
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Türelem és elfogadás 
a közösségi művelődésben
2018. december 11-én és 12-én Győrben a Karmelita Rend-
ház Barokk termében „A  tolerancia mint példa és elkötele-

zettség” címmel az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támo-
gatásával konferenciát 
rendezett az Egyházi 
Közművelődési Egye-
sület és a Nemzeti Mű-
velődési Intézet.

Értékek, kincsek, hagyományok 
a Kárpát-medencében 

– hungarikum vetélkedő felhívás
A  Lakitelek Népfőisko-
la – a Magyar Ország-
gyűlés, a  Hungarikum 
Bizottság és a Nemzeti 
Művelődési Intézet tá-
mogatásával – a tava-
lyi évet követően újra 
meghirdeti vetélkedő-
jét a hungarikummoz-
galom népszerűsítése, 
valamint nemzeti érté-
keink megismertetése 
érdekében. A  játékos vetélkedőre a Kárpát-medencei általá-
nos iskolák 7. és 8. osztályában tanuló diákok és felkészítő 
tanáraik jelentkezhetnek 2019. január 29-ig. A felhívás teljes 
terjedelmében a Lakitelek Népfőiskola honlapján érhető el.

„Család 
és közösség” 
konferencia
A  Komatál Program cél-
jához kapcsolódva „Csa-
lád és közösség” címmel 
rendezi meg a Nemzeti 
Művelődési Intézet a XI. 
stratégiai konferenciáját. 
Az esemény 2019. április 
17-én valósul meg a La-
kitelek Népfőiskolán.

Meghirdették 
a 2019-es 

Kultúrházak 
éjjel-nappal 
rendezvény-

sorozatot
2019. február 15. és 
17. között újra itt a 
lehetőség, hogy a köz-
művelődési intézmények, szervezetek bekapcsolódjanak a 
Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatba. A  program 
idei szlogenje, mely üzenethez illeszkedő programelemekkel 
lehet csatlakozni: „Minden nap értéket adunk”.

Veszprém lesz Európa 
Kulturális Fővárosa 2023-ban

Veszprém pályázatát tá-
mogatja az Európa Kul-
turális Fővárosa 2023 
címre a projekt függet-
len nemzetközi szakér-
tői testülete, amelynek 
döntését december 14-
én jelentették be Buda-
pesten. A  megtisztelő 
címet, amely minden 
esetben hosszú távú 
fejlődést hozott a váro-
sok kulturális életében, 
eddig összesen 60 város 
viselhette.

Továbbra is Vidnyánszky Attila vezeti 
a Magyar Teátrumi Társaságot
Továbbra is Vidnyánszky 
Attila, a  Nemzeti Színház 
igazgatója vezeti a Ma-
gyar Teátrumi Társaságot. 
Erről budapesti tisztújító 
közgyűlésén döntött az 
MTT tagsága 2018. decem-
ber 10-én. A  közgyűlésen 
három új tag – a Fórum 
Színház, a  Magyarországi 
Német Színház és a Buda-
pest Táncszínház – nyert 
felvételt, így 68-ra bővült a 
színházszakmai szervezet 
MTT tagsága.


