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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Európai Örökség Napok 2013
2013 szeptemberében 50 országban rendezik meg az Európai Örökség Napokat, amelynek keretében több ezer, ritkán megnyitott 

történelmi és kulturális helyszínre léphetnek be az érdeklődők. 
(Midday Express) 

50 országban több ezer történelmi és kulturális helyszín várja az érdeklődőket 2013 szeptemberében az 
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Európai Örökség Napok keretében. A rendezvénysorozat az Európai Bizottság és az Európa Tanács közös 
kezdeményezése, és az a célja, hogy a ritkán megnyitott történelmi és kulturális helyszínek... » Tovább

1.2 Erasmus+ program 2014-től
2014-től Erasmus+ címmel új, az oktatást és képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglaló program váltja fel az Egész 

életen át tartó tanulás programot. 
(Tempus) 

Új program váltja fel a 2013-ban véget érő Egész életen át tartó tanulás programot. A 2014-től induló, az 
oktatást és képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglaló program neve Erasmus+ lesz. Az új 
program korszerűsíti az egyéni mobilitások, az intézményi együttműködések, valamint... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

2.1 Pályázat az Európai Örökség címre
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Európai Örökség cím odaítélésére. 
(EMMI) 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet műemléki, természeti, víz alatti, régészeti, ipari vagy városi 
helyszíneknek az Európai Örökség cím odaítélésére. A pályázaton a helyszínek tulajdonosai, vagyonkezelői 
vagy az azokkal megállapodást kötött szervezetek vehetnek részt. Az uniós ütemterv szerint... » Tovább

2.2 Ki a kedvenc magyar bábfigurád? - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet a Budapest Film Zrt. óvodásoknak és kisiskolásoknak Ki a kedvenc magyar bábfigurád? címmel. 
(KultúrPont) 

A Budapest Film Zrt. rajzpályázatot hirdet Ki a kedvenc magyar bábfigurád? címmel 4 és 10 év közötti 
óvodásoknak és kisiskolásoknak. Az ünnepélyes díjátadót 2013. október 20-án rendezik meg. Beadási 
határidő: 2013. szeptember 15. » Tovább

2.3 A kreativitás intimitása - zeneszerző pályázat 
Pályázatot hirdetnek 25 és 35 év közötti zeneszerzőknek a 2014 tavaszán Hong Kong-ban megrendezendő A kreativitás intimitása című 

koncertsorozaton való részvételre. 
(on-the-move) 
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2014. április 21. és május 4. között rendezik meg Hong Kong-ban a The Intimacy of Creativity (A 
kreativitás intimitása) című rendezvénysorozatot, amelyre 25 és 35 év közötti zeneszerzők jelentkezését 
várják. A kéthetes rendezvénysorozaton nyílt vitákkal és koncertekkel várják az érdeklődőket. A... » Tovább

2.4 Az olymposi kaland - levelező verseny iskolásoknak

 

A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye levelező versenyt hirdet iskolásoknak Az olymposi kaland címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Levelező versenyt hirdet iskolásoknak a budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye Az 
olymposi kaland címmel. A versenyen felső tagozatos általános iskolás, valamint 9. és 10. évfolyamos 
középiskolás diákok vehetnek részt. A verseny során a résztvevő csapatok négy feladatlapot töltenek ki,... » 
Tovább

2.5 Élő Előadók Találkozója Fokvárosban
Önkénteseket keresnek a 2013. novemberi Élő Előadók Találkozójára. 
(KultúrPont) 

2013. november 13. és 16. között 14. alkalommal rendezik meg Fokvárosban (Dél-afrikai Köztársaság) a 
Live Performers Meeting (Élő Előadók Találkozója, LPM) élő videoművészeti és vizuális művészeti 
találkozót. A rendezvényre olyan önkéntesek jelentkezését várják, akik szívesen dolgoznának művészek... » 
Tovább

