
hosszú bejegyzési folyamat után 2015. szep-
tember 28-án a hazai OistAt központ végre 
elnyerte önálló jogi státuszát, azaz egyesületi 
formában OistAt Magyar központ néven jog-
erősen bejegyzésre került.

Az alapítók között mind magánszemélyek, 
mind pedig az OistAt munkája, nemzetközi 
kapcsolatai iránt elkötelezett hazai intézmé-
nyek, egyesületek és alapítványok is megta-
lálhatók, így többek között az alapítói körben 
üdvözölhettük a Magyar építész kamarát, a 
színháztechnikai szövetséget, a Magyar lát-
ványtervezők társaságát és a békéscsabai 
jókai színházat is. nagy örömünkre szolgált, 
hogy ilyen széles kört megmozgatott és kap-

csolatra érdemesnek ítélt az OistAt nemzetközi 
tevékenysége, mely az előadóművészetekhez, 
előadói terekhez kötődő számos terület képvi-
selőit tömöríti.

Az alakuló ülésen megválasztották a OistAt 
Magyar központjának tisztségviselőit: böröcz 
sándor – elnök, tompai zsuzsa – alelnök és ko-
vács nóra patrícia – titkár.

Az OistAt jelenleg is számos magyarorszá-
gi szakmai kört is érintő projektet futtat. ilyen 
például a digitális színházi szótár, melynek ma-
gyar verzióját szükséges lenne minél hamarabb 
megalkotni, és ez a most megalakult egyesület 
első munkái között kell hogy legyen, de érdemes 
megemlíteni az OistAt technológiai bizottsága 

által ismét útra indított „technical invention pri-
ze” (technikai ötletek díja) elnevezésű kiírást, 
melyre ötletes, egyedi színpadtechnikai megol-
dásokat várnak és díjaznak.

Az OistAt tevékenységéről és aktuális pro-
jektjeiről a www.oistat.org honlapon lehet tá-
jékozódni.

örömmel várunk minden érdeklődőt, aki va-
lamilyen formában szívesen bekapcsolódna az 
OistAt Magyar központ munkájába – jelent-
kezni és/vagy információt kérni az alábbi e-mail 
címen lehet: oistathungary@gmail.com.

BöRöCZ SÁNdOR
elnök

OISTAT Magyar Központ

címmel közművelődési szakmai továbbképzést 
tartott a kulturális központok Országos szö-
vetsége 2015. november 3–4-én a körösi cso-
ma sándor kőbányai kulturális központban. 
A  tanácskozás a kulturális központok techno-
lógiai-technikai fejlesztésének lehetőségeit vi-
tatta meg. A szakmai rendezvényre meghívást 
és bemutatkozási lehetőséget kapott a Magyar 
színháztechnikai szövetség elnöke, szűcsborus 

jános, és böröcz sándor alelnök, valamint sza-
bó-jilek iván, a színpAd főszerkesztője.

A továbbképzés a központok működési ta-
pasztalatait, a közös problémák megoldásának 
lehetőségeit és a hatékonyabb módszerekkel a 
közművelődési feladatok jobbítását tárgyalta 
számos érdekes előadással.

A megbeszéléseken körvonalazódott egy szo-
rosabb együttműködés létrehozása a két szö-

vetség között. Az Msztsz-től a kulturális köz-
pontokban dolgozó műszakiak továbbképzését 
várják el, és nagy segítséget jelentene számukra 
a szakmai tanácsadás, közreműködés a szín-
ház- és rendezvénytechnológiai fejlesztések-
ben. A  két szervezet elnöke megegyezett az 
együttműködés részleteinek kidolgozásában.

-SZjI-

HAZAI HíREK

Megalakult az OISTAT Magyar Központ egyesület

„Infrastruktúrafejlesztés és funkcionalitás”




