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REKLÁM

A Román Kultúra Nap-
ját 2010 óta ünneplik janu-
ár 15-én, Mihai Eminescu 

költő születésnapján. A Kájoni 
János Megyei Könyvtár ez al-
kalommal hétfőn délután négy 
órától több rendezvényre várja 
az érdeklődőket.

Részletes program

Előbb a csíkszeredai Buna 
Vestire irodalmi kör fog bemu-
tatkozni. Majd 16.45 órától há-
rom kortárs román irodalmi 
művet ajánlanak az érdeklődők 
figyelmébe. Az elhangzott aján-
lókat díjazzák is a közönség sza-
vazatai alapján. 17.15 órától este 
hét óráig Az írott kultúra innova-
tív közvetítése címmel a George 
Bariţiu Brassó Megyei Könyvtár 
munkacsoportja bemutatja az 
IZILIT és a Jurnalul - portal spre 
cultură elnevezésű projekteket. 
A Kájoni János Megyei Könyvtár 
tájékoztatása szerint a brassó 
megyei könyvtár informatikai 

osztálya és a romániai könyvki-
adók egyesületének közös pro-
jektje, az IZILIT − Întâlnire 
ZIlnică cu LITeratura  − olyan, 
okostelefonokra ingyenesen le-
tölthető, Android és IOS operá-
ciós rendszerekre optimalizált 
alkalmazás, amely naponta 
ajánl felhasználói figyelmébe 
egy-egy kortárs román irodalmi 
művet. A Jurnalul − portal spre 
cultură projekt keretében a fia-
talok körében kívánják népsze-

rűsíteni az írott kultúrát. Bedő 
Melinda, a csíkszeredai könyv-
tár munkatársa elmondta, az 
innovatív módszereket ajánlják 
pedagógusok és könyvtáros kol-
légák figyelmébe is, várják őket 
is a bemutatóra.

Inkább klasszikusokat keresnek

A Román Kultúra Napján idén 
a kortárs román irodalmat he-
lyezi előtérbe a megyei könyv-

tár. Bedő Melinda elmondta, 
azért is kívánják erre felhívni 
a figyelmet, mert azt figyelték 
meg, hogy míg a magyar kor-
társ irodalmat nagyon keresik 
az olvasók intézményükben, 
addig a román olvasók inkább a 
klasszikus műveket veszik le a 
könyvtár polcairól. A rendezvé-
nyekre magyar és román olva-
sókat egyaránt várnak.

R. KISS EDIT

Csíkszeredai rendezvények a Román Kultúra Napján

Kortárs műveket ajánlanak

A rendezvény plakátja. Kortárs szerzőket és irodalmi mobil applikációt ismertetnek

Képzőművészeti oktatás a népiskolában. Februártól új neve lehet az intézménynek

Az egész délutánt fel-

ölelő rendezvénysoro-

zatot szervez hétfőn 

a csíkszeredai Kájoni 

János Megyei Könyv-

tár a Román Kultúra 

Napja alkalmából. A 

rendezvényekkel a 

kortárs román irodal-

mat kívánják népsze-

rűsíteni.

Petőfi Sándor 
felolvasómaraton
Elkezdődött a jelentke-
zés az idei nemzetközi 
felolvasómaratonra, ebben 
az évben február 20-án 
Petőfi Sándor műveit 
szólaltatják meg a közös 
olvasáshoz csatlakozók. A 
csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár honlapján 
olvasható felhívás sze-
rint február 13-ig várják 
csoportok jelentkezését a 
rendezvényre, amelynek 
célja felhívni a figyelmet 
az olvasás fontosságára, 
szépségére, a magyar iro-
dalom egy-egy kiemelkedő 
személyiségének műveire. A 
felolvasómaratonnak tavaly 
9 országból több mint 33 
ezer résztvevője volt, az elő-
ző években Benedek Elek, 
Orbán Balázs, Jókai Mór, 
Arany János, Gárdonyi Géza, 
Móricz Zsigmond, Kányádi 
Sándor, Tamási Áron, Szabó 
Magda műveiből olvastak. 

Hangverseny 
Mindszenten
Január 13-án, szombaton 
este hét órától Csíkmind-
szenten, a sportcsarnokban 
tart újévi hangversenyt a 
Csíkszentsimoni Ifjúsági 
Fúvószenekar. Az esemény 
szervezője Csíkszentlélek 
Polgármesteri Hivatala.

Kamaratermi 
előadások
Két kamaratermi előadását 
játssza a hétvégén a Csíki 
Játékszín. Szombaton, ja-
nuár 13-án este hét órától 
Martin McDonagh, A párna-
ember című pszichothrillere 
látható a Hunyadi László 
Kamarateremben. Vasárnap, 
január 14-én este hét órától 
ugyanott Yasmina Reza Az 
öldöklés istene című szín-
művét adják elő.

Január végéig várja a me-
gyei önkor mány zat az alintéz-
ményeként működő Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola ve-
zetőségétől az intézmény új ne-
vére vonatkozó javaslatot. A 
Facebookon is lehetett erről 
szavazni, ott Orbán Balázs író, 
néprajzi gyűjtő kapta a legtöbb 
voksot. Februárra már új ne-
vet viselhet a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola. Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke októberben konzul-

tációt indított a téma kapcsán 
az ebből a célból létrehozott 
Facebook-csoportban – számolt 
be a megyei önkormányzat saj-
tószolgálata. Rámutattak, a kon-
zultáció célja az volt, hogy a 
Hargita Megyei Művészeti Nép-
iskola nevével olyan személyi-
ségnek állítson emléket, akinek 
meghatározó szerepe volt az ok-
tatás és a kultúra terén Hargita 
megyében, Székelyföldön, illetve 
hogy feltérképezzék, kit tart erre 
a leginkább méltónak a lakosság. 

A szavazás során Orbán Balázs 
nevére voksoltak a legtöbben, a 
válaszadók hatvan százaléka ja-
vasolta így azt, hogy a népiskola 
az ő nevét viselje. 13 százalékot 
kapott Sövér Elek és 12 száza-
lékot Domokos Pál Péter neve is.

A megyei önkormányzat a 
hónap végéig várja az alintéz-
ményeként működő népiskola 
vezetőségétől a névadásra vonat-
kozó végleges javaslatot, a febru-
ári megyei tanácsülésen pedig 
már döntés is születhet erről.

Orbán Balázsra szavaztak a legtöbben
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