2.6 Budapest - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet az X6 Galéria Budapest címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Az X6 Galéria fotópályázatot hirdet Budapest címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják a 
Budapesthez kötődő alkotásokat: építészet; látkép; dokumentum; absztrakt; éjszakai felvétel. Az 
alkotásokhoz önéletrajzot is kell mellékelni. Beküldési határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább

2.7 A csillagszemű juhász - rajzpályázat

 A Kaméleon Olvasóklub rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos általános iskolás gyerekeknek A csillagszemű juhász című meséhez 

kapcsolódóan. 
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(Pályázatmenedzser) 

Rajzpályázatot hirdet a Kaméleon Olvasóklub A csillagszemű juhász című meséhez kapcsolódóan. A 
pályázatra alsó tagozatos általános iskolás gyerekek olyan alkotásait várják, amelyek A csillagszemű juhász 
mese kedvenc jelenetét mutatják meg. Beküldési határidő: 2013. október 4. » Tovább

2.8 DAAD graduális ösztöndíjak művészeknek és építészeknek
Graduális tanulmányi ösztöndíjakat hirdet a DAAD Németországba művészeknek és építészeknek. 
(Pályázatmenedzser) 

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) graduális tanulmányi ösztöndíjakat hirdet Németországba 
művészeknek és építészeknek. Az ösztöndíjasok havi 750 euró ösztöndíjat kapnak. Az ösztöndíj a 
2014/2015-ös tanévre szól. Pályázati határidő: - építészet, belsőépítészet, tájépítészet,... » Tovább

2.9 Nézőpontváltás - fotópályázat

 

Nézőpontváltás címmel fotópályázatot hirdet a Szalay Fotóstúdió. 
(Pályázatfigyelő) 

A Szalay Fotóstúdió fotópályázatot hirdet Nézőpontváltás címmel amatőr és hivatásos alkotóknak. A 
pályázatra a következő kategóriákban várják az alkotásokat: emberi értékek; az élet más szemmel; fejlődő 
világunk. A beküldött alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. Pályázati határidő: 2013.... » Tovább

2.10 CEEPUS hallgatói és oktatói mobilitás
A Központi CEEPUS Iroda pályázatot hirdet a CEEPUS hallgatói és oktatási mobilitási programokra felsőoktatási intézmények 

hallgatóinak, doktoranduszainak és főállású oktatóinak. 
(Tempus) 

Pályázatot hirdet a Központi CEEPUS Iroda felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatóinak, 
doktoranduszainak és főállású oktatóinak a CEEPUS hallgatói és oktatási mobilitási programokra. A 
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - Közép-Európai Csereprogram 
Egyetemi... » Tovább

2.11 Magyarország, ahogy én látom - fotópályázat
Fotópályázatot hirdetnek Magyarországon élő ázsiai állampolgároknak Magyarország, ahogy én látom címmel. 
(Fidelio) 

Magyarország, ahogy én látom címmel fotópályázatot hirdetnek Magyarországon élő ázsiai 
állampolgároknak a Távol van-e a Távol-Kelet? projekt keretében. A pályázatra Magyarországgal 
kapcsolatos alkotásokat várnak. A kiválasztott fotókból kiállítást rendeznek. Pályázati határidő: 2013. 
szeptember... » Tovább

2.12 Pályázat zenekaroknak hangfelvétel készítésére
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Pályázatot hirdet az Utopia Studio hangfelvétel készítésének támogatására tehetséges zenekaroknak. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Utopia Studio pályázatot hirdet tehetséges zenekaroknak hangfelvétel készítésének támogatására. A 
pályázat keretében a zenekarok hangfelvételét részben finanszírozzák. Benyújtási határidő: 2013. október 
31. » Tovább

2.13 Utazz, olvass, fotózz! - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet Utazz, olvass, fotózz! címmel az SZTE Klebelsberg Könyvtár. 
(Pályázatmenedzser) 

