MEGHÍVÓ
JÖVŐ MŰHELY ONLINE NYITÓRENDEZVÉNY
2020. NOVEMBER 18.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-5.3.217-SB1-2018-00001 azonosító számú, „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című
pályázat megvalósítására, melynek elsődleges célja a megyei lakosság identitástudatának erősítése.
A projekt megvalósításával megyei szinten azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a lokális
önazonosságtudat, a lokálpatriotizmus, mint a helyi közösséghez tartozás egyik alappillére, belső,
immanens értékként jelenjen meg az adott település lakosságában, közösségi és egyéni szinten egyaránt.
Emellett a megyei identitás, azon belül a MI „szabolcsiak”, „szatmáriak” vagy „beregiek” tudat egyaránt
felszínre kerüljön és erősödjön.
Célunk, hogy a projekt és annak utóhatása hosszútávon minden generációnak olyan belső tartást, értéket
adjon, mely a jövőben mind az egyén, mind a kisközösségek, mind az adott település és vonzáskörzete
szintjén, összességében a „megyeiség” önálló entitásként való megélése segítse a társadalmi fejlődést,
szerves része legyen a mindennapi létkultúrának, egyben támogassa a civil kurázsit is.
Tisztelettel meghívom Önt a „Jövő műhely” online nyitórendezvényre!

A rendezvény időpontja:

2020. november 18. (szerda), 10 óra

Az online rendezvény az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gotomeet.me/konfenerea/jovo-muhely-nyitorendezveny

PROGRAM:
10:00 - 10:10
10.10 – 10.30

10.30 – 10.50

MEGNYITÓ
Seszták Oszkár elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
KÖSZÖNTŐ
Krucsainé Herter Anikó kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért
felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az identitás és annak jelentősége a
mindennapi létkultúrában
művelődésszociológiai aspektusból
Tóthné Dr. Kerülő Judit főiskolai
tanár, szociológus, Nyíregyházi
Egyetem
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10.50 – 11.10

Kutat, oktat és szórakoztat - A Jósa András Múzeum által kínált
kulturális lehetőségek a jövő generációi számára

11.30 – 11.45

Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató, Jósa András Múzeum
Utazó múzeum - múzeumi utazás, avagy az iskoláskorú gyermekek
bevonása a népi kultúra rejtelmeibe
Dr. Szabó Sarolta területi múzeumigazgató, etnográfus muzeológus,
Sóstói Múzeumfalu
SZÜNET

11.45 – 12.05

A múlt kutatása egy kattintással – levéltári értékek digitalizálása

11.10 – 11.30

Bánszki Hajnalka igazgatóhelyettes, Magyar Nemzeti Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
12.05 – 12.25

A Kállay család örökségének bemutatása virtuális tárlatvezetéssel
Belicza
László
Önkormányzata

12.25 – 12.45

polgármester,

Kállósemjén

Nagyközség

13.05 – 13.30

Örökség, ami összeköt - Szent László király kulturális hagyatéka
megyénkben
Szatmári István szakértő, műemlékvédelmi szakmérnök
A hit és a vallási zarándoklatok szerepe a közösségek életében,
történelmi – vallási tradíciók ereje a megyei identitásban
Orosz István kegyhely igazgató, Máriapócsi Nemzeti Kegyhely
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

13.30 – 13.40

ZÁRSZÓ

12.45 – 13.05
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