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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram  

1.1 UNESCO pályázat ifjúsági projektekre 

 

 

  

Pályázatot hirdet az UNESCO ifjúsági és civil szervezetekben aktív fiatalok, fiatal vállalkozók 

projektjeinek megvalósítására. 
(Ugródeszka)  

Az UNESCO pályázatot hirdet ifjúsági szervezetekben vagy fiatalokat támogató 

civil szervezetekben aktív, 18 és 35 év közötti fiatalok, vagy fiatal vállalkozók 

számára akciók, projektek megvalósítására. Olyan pályamunkákat várnak, 

amelyek kapcsolódnak a 8. UNESCO Ifjúsági Fórum központi témájához:... » 

Tovább 
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1.2 Jobb adni, mint kapni - pályázat 

Jobb adni, mint kapni címmel pályázatot hirdet a Csányi Alapítvány a Gyermekekért és az AIESEC Magyar 

Közgazdászhallgatók Egyesülete irodalmi, képzőművészeti és fotóművészeti alkotások készítésére az önkéntesség témakörében. 
(Pályázatfigyelő)  

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért és az AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete 

pályázatot hirdet az önkéntesség témakörében Jobb adni, mint kapni címmel. A pályázatra a 

következő témákban készült pályamunkákat várnak: Milyen a jó önkéntes?; Álmodtam egy világot 

magamnak – Az én... » Tovább 

  

  
 

1.3 EUROPAN esszépályázat 

 

 

  

Az EUROPAN szervezet esszépályázatot hirdet az EUROPAN 13 tematikájának meghatározására. 
(Pályázatfigyelő)  

Esszépályázatot hirdet az EUROPAN 13 tematikájának meghatározására az 

EUROPAN szervezet. A pályázatra olyan szakemberek nevezhetnek, akik részt 

vettek olyan folyamatokban, amelyek célja az Alkalmazkodó Város létrehozása 

volt: olyan építészek vagy várostervezők, akik részt vettek ilyen típusú... » 

Tovább 

  
 

1.4 A Duna MÁSIK arca - rajzpályázat 

 

 

  

Gyermekrajzpályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság A Duna MÁSIK arca címmel. 
(Pályázatfigyelő)  

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gyermekrajzpályázatot hirdet 

A Duna MÁSIK arca címmel. A pályázatra 6 és 10, valamint 11 és 15 év közötti 

gyerekek rajzait várják. Olyan rajzokat várnak, amelyeken a gyerekek 

megmutatják, milyennek látták az árvizet. Beküldési határidő: 2013.... » Tovább 

  
 

1.5 Az év kiállítása 2013 – pályázat 

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Az év kiállítása 2013 címmel pályázatot hirdet muzeális intézményeknek. 
(Pályázatfigyelő)  

Pályázatot hirdet a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Az év kiállítása 2013 címmel 

magyarországi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeknek. A pályázat kétfordulós. 

Olyan pályázati anyaggal lehet nevezni, amely bemutatja a kiállítást, a hozzá kapcsolódó 

programokat és... » Tovább 
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1.6 Elviselni egymást szeretetben - képzőművészeti pályázat 

A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Evangélikus Országos Múzeum képzőművészeti pályázatot hirdet Elviselni 

egymást szeretetben címmel. 
(Pályázatfigyelő)  

Képzőművészeti pályázatot hirdet a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Evangélikus Országos 

Múzeum Elviselni egymást szeretetben címmel. A pályázatra a toleranciával foglalkozó alkotásokat 

várnak egyénektől és csoportoktól. A kiválasztott alkotásokból 2013. november 18-án nyílik kiállítás. 

