
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Közművelődési szakemberek 2017. 
évi támogatott továbbképzési 
programja
Országosan 600 
közművelődésben 
dolgozó számára 
nyújt lehetőséget 
ingyenes szakmai 
továbbképzéseken 
való részvételre az 
NMI Művelődési 
Intézet Nonprofi t Közhasznú Kft. 2017. második felé-
ben az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának 
60 millió forintos támogatásával. A  térítésmentesen 
igénybe vehető szakmai képzések lebonyolítására 2017. 
augusztus-december között kerül sor, összesen mint-
egy 30 csoportban.

Kiterjesztik a kulturális alapellátást
A  kulturális alapellátás kiterjesztéséről döntött az Or-
szággyűlés május végén: a döntés értelmében a kultúra 
területén minden intézménynek feladata lesz az ebben 
való közreműködés. Ezt segítendő, a muzeális intézmé-
nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-
désről szóló törvény módosítása defi niálta az alapellátás 
fogalmát. Cél, hogy minden magyar ember hozzáférjen 
a kulturális értékekhez, ezzel erősödjön a magyar iden-
titás, kibontakozzanak a kultúra jóléti, társadalomfej-
lesztő és gazdasági teljesítményt fokozó hatásai. A köz-
művelődési alapszolgáltatások bevezetésével és az intéz-
ményrendszer diff erenciálásával lehetőség nyílik arra, 
hogy a közösségi művelődés intézményei által nyújtott 
közszolgáltatások az ország valamennyi településén el-
érhetők legyenek, ezáltal szolgálva a helyi közösségeket.

„Gólyák” a közösségi művelődésben
2017 szeptemberétől az új közösségszervezés szakon 
országszerte hét intézményben 346 fő, közösségi mű-

velődés tanára szakon a Debre-
ceni Egyetemen és az Eszterhá-
zy Károly Egyetemen 49 fő, az 
alapképzésre épülő andragógia, 
kulturális mediáció és emberi 
erőforrás tanácsadó mestersza-
kokon pedig 11 intézményben 
közel 400 fő kezdi meg tanul-
mányait főként államilag támo-
gatott képzésben.

Kultivál Felvidéken
Idén 2017. augusztus 
11-13. közt Duna-
szerdahelyen rendez-
ték meg a Kárpát-me-
dencei Kulturális 
Ifj úsági Fesztivált. 
Az eseményre sokan 
érkeztek Erdélyből, 
Kárpátaljáról, Mura-
vidékről, a  Vajdaság-

ból és Magyarországról is. A színielőadások, zenei- és 
táncprodukciók mellett a fesztiválon a részt vevő régi-
ók bemutatták hagyományaikat, értékeiket is. 

300 millió forint közművelődési ér-
dekeltségnövelő támogatás a telepü-

léseknek
Pályázati úton – az 
érdekeltségnövelő pá-
lyázatként közismert 
támogatási forma 
keretében – össze-
sen háromszázmillió 

forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma azokat a települési önkormányzatokat, amelyek 
közművelődési intézményt, közösségi színteret saját 
fenntartásban vagy közművelődési megállapodás ke-
retében működtetnek. A  közművelődési intézmény 
vagy közösségi színtér karbantartására vagy felújításá-
ra, műszaki-technikai eszközállományának, berende-
zési tárgyainak gyarapítására fordítható keretösszegre 
összesen 726 pályázat érkezett be, közülük 542 nyert 
támogatást.

Elkészült a Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégia
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program részeként 2017. 
júliusra elkészült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stra-
tégia. A  kezdeményezés célja biztosítani a közgyűjte-
ményi tartalmak 
minél szélesebb 
körű, akadályta-
lan hozzáférését 
a kultúra iránt 
érdeklődők szá-
mára. A  hosszú 
távú koncepció 
megalkotását a 
szakmai és érdek-
képviseleti szervezetekkel, a piaci, a civil és a tudomá-
nyos szféra szereplőivel való párbeszéd és társadalmi 
egyeztetési folyamat előzte meg. http://www.kultura.
hu/kulturpolitika/elkeszult-strategia