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg Könyvtára fotópályázatot hirdet Utazz, olvass, fotózz! 
címmel. A pályázatra különleges hangulatú, vicces, extrém helyen készült alkotásokat várnak. Beküldési 
határidő: 2013. szeptember 20. » Tovább

2.14 Balassi, az Isten embere - fesztiválpályázat
A www.balassi.eu portál Balassi, az Isten embere címmel pályázatot hirdet a IX. Bálint napi Balassi-fesztivál megszervezésére. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet Balassi, az Isten embere címmel a www.balassi.eu portál a IX. Bálint napi Balassi-fesztivál
megszervezésére. A pályázaton önkormányzatok, művelődési intézmények, könyvtárak, civil közösségek, 
keresztény értékőrzők, az elithez tartozó vendéglátóhelyek vehetnek részt. A rendezvények... » Tovább

2.15 Circus Next - cirkuszművészeti pályázat

 

Pályázatot hirdetnek európai cirkuszművészeknek Circus Next címmel. 
(on-the-move) 

Cirkuszművészeti alkotóházba hirdetnek pályázatot Circus Next címmel európai cirkuszművészeknek. A 
részvétel feltétele, hogy a jelentkező jelenleg ne tanuljon cirkusziskolában, és rendelkezzen egy 
folyamatban lévő projekttel. Pályázati határidő: 2013. október 18. » Tovább

2.16 Logópályázat
Az Alaksor Klub logópályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Alaksor Klub új arculatához egy nagy felbontású logó, valamint felirat és cégér 
megtervezésére. A pályázatra olyan logókat várnak, amelyek tükrözik a klub kulturális profilját, hangulatát. 
A beérkezett alkotásokról közönségszavazás és zsűri dönt. Pályázati határidő: 2013.... » Tovább

2.17 Sodrásban - pályázat
A Vizuális Pedagógiai Műhely vers- és prózapályázatot hirdet Sodrásban címmel amatőr szerzőknek. 
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(Pályázatfigyelő) 

Vers- és prózapályázatot hirdet Sodrásban címmel a Vizuális Pedagógiai Műhely. A pályázaton magyar 
nyelven író amatőr költők és írók vehetnek részt. A kiválasztott művek a Sodrásban antológiában jelennek 
meg. Beküldési határidő: 2013. szeptember 28. » Tovább

2.18 Önkénteseket keres a Tünet Együttes

 

A Tünet Együttes önkénteseket keres irodai munkára, szórólapozásra, kérdőívezésre, előadások és gyermekprogramok kísérésére, 

interjúk készítésére a Trafó művészeivel, valamint fotózásra és videózásra. 
(Fidelio) 

Önkénteseket keres a Tünet Együttes. A független csapat irodai munkára, szórólapozásra, kérdőívezésre, 
előadások és gyermekprogramok kísérésére, interjúk készítésére a Trafó művészeivel, valamint fotózásra és 
videózásra keres segítséget. Rövid életrajzzal és motivációs levéllel lehet... » Tovább

2.19 44. Nemzetközi Gyermekrajzpályázat
A TIARA nemzetközi gyermekrajzpályázatot hirdet legfeljebb 15 éves gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

44. alkalommal hirdeti meg a TIARA Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Nemzetközi 
Gyermekrajzpályázatot. A pályázaton legfeljebb 15 éves gyerekek vehetnek részt. Pályázati határidő: 2013. 
október 15. » Tovább

2.20 Street Moments - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdetnek Street Moments címmel az Art Moments szervezői. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Art Moments szervezői fotópályázatot hirdetnek Street Moments (Utcai pillanatok) címmel. A 
pályázatra budapesti emberekről készült alkotásokat várnak. Minden alkotó legalább két, de legfeljebb öt 
fotóval pályázhat. A kiválasztott munkákból kiállítást rendeznek. Beküldési határidő: 2013.... » Tovább