A... » Tovább 

  

  
 

1.7 XIX. Alföldi Fotószalon 

A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör pályázatot hirdet a XIX. Alföldi Fotószalonon való részvételre. 
(Pályázatmenedzser)  

Pályázatot hirdet a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör a 2013. október 23. és 

november 29. között megrendezendő XIX. Alföldi Fotószalonon való részvételre. A pályázaton 2009 

után készült, az Alföldi Fotószalonon még nem szerepelt képekkel lehet részt venni. Beküldési 

határidő:... » Tovább 

  

  
 

1.8 Az NKA pályázata köztéri műalkotások létrehozására 

Pályázatot hirdet köztéri műalkotások létrehozására az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma. 
(NKA)  

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet települések kulturális 

jelenét megerősítő köztéri munkák (szobrok, szoborcsoportok, térinstallációk) létrehozására. A 

pályázaton önkormányzatok vehetnek részt professzionális képzőművészek és iparművészek 

alkotásaival. Az... » Tovább 

  

  
 

1.9 Víz és jövő - fotópályázat 

 

 

  

Fotópályázatot hirdet a Magyar Fotográfusok Háza és az Indafotó Víz és jövő címmel. 
(Pályázatmenedzser)  

A Magyar Fotográfusok Háza és az Indafotó fotópályázatot hirdet a Vízügyi 

Együttműködés Nemzetközi Éve és a Budapesti Víz Világtalálkozó kapcsán Víz 

és jövő címmel. A pályázat célja a víz és jövő kapcsolatrendszerének 

megörökítése, a vízről való gondolkodás elősegítése. A kiválasztott 

alkotásokból... » Tovább 
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1.10 Szeretem a színházat! - esszéíró és művészeti pályázat 

 

 

  

Esszéíró és művészeti pályázatot hirdetnek Szeretem a színházat! címmel kecskeméti, balatonfüredi és 

debreceni középiskolásoknak. 
(Pályázatmenedzser)  

Kecskemét Megyei Jogú Város, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 

a Katona József Társaság és a Katona József Gimnázium Szeretem a színházat! 

címmel esszéíró és művészeti pályázatot hirdet kecskeméti, balatonfüredi és 

debreceni középiskolásoknak. A következő témakörökben lehet... » Tovább 

  
 

1.11 Novellapályázat 2013 

Az Aposztróf Kiadó és a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház ismét meghirdeti közös novellapályázatát. 
(Pályázatmenedzser)  

Újra meghirdeti közös novellapályázatát az Aposztróf Kiadó és a Corvin Művelődési Ház – 

Erzsébetligeti Színház. A pályázatra tematikus megkötés nélkül várják a novellákat, szerzőnként 

legfeljebb hármat. A kiválasztott műveket könyv formában jelentetik meg. Beküldési határidő: 

2013.... » Tovább 

  

  
 

1.12 Csobbanj Európával 2013 - fotópályázat 

 

   

Fotópályázatot hirdetnek Csobbanj Európával 2013 címmel. 
(pályázatok.org)  

Az Európai Parlament Csobbanj EUrópával! roadshow-ja keretében 

fotópályázatot hirdetnek Csobbanj Európával 2013 címmel. A pályázatra olyan 

fotókat várnak, amelyek a strandon készültek a roadshow-n, és az ezerarcú 

Európa egy emblematikus részletét idézik meg. A roadshow 2013. augusztus 17-

én ér... » Tovább 

  
 

1.13 A Kiskunság nem csak síkság! Fedezd fel! - fotópályázat 

 

   

A Jonathermál fotópályázatot hirdet A Kiskunság nem csak síkság! Fedezd fel! címmel. 
(pályázatok.org)  

Fotópályázatot hirdet a Jonathermál A Kiskunság nem csak síkság! Fedezd fel! 

címmel. A pályázat célja a Kiskunság természeti értékeinek megismertetése. A 

következő kategóriákban várják az alkotásokat: Flóra és fauna a Kiskunságban; 

Zöld Jonathermál. A kiválasztott alkotásokból kiállítás nyílik 2013... » Tovább 
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1.14 Pályázat a Múzeumpedagógiai életmű elismerésre 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum pályázatot hirdet a 2013-as Múzeumpedagógiai életmű elismerés odaítélésére a 

múzeumpedagógia területén dolgozó szakembereknek. 
(EMMI)  

