja2012.05.01. Kiskunfélegyházi Koncert FúvószenekarÉrsekcsanád2011.12.06. Radó Vilmos Színtársulat meseelőadásaÉrsekhalma2012.04.28. Langaléta GarabonciásokGátér2012. május 26. Grapevine Tánc Klub zenéstáncos műsoraImrehegy2012.02.11. Kunság Táncegyüttes és a Fabatka ZenekarJakabszállás2011.12.16. Kismakkos Néptánc EgyüttesJászszentlászló2012.01.21. Bohém Ragtime BandKaskantyú2011.12.02. Cantus Nobilis KórusKecel2012.04.11. Zenés Irodalmi Délután Buda Ferenccel és BudaÁdámmalKunbaracs2012.04.29. Kunság Táncegyüttes és a Fabatka ZenekarMátételke

2011.12.17. Kunság Táncegyüttes és zenekari kíséretePáhi2011.12.17. Kunság Táncegyüttes, Hegedűs Máté és barátaizenekaraKiskőrös2012.05.20. Tisza 83 CiterazenekarRém2012.05.18. Radó Vilmos Színtársulat meseelőadásSzentkirály2012.05.01. Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület kézművesbemutatóTabdi2012.05.01. Langaléta GarabonciásokTázlár2012.02.11. Radó Vilmos Színtársulat zenés műsorTiszaalpár2012.04.28. Radó Vilmos Színtársulat meseelőadásTompa2012.01.21. Bohém Ragtime Band

A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósult meg.



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

Ez évben is megrendezzükhagyományos versmondótalálkozónkat, a „Szeptember Végén”Petőfi Sándor Vers, Énekelt Vers ésPrózamondó Verseny”t, melyreszeretettel várjuk az alábbi kiírásszerint:
A BácsKiskun Megyei ÖnkormányzatKözművelődési Szakmai és tanácsadó Intézete, és aMagyar Versmondók Egyesülete Kárpátmedenceivers énekelt vers és prózamondó versenyt hirdet„Szeptember végén címmel.A meghirdető szervezetek célja, hogy nagy költőnkemlékét műveivel megidézve Petőfi művészeténekértékeire irányítsa a figyelmet.
A találkozó 2012. szeptember 28án lesz Kiskőrösön.
Részvételi feltételek: A vers énekelt vers ésprózamondó versenyen részt vehet minden 14.életévét betöltött hazai és határon túl élő magyarnyelvű amatőr vers és prózamondó, illetve énekesszólista és együttes.
A versmondóknak az alábbiakból kell készülni:
Legalább kettő, 5 percet nem meghaladó Petőfi versvagy versrészlet, próza, énekelt versLegalább egy vers, prózai mű BácsKiskunMegyéhez kötődő alkotótól.

A kiíró igényt tart a megzenésített versek illetveelőadásuk előzetes zsűrizésére, ehhez az előadnikívánt darabokat lejátszható hangzóanyagon (CD,DVD, kazetta) a meghatározott pályázati határidőig apályáztató rendelkezésére kell bocsájtani.
Jelentkezési határidő: szeptember 18.Szeretettel várjuk jelentkezését!
Közvetlenül interneten elküldhető jelentkezési űrlap a
http: //bacskultura. hu/szeptembervegen201

2 címen található, kérem lehetőleg ezt használja!További információ: 76/481320,
hirlevel@bacskultura. hu

Az Uszódi Gubbantós Találkozóeredményei
2012. augusztus 11én szombaton rendezte megaz Uszódi Önkormányzat és BácsKiskun MegyeiKözművelődési Intézet az Uszódi Gubbantós Találkozót ésPáros Táncversenyt.A versenyt idén először rendeztük meg,hagyományteremtő szándékkal, ahol egy kötelező (uszódi)és egy választott tánc bemutatására kérték a résztvevőket.A fellépők produkcióját szakértő zsűri értékelte,melynek tagjai Borbély Jolán etnográfus, a zsűri elnöke,Némethné Bakonyi Erika néptáncpedagógus, aHagyományok Háza népművészeti szakelőadója ésCsasztvan András az Örökség GyermeknépművészetiEgyesület elnöke voltak.A verseny eredményei:

I. helyezett: Mihó Erika és Tóth Zoltán, ÉrsekcsanádII. helyezett: Sebők Luca és Illés Ákos, KalocsaIII. helyzett: Kripta Dzsennifer és Tóth Attila, DusnokAz Uszódi táncok hagyományőrző táncolásáértkülöndíjban részesült Borsos Jánosné, UszódA zsűri további különdíjait kapták:Horváth László és Horváth Lászlóné, Uszód,Holló Mátyásné és Horváth László, UszódIván Róbert és Markó Fruzsina, KalocsaErdész Ildikó és Barta Csongor, HőgyészÁcs Zsófia Márta és Nemes Gergely, KalocsaNyaka Erika és Tóth László, UszódNyaka Attila és Kákonyi Istvánné, Kalocsa
A résztvevőknek az elért eredményekhez szeretettelgratulálunk és további örömteli, sikeres versenyzéstkívánunk!

Sikeres pályázat a Keceli Kistérségben
Örömmel számolunk be arról, hogy Kecel VárosiKönyvtár és Művelődési Ház partnerünk az Új SzéchenyiTerv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásirendszeréhez benyújtott „''Együtt a hatékony kulturálisnevelésért''  A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Házrészvétele az innovatív gondolkodás elsajátításában és atanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című,TÁMOP3.2.1312/120120055 jelű pályázatát az HumánErőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 24 477260 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.A pályázat elkészítésében intézetünk is szerepet vállalt.




