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A BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél
Újból lehet pályázni a Kulturális intézményekrészvétele a tanórán kívüli nevelési feladatokellátásában című pályázatra, immár civilszervezeteknek is (TÁMOP3.2.13as kiírás).

A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb
körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük
erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül
elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók
óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és
informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési
oktatási és kulturális intézmények hosszú távú
együttműködésében, helyi és országos szinten.
Pályázati tevékenység: a nevelésioktatási intézmények óvodai
vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató,
kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális
(és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek
megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen
célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban
résztvevő gyermekek, tanulók.
Beadási határidő: 2012. november 30.
Pályázható összeg legfeljebb 30 Millió Ft.

Teljes pályázati kiírás: http: //www. nfu. hu/doc/3424

AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA FEJLESZTÉSE A
KÖZMŰVELŐDÉSBEN AKKREDITÁLT
TOVÁBBKÉPZÉS
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 képessé
tétele közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az
egészségnevelés területén. A továbbképzésen részt vevők
elsajátítják az egészséges életmód és életminőség, valamint a
rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik az egészséges
emberi magatartás kialakításához, formálásához szükséges
kommunikációs és szociális készségeket. A tanfolyam végén
záródolgozat elkészítésével adnak számot megszerzett
tudásukról
A képzés célcsoportja: közművelődési szakemberek,

önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó
munkatársai, közgyűjteményi intézmények szakmai
munkaköröket betöltő munkatársai, civil szervezetek
munkatársai, önkéntesei, egyetemi és főiskolai
hallgatók
A képzésre jelentkezés feltétele
Érettségi és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil
területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat
A tervezett össz. képzési idő: 40 óra
Kimenet: tanúsítvány megszerzése
A képzés módszerei
A továbbképzés bentlakásos formában, hétvégén
A képzés helyszíne
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4.
A képzés kezdési időpontja
Igény szerint létszámtól függően
Követelmények
Záró dolgozat készítése
A képzés díja: 100 000.Ft, amely 3 napra a szállás és
az étkezés költségét is tartalmazza.
További információ kérhető: Polyák Alberttől az
intezet@bacskultura.koznet.hu email címen, a
76/481320as telefonszámon,
ESEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS
Programakkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I.
29) FAT: PLB0255
A továbbképzési program célja:
A közművelődési intézményekben, az
önkormányzatoknál közművelődési területen
dolgozó
szakemberek, gazdasági szervezetek munkatársai
képessé váljanak virtuális közösségek építésére,
meglévő közösségek virtuális térben való
megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve
közösségfejlesztői gyakorlatot, valamint képesek
legyenek az eszolgáltatások igénybevételének
segítésére, az IT eszközök, intézményi honlap
alapszintű önálló üzemeltetésére, karbantartására.
Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl a
közművelődési intézmények klienseinek
motiválására, önálló problémamegoldó képességük

folytatás 4. oldalon...
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Pályázatajánló
Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúságicivil szervezetek téli táborozási programjánaktámogatásaA pályázat kódja:IFJGY12D

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a NemzetiCsalád és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, valamint aNemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, a 2011. évi CXCV.törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999.(IX. 24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet gyermekek ésfiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek téli táborozásiprogramjának támogatására.
1. A pályázati program célkitűzései:A gyermek és fiatal korosztály részére és aktív részvételével  kizárólagMagyarország területén megvalósuló  értékközpontú és értékteremtőtáborozási programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek agyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe,munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúságikezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a hazaés a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznoseltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.A fenti célok elérése érdekében a pályázati programban gyermekeket ésfiatalokat célzó téli táborozás támogatható, amely bentlakásos ésminimum 3 napos. Előnyt élveznek azok a programok, amelyek a173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi,szabadidős szálláshelyszolgáltatásról 1. számú mellékletének II.III.IV.pontjai alapján meghatározott típusú szállásokon valósulnak meg.A tervezett program minden esetben egy fejlesztő folyamat részekéntvalósítható meg, ahol az adott program közvetlenül segíti elő a pályázatcélkitűzéseinek megvalósítását.Jelen pályázati kiírás keretében képzési programok megvalósítására nincslehetőség.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 35 000 000 Ft,azaz harmincötmillió forint, amely a 1156/2012. (V. 16.)Kormányhatározat, valamint az NGM/5695/30/2012. számú intézkedésealapján a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 20/15/03/04 címrendibesorolású "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" megnevezésűfejezeti kezelésű előirányzata (ÁHT: 031831).
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:Maximum 600 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
4. A támogatás mértéke:A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összesköltségének 90%a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrásminimum a bekerülési költségek 10%a.A saját forrás legalább 50%nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, afennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munkaforintos értékével.A saját forrás rendelkezésre állásáról, a pályázatban nyilatkozni kell, ésa saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekorigazolni kell.
5. A támogatás folyósítása:A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájábantörténik a Pályázati útmutató 10. pontja szerint.A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkétfél által történő aláírását követően utalja át.A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, aprojekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit

alátámasztó támogatási összeg és a saját forrás felhasználását igazolószámviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.
6. Támogatási időszak:A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 1. és 2013.május 31. közé eső időszak.
7. Beadható pályázatok száma:Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
8. Pályázati díj:Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat apályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család ésSzociálpolitikai Intézet 100320000028384100000000 számúszámlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szólóigazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor azInternetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott felhasználónevet,a szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázati azonosító számot(IFJGY12D......) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetésétcsak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adataimegegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztráltpályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás, csatolásrakerült a pályázatban.
9. A Pályázók köre:9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelőmagyarországi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődőifjúsági szervezetek, szakszervezetek), önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek,amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel, egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek ésfenntartásukban működő intézmények, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működőintézmények, megyei intézményfenntartó központok.amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében): gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fellétesítő okiratukban.
Továbbá, amelyek a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (NemzetiCsalád és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere)regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozatbenyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati útmutató 5. pontjatartalmazza.)
7.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amelya) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmátérdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatotszolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,b) az előző években a támogató által azonos célra biztosítottköltségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatásiszerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetésalatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokatközölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,e) a kedvezményezettnek  a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és afoglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével  adó, járulék, illeték vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,f) csőd, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb  a megszüntetéséreirányuló, jogszabályban meghatározott  eljárás alatt áll, illetve a
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szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészségkezdeményezte,g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatókvisszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagyvisszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,h) nem felel meg az Áht. 50. §ában meghatározott rendezett munkaügyikapcsolatok követelményének,i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatásokátláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakbanKnyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok,valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezenkörülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem állrendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,k) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht., valamint a 2009. éviCXXII. törvény 2. §ában foglalt követelményeknek.l) jogszabályban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásárólszóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vagy a támogatási szerződésmegkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszimeg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatátvisszavonja.7.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve amegvalósítás módja vagy eredménye:a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére valófelhívásnak minősül;b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint másnemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeineksérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és akiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
8. A pályázatok benyújtásának módja és helye:A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani aPályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszeren keresztül.Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóbanközölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és azott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak ahttp://www.ncsszipr.hu honlapon regisztrálnia kell magát aPályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényeselektronikus levélcímmel (email cím). A regisztrációval és aRegisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat aPályázati útmutató 5. pontja tartalmazza.
9. A pályázatok benyújtásának határideje:Az internetes pályázatok beadási határideje: 2012. november 12. 23:59percHatáridőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely aPályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történőbenyújtás részletes szabályait a Pályázati útmutató 6. pontja tartalmazza.
10. Pályázatkezelő:NEMZETI CSALÁD ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET1134 Budapest, Tüzér u.3335. Telefon: (061) 237 6782palyazat@ncsszi.hu
11. A pályázat érvényességének vizsgálata:A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetespályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóvallátja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésérekerül sor a Pályázati útmutató 7. pontjában meghatározottszempontrendszer szerint.A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség vanhiánypótlásra.Amennyiben a Pályázatkezelő a hiánypótlás ellenőrzése során újfentmegállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és azinternetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázatérvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésévelelektronikus értesítést küld a Pályázónak a hiánypótlás beadásihatáridejétől számított 10 munkanapon belül.

12. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje:A pályázatok értékelését a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa aPályázati útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer ésütemezés szerint végzi.A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben ismegállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincslehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja atámogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
13. A Pályázók döntést követő kiértesítése:A szociális, család és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követőena Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld apályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás eseténaz értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.A pályázatokkal kapcsolatos döntések ahttp://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasokminiszteriuma és ahttp://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. december 18.
14. Szerződéskötés:A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltételhatáridőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést aPályázatkezelő köti meg.Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szólóértesítés kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül a Pályázómulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázatiútmutató 9. pontja tartalmazza.
15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése:A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje apályázati projekt befejezését követő 30. nap.A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladatmegvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyielszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyielszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és aPályázati útmutató 12. pontja tartalmazza.A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igénybefogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratokkiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésbőlnyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásravonatkozólag) jogorvoslatérvényesítésre a hatályos jogszabályoknakmegfelelően van lehetőség.
16. További információk:A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletesszabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit aPályázati útmutató tartalmazza.A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMIfejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatokfelhasználásának szabályairól szóló, EMMII rendelet előírásai alapjánmódosításra kerülhetnek!A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget  abeérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt  nem tudtafelhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosítottfeltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.Jelen pályázati felhívás és a Pályázati útmutató, továbbá az internetespályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt éstartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázatifelhívás és a Pályázati útmutató letölthető a
http: //www. kormany. hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma és a http: //www. ncsszi. hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő
ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782es telefonszámon,
valamint a palyazat@ncsszi.hu email címen, a Délalföldi Regionális
Ifjúsági Szolgáltató Irodától (6720 Szeged, Dózsa György u. 2., tel./fax.:
62/540788, 62/540789, email: dariszi@mobilitas. hu)
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növelésére.
A tervezett össz. képzési idő: 90 óra
A képzés célcsoportja közművelődési intézmények
szakmai munkatársai, kulturális és oktatási
intézmények, civil szervezetek, közművelődési
tevékenységet ellátó gazdasági szervezetek
közművelődéssel, közösségfejlesztéssel foglalkozó
munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel
foglalkozó munkatársai
A képzésre jelentkezés feltétele
Érettségi és ECDL Start tanfolyammal egyenértékű
tudás (bemeneti szintfelmérés alapján)
Kimenet: tanúsítvány megszerzése
A képzés módszerei
Csoportos képzés heti egy alkalommal vagy
megegyezés szerint,
A képzés helyszíne
6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4es
terem
A képzés kezdési időpontja
Igény szerint létszámtól függően
Követelmények
A továbbképzési költség teljes befizetése,
továbbképzési órák 80%án való jelenlét
Esegítő 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 Lászlótól
a hirlevel@bacskultura.koznet.hu, email címen,
vagy a 76/481320as telefonszámon,

...folytatás a első oldalról...

Szabadon vehetnek részt tiszakécskei éslakitelki gyerekek szakkörökön,témanapokon, táborokban az Arany JánosMűvelődési Központ jóvoltából.
Tiszakécske iskolásai hozzáértő pedagógusok, kézművesek,alkotók segítségével ismerkedhetnek meg településünkhagyományaival, néptáncainkkal, fejleszthetikkézügyességüket, ismerkedhetnek hangszerekkel. Mindezentevékenységgel gyermekeink nem csupán értékesen tölthetikszabadidejüket, gyarapíthatják tudásukat, de az iskolaitanulásban és a mindennapi életben is sikeresebbé válnak.
A foglalkozások számára a pénzügyi hátteret az Arany János

Művelődési Központ és Városi Könyvtár által benyújtottnyertes, a „TÁMOP – 3.2.1312/1 Kulturális intézményekrészvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címűpályázati támogatás jelenti, melynek összege 22 467 140 Ft.
A pályázati kiírás célja a közoktatásban résztvevő gyerekek éstanulók óvodai nevelésének és a tanórai, tanórán kívüli,valamint szabadidős nem formális és informális nevelésének ésoktatásának támogatása.
Hét oktatásinevelési intézményben valósítunk meg kulturálisérzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészségeséletmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységeket. Atervezett programok és folyamatos szakköri tevékenységekjelentős szerepet játszanak a gyermekekszemélyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában:felszínre hozzák a bennük rejlő kreativitást, kapcsolatteremtő,önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelőképességüket, aktivitásukat és egészségtudatosságukat.
A pályázat keretében tervezett foglalkozások 2012. október 1.és 2013. december 31. között valósulnak meg.
A programba 449 gyereket vonunk be, majd 1000 órában. Atiszakécskei iskolások szakkörökön, témanapokon,versenyeken, táborokban vesznek részt.
Együttműködő partnereink:
 Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Általános Iskola AlsóTagozat Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény  Általános Iskola FelsőTagozat Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Általános Iskola EltérőTantervű Tagozata Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma,Gimnázium Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma,Általános Iskola Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény Lakitelki ÁltalánosIskolai Tagintézménye
 Városi Óvodák és Bölcsöde, Béke utcai Óvoda
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Intézetünk október 2526án rendezte meg a
Régiós közművelődési szakmai konferenciát

„Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél
alföldi Régió közművelődési intézményeinek

programjában” címmel.
BácsKiskun, Békés és Csongrád megyei közművelődésiszakmai tanácsadó és szolgáltató intézetek 2000 májusábanhozták létre Regionális Közművelődési Társulásukat.
Az elmúlt 12 év szakmai találkozóin szó volt aközművelődési intézményrendszer működéséről, azellátandó feladatok meghatározásárról, szakmaiirányzatokról, megyei és településköziegyüttműködésekről.
Idei programunkban az aktuális feladatok felvetése mellettazokra a fontos feladatokra hívtuk fel kollégáink figyelmét,s beszéltük meg a résztvevők aktivitására is számítva, hogya kultúraközvetítő szervezeteknek a hatókörökben élőemberek életminőségének javítása, szellemi és erkölcsinevelése érdekében mivel – s hogyan kellene foglalkozni.
A fentiekből következően előadások hangoztak el amagyarság, és az itt élő nemzetiségek szellemi örökségemegőrzésének, védelmének, továbbadásának feladatairól,az erre kialakuló struktúrában való részvétel lehetőségeiről,a helyi értékek feltárásáról a hungarikum programhoz valókapcsolódásunkról, a felnőttképzés kapcsánbekövetkezhető kedvező változásokról. Szó volt aközművelődés országos és megyei feladatellátását érintőátalakításokról, a kistelepüléseken működő integráltközösségi terek működési tapasztalatairól.
A konferencián az alábbi előadók és előadások szerepeltek:
Szellemikulturális örökségünk védelméről: Dr. FelföldiLászló, az MTA Bölcsészettudományi KutatópontZenetudományi Intézet főmunkatársa,, folklórkutató, azEurópai Folklór Központért Egyesület elnöke
Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés BácsKiskunmegyében: Imre Károly, a BácsKiskun MegyeiKözművelődési Intézet igazgatója
A helyi értékek feltárásához, a helyi és a megyei értéktár

létrehozásának gyakorlata: Dr. Tóthné Bodor Anita ésPetőfi Sándor László, a BKM Közművelődési Intézetmunkatársai
Helyi értéktár  társadalmi kapcsolati háló: Dr. MunczigDénesné a Bácskai Népfőiskola elnöke
"Az Építési Normagyűjteménytől a közösség ésgazdaságfejlesztésig"? "...avagy miként működtessükIKSZT típusú művelődési házunkat, közösségiszínterünket?": Beke Márton, a HROD KözösségiGazdaság és Társadalomfejlesztési Központ szakmaiigazgatója

Konferenciánkat a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta.



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

Hírek, aktualitások
„Okos szóval tanítsd... ” azismeretterjesztéstől a közösségitanulásig: Polyák Albert,a BácsKiskun Megyei KözművelődésiIntézet főtanácsosa
A Kárpátmedencei NépfőiskolaiHálózatról, a népfőiskolákszerepéről: Lezsák Sándor, aMagyar Országgyűlés alelnöke, aNépfőiskola Alapítvány elnöke
A Magyar Művelődési Intézetfeladatai: Závogyán MagdolnaMMIKL főigazgató
"A változás kényszere  milyenközösségi kihívások várnakszakmánkra és a művelődésiintézményekre?": Péterfi FerencMMIKL osztályvezetője, aKözösségfejlesztők Egyesületénekelnöke
A konferenciára előzetesen 44enjelentkeztek, régiónk hárommegyéje mellett érkeztek kollégákZalából, Tolna Megyéből,KomáromEsztergom Megyéből,Veszprém egyéből, JászNagykunSzolnok Megyéből és Budapestrőlis. A konferencián elhangzott

előadások bemutatói
letölthetők a
http: //bacskultura. hu

/regioskonf2012 címről.