Pályázatot hirdet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a 2013-as Múzeumpedagógiai életmű elismerés 

odaítélésére. Az elismeréssel a múzeumpedagógia területén dolgozó szakemberek kimagasló, a saját 

múzeumi kereteiket túlmutató szakmai eredményeit ismerik el. A díjra magánszemélyek, muzeális 

intézmények... » Tovább 

  

  
 

1.15 Az Olvasó választ - pályázat e-könyves megjelenésre 

 

 

  

Pályázatot hirdet a KIMTE Az Olvasó választ címmel e-könyves megjelenésre. 
(Pályázatfigyelő)  

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület (KIMTE) pályázatot 

hirdet az Authorium Íróiskola keretében Az Olvasó választ címmel irodalmi 

művek e-könyves megjelenésére. A beküldött műveket a KIMTE béta-tesztelői 

csapata értékeli. Az első beküldési időszak vége: 2013. október 15. » Tovább 

  
 

1.16 A Bridge Generáció - könyvborító-tervező pályázat 

 

 

  

A Bridge Budapest és a Kossuth Kiadó könyvborító-tervező pályázatot hirdet grafikusoknak és 

designereknek. 
(pályázatok.org)  

Könyvborító-tervező pályázatot hirdet a Bridge Budapest és a Kossuth Kiadó. A 

pályázatra Veiszer Alinda A Bridge Generáció című könyvéhez készített 

borítóterveket várják. A beküldött terveket közönségszavazásra bocsátják. 

Beküldési határidő: 2013. augusztus 21. » Tovább 

  
 

1.17 danubeVIDEOARTfestival - pályázat 

 

   

Média- és videóművészeknek hirdetnek pályázatot a danubeVIDEOARTfestivalon való részvételre. 
(pályázatok.org)  

Pályázatot hirdetnek média- és videóművészeknek a 

danubeVIDEOARTfestivalon való részvételre. A pályázaton legfeljebb 10 

perces, 2011. január 1. után készült alkotásokkal lehet részt venni. Az angol vagy 

német felirattal ellátott filmeket DVD-n kell beküldeni. A legjobbnak ítélt alkotás 

ezer eurós... » Tovább 
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1.18 A SMART Europe projekt fotópályázata 

 

 

  

"Innovens 2013" címmel nemzetközi fotópályázatot hirdet a SMART Europe projekt. Olyan 

innovatív, most induló vállalkozások bemutatását kérik, melyek újszerű ötletekkel könnyítik meg a 

piacra lépést. 
(pályázatok.org)  

Olyan fényképekkel és hozzájuk kapcsolódó, angol nyelvű történetekkel lehet 

pályázni a SMART Europe projekt "Innovens 2013" felhívására, amelyek 

újonnan induló vállalkozások újszerű, innovatív ötleteit mutatják be. A 

pályázaton minden EU tagállam, Norvégia és Svájc 18 éven felüli, hivatásos 

vagy... » Tovább 

  
 

1.19 Forgatókönyvírói pályázat az Atlanti-óceán történetéről 

 

 

  

A Buda3D csapata forgatókönyvírói pályázatot hirdet az Atlanti-óceán történetét bemutató film 

tervéhez. 
(pályázatok.org)  

Az Atlanti-óceán történetét a kialakulásától a jelenkori állapotáig bemutató, 

szórakoztató jellegű forgatókönyvet vár a Buda3D csapata a leendő pályázóktól. 

A polarizációs 3D technológiát alkalmazó,12-15 perc hosszúságú filmhez 

készült, legjobb forgatókönyvért járó díj 100 ezer forint. Ezenkívül a... » Tovább 

  
 

1.20 Pályázat képregény- és rajzfilmkészítőknek 

Az IUGTE pályázatot hirdet képregény-, rajzfilmkészítőknek és grafikus íróknak, hogy Friedrich Schiller befejezetlen 

drámáját, a Demetriust alapul véve készítsenek pályaműveket. 
(KultúrPont)  

"Impostor" ("Szélhámos") címmel hirdet pályázatot az IUGTE képregény-, rajzfilmkészítőknek és 

grafikus íróknak. A jelentkezőknek Friedrich Schiller befejezetlen drámáját, a Demetriust (mely 

Rettegett Iván legfiatalabb fiáról szól) kell alapul venniük. Nemre, származásra, családi állapotra,... » 

Tovább 

  

  
 

1.21 Az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázata 
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A japán-magyar kapcsolatok, és a két nép közötti szabad információáramlás erősítése érdekében író-

újságíró pályázatot hirdet az Inter Japán Magazin szerkesztősége. 
(KultúrPont)  

Interjú, riport, novella és tanulmány műfajban bárki jelentkezhet az Inter Japán 

Magazin író-újságíró pályázatára. A mű épülhet japán-magyar történésekre, 

gondolati szintű közös elemekre, a két nemzet további kapcsolati lehetőségeire, 

lehet fikció, vagy feldolgozhat valós eseményeket, foglalkozhat... » Tovább 

  
 

1.22 Savewater@! 2013 -nemzetközi fotópályázat 

 

 

  

A savewater@! Szövetség nemzetközi fotópályázatára olyan pályaműveket várnak, melyek a víz 

értékét hivatottak bemutatni. Magánszemélyek és iskolák indulhatnak. 
(pályázatok.org)  

Hatodik alkalommal rendezi meg a savewater@! Alliance (savewater@! 

Szövetség) a nemzetközi fotópályázatát. A víz értékét bemutató fényképek közül 

a Szövetég zsűriző testülete választja ki azokat az alkotásokat, melyeket 

közönségszavazásra bocsát. Magányszemélyek illetve iskolák 12 és 13-17 éves.. 

» Tovább 

  
 

 

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat 

 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 

Tempus Közalapítvány 

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

http://www.tka.hu 

(06 1) 237-1320 

info@tpf.hu  

 

 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

2.1 Facilitátori felhívás 

Az NCSSZI – Fiatalok Lendületben Programiroda facilitátorokat keres a strukturált párbeszéd témakörében rendezett hosszú 

távú fejlesztő folyamat gondozására. 
(Ugródeszka)  

Két facilitátort keres az NCSSZI – Fiatalok Lendületben Programiroda az Európai Unió Fiatalok 

Lendületben Programja keretében 2013. szeptember végén kezdődő program fejlesztői-mentori 

feladatainak ellátásához. A strukturált párbeszéd témakörében rendezett hosszú távú fejlesztő 

folyamat... » Tovább 
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2.2 Gyakornokot keres a Delfina Alapítvány 

Fizetett gyakornoki pozícióba keres fiatal munkatársat a londoni Delfina Alapítvány. 
(on-the-move)  

A londoni (Egyesült Királyság) Delfina Alapítvány 18 és 24 év közötti fiatal munkatársat keres 

fizetett gyakornoki pozícióba. A leendő gyakornok minden támogatást megkap ahhoz, hogy 

adminisztratív, szervezői és pénzügyi tapasztalatait fejlessze. Pályázati határidő: 2013. augusztus 27. 

» Tovább 

  

  
 

2.3 Projektkoordinátort keres a British Council 

 

 

  

A párizsi British Council projektkoordinátort keres 18 hónapra. 
(on-the-move)  

Projektkoordinátort keres a párizsi (Franciaország) British Council 18 hónapra. A 

leendő munkatárs feladata lesz a projekt megvalósítása, tervezési, értékelési és 

kommunikációs feladatok végrehajtása és speciális projektek megvalósítása. 

Pályázati határidő: 2013. szeptember 5. » Tovább 

  
 

2.4 Hegedű próbajáték Budapesten 

 

 

  

A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar hegedű próbajátékot hirdet. 
(KultúrPont)  

Hegedű próbajátékot hirdet a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar. A 

kétfordulós próbajátékra rövid szakmai önéletrajzzal lehet jelentkezni. 

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 1. » Tovább 

  
 

 

 

 

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

3.1 EU Ifjúsági Konferencia 

 

 

  

Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda várja a jelentkezéseket a 2013. szeptemberi EU 

Ifjúsági Konferenciára. 
(Ugródeszka)  

2013. szeptember 9. és 12. között rendezik meg Vilniusban (Litvánia) a litván EU 

elnökség keretében az EU Ifjúsági Konferenciát. A konferenciára várja a 

jelentkezéseket az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda. Olyan, 18 és 30 
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év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik társalgási szinten... » Tovább 

  
 

3.2 Európai Ifjúsági Média Napok Brüsszelben 

Az Európai Parlament 2013 októberében Brüsszelben rendezi meg fiatal újságíróknak az Európai Ifjúsági Média Napokat. 
(Ugródeszka)  

2013. október 15. és 17. között rendezi meg Brüsszelben (Belgium) az Európai Parlament a European 

Youth Media Days 2013 (Európai Ifjúsági Média Napok) konferenciát. A rendezvényre, amely 

médiaműhelyekkel és politikai párbeszédekkel is várja az érdeklődőket, 18 és 30 év közötti fiatal 

újságírók... » Tovább 

  

  
 

3.3 Tanulmányút Leeds-be 

A Salto 2013 őszén tanulmányutat szervez Leeds-be ifjúsági munkásoknak, oktatóknak, ifjúsági vezetőknek, 

projektmenedzsereknek és az ifjúságpolitika alakítóinak. 
(Ugródeszka)  

Tanulmányutat szervez a Salto 2013. szeptember 30. és október 3. között Leeds-be (Egyesült 

Királyság) Sporting Diversity (Sportolási sokszínűség) címmel. A tanulmányútra a Fiatalok Lendület 

Programban résztvevő országokból várnak ifjúsági munkásokat, oktatókat, ifjúsági vezetőket,... » 

Tovább 

  

  
 

3.4 FLP-szeminárium Athénben 

A Fiatalok Lendületben Program görög nemzeti irodája szemináriumot szervez 2013 októberében Athénben. 
(Ugródeszka)  

2013. október 15. és 19. között szemináriumot szervez Athénben (Görögország) a Fiatalok 

Lendületben Program görög nemzeti irodája Urban Solutions Seminar 2 – Sharing Power with Young 

People (Városi megoldások szeminárium 2 – a hatalom megosztása a fiatalokkal) címmel. Az angol 

nyelvű... » Tovább 

  

  
 

3.5 FLP-képzés Tbilisziben 

A Fiatalok Lendületben Program görög nemzeti irodája képzést szervez 2013 októberében Tbilisziben. 
(Ugródeszka)  

2013. október 7. és 12. között képzést szervez Tbilisziben (Görögország) a Fiatalok Lendületben 

Program görög nemzeti irodája Risk and Roll (Kockáztass és tekerj!) címmel. Az angol nyelvű 

rendezvényre ifjúsági munkásokat, projektmenedzsereket, ifjúsági vezetőket és oktatókat várnak. A 

képzés célja,... » Tovább 
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3.6 Tegnap, ma, holnap - konferencia 

Konferenciát rendez a Linum Alapítvány és a Civilkomp Alapítvány 2013 őszén Aktív polgárság, Visegrád és Közép-Európa - 

Tegnap, ma, holnap címmel. 
(KultúrPont)  

2013. szeptember 5-én és 6-án konferenciát rendez a Linum Alapítvány és a Civilkomp Alapítvány 

Aktív polgárság, Visegrád és Közép-Európa - Tegnap, ma, holnap címmel. A rendezvény célja, hogy 

a civil szervezetek tapasztalatot cseréljenek, és bemutassák jól bevált módszereiket. A konferencia 

emellett... » Tovább 

  

  
 

3.7 Utazó művészek - műhelyfoglalkozás 

 

   

Utazó művészek címmel műhelyfoglalkozást rendeznek 2013 augusztusában Hamburgban. 
(on-the-move)  

Az Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste (Vizuális Művészetek 

Nemzetközi Egyesülete, IGBK) és a Künstlerhaus FRISE 2013. augusztus 24-én 

műhelyfoglalkozást rendez Touring Artists (Utazó művészek) címmel. A 

hamburgi (Németország) rendezvényen bemutatják a külföldön dolgozó 

művészek... » Tovább 

  
 

3.8 Európai Táncvideó Örökség - konferencia  

Düsseldorfban rendezik meg 2013 novemberében az Európai Táncvideó Örökség uniós projekt nyitó konferenciáját. 
(on-the-move)  

2013. november 13. és 15. között rendezik meg Düsseldorfban (Németország) a European Video 

Dance Heritage (Európai Táncvideó Örökség) című európai uniós projekt nyitó konferenciáját. A 

táncos örökséggel foglalkozó konferencia az interneten szélesebb közönséget kereső művészeknek, 

gyűjteményüket az... » Tovább 

  

  
 

3.9 Kulturális kapcsolatok és diplomácia - 2. ENCATC Akadémia 

2013 novemberében második alkalommal rendezi meg az ENCATC Kulturális kapcsolatok és diplomácia című akadémiáját. 
(KultúrPont)  

A European Network of Cultural Administration Training Centres (Kulturális Közigazgatási Képzési 

Központok Európai Hálózata, ENCATC) 2013. november 21-én és 22-én Brüsszelben (Belgium) 

rendezi meg második akadémiáját Cultural Relations & Diplomacy (Kulturális kapcsolatok és 

diplomácia) címmel. A... » Tovább 
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3.10 Régiók. Kultúra. Innováció. - konferencia 

2013 őszén konferenciát rendez Olaszországban az ArtLab és az ENCATC Régiók. Kultúra. Innováció. címmel. 
(KultúrPont)  

Konferenciát rendez 2013. szeptember 24. és 28. között Regions. Culture. Innovation. (Régiók. 

Kultúra. Innováció.) címmel Leccében (Olaszország) az ArtLab és az ENCATC. A konferencia 

témája: a kerületek, a kultúra és az innováció. A rendezvény kapcsolatépítő programokkal, 

konferenciákkal,.. » Tovább 

  

  
 

3.11 Művészeti és múzeumi nemzetközi vásár Torinóban 

Az ENCATC 2013 novemberében művészeti és múzeumi nemzetközi vásárt szervez Olaszországban. 
(KultúrPont)  

2013. november 7-én és 8-án Art & Museum International Exhibition Exchange (Művészet és 

Múzeum Nemzetközi Kiállítási Csere) címmel nemzetközi vásárt szervez Torinóban (Olaszország) a 

European Network of Cultural Administration Training Centers (Kulturális Közigazgatási Képzési 

Központok Európai... » Tovább 

  

  
 

3.12 Pillanatkép-történet műhelyfoglalkozás 

Az olaszországi Luigi Sturzo Intézet Pillanatkép-történet műhelyfoglalkozás címmel műhelyet szervez 2013 őszén Rómában. 
(KultúrPont)  

2013. szeptember 26-án és 27-én műhelyfoglalkozást szervez Rómában (Olaszország) a Luigi Sturzo 

Intézet Snapshot Story Workshop (Pillanatkép-történet műhelyfoglalkozás) címmel. A rendezvény 

célja, hogy kiderüljön, miképpen alkalmazható a digitális történetmesélés a kulturális ágazatban, a... » 

Tovább 

  

  
 

3.13 Digitális történetmesélés a múzeumokban  

Grundtvig-képzést szerveznek 2014 márciusában Digitális történetmesélés a múzeumokban címmel Olaszországban. 
(KultúrPont)  

2014. március 24. és 28. között Digital storytelling in Museums: a tool to engage adults and to 

evaluate the impact (Digitális történetmesélés a múzeumokban: egy eszköz arra, hogy bevonják a 

felnőtteket és értékeljék a hatást) címmel Grundtvig-képzést szervez Rómában (Olaszország) a 

Melting Pro... » Tovább 
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3.14 Crossroads Konferencia Tamperében 

Konferenciát rendez 2014 júliusában Finnországban az Association for Cultural Studies. 
(KultúrPont)  

Az Association for Cultural Studies (Kulturális Tanulmányok Egyesülete) konferenciát rendez 2014. 

július 1. és 4. között Tamperében (Finnország). A konferenciára várják előadók jelentkezését minden 

kulturális témakörben. Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30. » Tovább 

  

  
 

3.15 Képzőművészeti konferencia Spanyolországban 

A Paradox 2013 őszén konferenciát rendez Spanyolországban Az örökség: vitatott hagyatékok a képzőművészeti gyakorlatban, 

a kutatásban és oktatásban címmel. 
(KultúrPont)  

2013. szeptember 12-én és 13-án Granadában (Spanyolország) rendezik meg a Paradox 2013-as 

konferenciáját The Inheritance: Contesting Legacies in Fine Art Practice, Research and Education 

(Az örökség: vitatott hagyatékok a képzőművészeti gyakorlatban, a kutatásban és oktatásban) 

címmel. A... » Tovább 

  

  
 

3.16 Média és a margók - konferencia 

Előadók jelentkezését várják a 2014-es Média és a margók konferenciára, amelynek témája a marginalizált és a kisebbségi 

csoportok médiával való kapcsolata. 
(KultúrPont)  

A Media, Communication and Cultural Studies Association (Média, Kommunikációs és Kulturális 

Tanulmányok Egyesülete, MeCCSA) előadókat vár 2014-es konferenciájára, amelynek címe Media 

and the Margins (Média és a margók). A 2014. január 8. és 10. között Bournemouth-ban (Egyesült 

Királyság)... » Tovább 

  

  
 

3.17 XIV. Zenei Világkongresszus 

2014 júliusában rendezik meg a XIV. Zenei Világkongresszust Ausztriában. 
(KultúrPont)  

14. alkalommal rendezik meg Zenei Világkongresszust Krems an der Donau-ban (Ausztria) 2014. 

július 7. és 12. között. A rendezvény témája: kulturális sokszínűség a zeneterápiában, a gyakorlatban, 

a kutatásban és az oktatásban. A konferenciára várják előadók jelentkezését. Jelentkezési határidő:... 

» Tovább 

  

  
 

3.18 A kultúra és a kreatív ipar: kreatív idők 
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Kreatív fesztivált rendeznek 2013 őszén Franciaországban A kultúra és a kreatív ipar: kreatív idők címmel. 
(KultúrPont)  

2013. október 10-én Culture & Creative Industry: Creative Times (A kultúra és a kreatív ipar: kreatív 

idők) címmel fesztivált rendeznek Lyonban (Franciaország). A rendezvényre, amelynek szervezője a 

Grand Lyon, a helyi kreatív ipart támogató intézmény, főképp a film, a média, a design, a divat, a... » 

Tovább 

  

  
 

3.19 Múzeumi konferencia és kiállítás Liverpoolban 

 

 

  

2013 őszén múzeumi konferenciát és kiállítást rendez a Museums Association Liverpoolban. 
(KultúrPont)  

A Museums Association (Múzeumi Szövetség) 2013. november 11-én és 12-én 

konferenciát és kiállítást rendez Liverpoolban (Egyesült Királyság). A 

rendezvény témája azok a kortárs problémák és igények, amelyekkel a 

múzeumoknak ma szembe kell nézniük. A részvétel előzetes regisztrációhoz 

kötött. » Tovább 

  
 

 

 

 

4. PARTNERKERESÉSEK 

4.1 Ifjúsági cserék, kezdeményezések és demokráciaprojektek 

Új ifjúsági cserékhez, ifjúsági kezdeményezésekhez és demokráciaprojektekhez jelentek meg partnerkeresések az Eurodesk 

honlapján. 
(Ugródeszka)  

Az Eurodesk honlapján új partnerkeresések jelentek meg ifjúsági cserékhez, kezdeményezésekhez és 

ifjúsági demokráciaprojektekhez. A következő projektekhez keresnek partnert: - Strength Resonance 

of Eastern Europe (Kelet-Európa erő-rezonanciája) 2013. augusztus 5. és 14. között Lettországban. 

A... » Tovább 

  

  
 

4.2 Társszervezőt keres egy német kiadó 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához egy német kiadó. 
(KultúrPont)  

A németországi Silberfuchs Kiadó társszervezőt keres az Európai Unió Kultúra programja keretében 

benyújtandó pályázataihoz. A nemzetközi projektekhez médiatermelőket és együttműködő 

partnereket keresnek. » Tovább 
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Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner  

 

 

5. ÖSZTÖNDÍJAK 

5.1 Young Leaders Program - a japán kormány ösztöndíjpályázata 

A Japán Kormány ösztöndíjpályázatot hirdet állami és önkormányzati köztisztviselőknek a Young Leaders Programban való 

részvételre. 
(Pályázatmenedzser)  

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Japán Kormány 40 évnél fiatalabb állami és önkormányzati 

köztisztviselőknek a Young Leaders (Fiatal Vezetők) Programban való részvételre. Az egyéves 

ösztöndíj a National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) politikatudományi egyetemen 

nyújt lehetőséget az... » Tovább 

  

  
 

5.2 Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázat 

A Magyar Nemzeti Tanács pályázatot hirdet a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő)  

Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Tanács a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel odaítélésére. Az 

ösztöndíjra olyan személyek pályázhatnak, akik első ízben nyertek felvételt akkreditált akadémiai 

mester képzés (MSc) első évfolyamára vagy PhD-képzés első illetve második évfolyamára, a Szerb 

Köztársaság... » Tovább 

  

  
 

5.3 La Salle ösztöndíj művészeti szakembereknek 

A 2013 decemberében megrendezendő kulturális vezetői laborján való részvételre hirdet ösztöndíjat művészeti 

szakembereknek a szingapúri La Salle. 
(KultúrPont)  

A szingapúri La Salle Művészeti Kollégium ösztöndíjat hirdet a 2013 decemberében megrendezendő 

kulturális vezetői laborján való részvételre. A laborba tapasztalt művészeti szakemberek jelentkezését 

várják. Az egyéves program során a résztvevők beszélgetéseken, szemináriumokon, tanulmányi... » 

Tovább 

  

  
 

 

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij  

 

 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

6.1 Fókuszban: Európa fiatal polgárai 
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Kiadványt tett közzé az Európai Bizottság Fókuszban: Európa fiatal polgárai címmel. 
(Ugródeszka)  

Az Európai Bizottság kiadványt tett közzé Focus on: Young citizens of Europe (Fókuszban: Európa 

fiatal polgárai) címmel. A kiadvány jó példákon keresztül demonstrálja, hogy milyen egy 

felelősségteljes, aktív, esetleg kritikus uniós polgár. A kiadvány elérhető a Bizottság honlapján. » 

Tovább 

  

  
 

6.2 Gyártási támogatást kap a Saul fia 

 

 

  

A Filmalap Döntőbizottsága 205 millió forint gyártási támogatást ítélt meg Nemes Jeles László első 

játékfilmjének. 
(KultúrPont)  

Nemes Jeles László Saul fia címmel készülő első játékfilmjének 205 millió forint 

gyártási támogatást ítélt meg a Filmalap Döntőbizottsága. A film a II. 

világháború idején egy koncentrációs tábor végnapjaiban játszódik. » Tovább 

  
 

6.3 Tempus: 3+1 buktató az angol EU-nyelvhasználatban 

 

 

  

Az EU szaknyelvi angol oktatásához kapcsolódó cikket jelentetett meg 3+1 buktató az angol EU-

nyelvhasználatban – tippek a helyes használathoz címmel a Tempus Közalapítvány. 
(KultúrPont)  

A Tempus Közalapítvány cikket tett közzé 3+1 buktató az angol EU-

nyelvhasználatban – tippek a helyes használathoz címmel. Az EU szaknyelvi 

angol oktatásához kapcsolódó cikket Fisher Márta és Trebits Anna, az EU 

English – Using English in EU Context című nyelvkönyv szerzői írták. » Tovább 
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KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1082 Budapest Kisfaludy u. 32. 
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