2.21 Tűzoltó leszel s katona! - pályázat
Pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond Színház pályaválasztással kapcsolatos történetek beküldésére Tűzoltó leszel s katona! címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Móricz Zsigmond Színház pályázatot hirdet Tűzoltó leszel s katona! címmel pályaválasztással 
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kapcsolatos történetek beküldésére. A következő kategóriákban várják az alkotásokat: - középiskolások: 
Hogyan látod magad 25 év múlva?; - már nem középiskolások: Hogyan jöttél rá, ki vagy és mi... » Tovább

2.22 Waste•smART - kreatív pályázat

 

Kreatív pályázatot hirdet Waste•smART címmel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kreatív pályázatot hirdet hulladékgazdálkodás témakörben 
Waste•smART (kb. Hulladék okosan-művészien) címmel. A pályázatra fényképeket, rajzokat és videókat 
várnak. A következő témákban lehet pályázni: - Te hogyan látod az elpazarolt élelmiszereket,... » Tovább

2.23 Pályázat a Nemzetközi VELUX-díjra
A VELUX Cégcsoport ismét pályázatot hirdet építészhallgatóknak a Nemzetközi VELUX-díjra. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a VELUX Cégcsoport építészhallgatóknak a Nemzetközi VELUX-díj odaítélésére. A 
pályázatra A jövő fényforrása témában várnak olyan megoldásokat, amelyek innovatív módon értelmezik 
újra és hasznosítják a napfényt az épített környezetben. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A... » 
Tovább

2.24 Juvenes Translatores 2013

 

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága ismét várja iskolák jelentkezését a Juvenes Translatores fordítási versenyre. 
(Pályázatmenedzser) 

2013-ban is megrendezi az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága a Juvenes Translatores fordítási 
versenyt. A versenyre európai uniós iskolák jelentkezését várják. Iskolánként 2-5 olyan tanuló vehet részt a 
versenyen, aki 1996-ban született. A fordítási versenyt minden iskolában 2013. november... » Tovább

2.25 WAMP+ pályázat

 WAMP+ címmel pályázatot hirdetnek a WAMP designvásár szervezői a vásáron való részvételre művészeknek. 
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(Pályázatmenedzser) 

A 2013-as WAMP designvásár szervezői pályázatot hirdetnek 18 életévüket betöltött tervezőknek WAMP+ 
címmel. A vásárra egyedi tervezői koncepciókat, piacképes, saját tervezésű termékeket várnak, amelyek 
méltók arra, hogy a WAMP külföldi projektjeiben is részt vegyenek. A kiválasztott alkotóknak... » 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 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Klarinétost keresnek Debrecenbe

 

A debreceni Kodály Filharmonikusok klarinétost keres 2013 októberétől. 
(Fidelio) 

Próbajátékot hirdet az I. klarinét határozott idejű állásra a debreceni Kodály Filharmonikusok. A 
próbajátékot 2013. szeptember 19-én rendezik meg. Az állás 2013 októberétől tölthető be. Jelentkezési 
határidő: 2013. szeptember 18. » Tovább

3.2 Pénzügyi munkatársat keres a MÁV Szimfonikusok
A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány pénzügyi és számviteli munkatársat keres 2013 októberétől. 
(KultúrPont) 

Pénzügyi és számviteli munkatársat keres 2013. októberi munkakezdéssel a MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány. Az állás részmunkaidős. Elvárások: pénzügyi vagy gazdasági végzettség, ügyvitelben, 
adminisztrációban szerzett releváns munkatapasztalat, rendszerszemléletű gondolkodás és jó... » Tovább

3.3 Művészeti igazgatót keres a Tate St Ives

 

A brit Tate St Ives művészeti igazgatót keres. 
(on-the-move) 

Művészeti igazgatót keres az egyesült királyságbeli Tate St Ives galéria. A leendő igazgató feladata lesz a 
galéria művészeti és oktatási programjának vezetése. Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 9. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Crosstalk Videoművészeti Fesztivál
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2013 szeptemberében rendezik meg Budapesten a Crosstalk Videoművészeti Fesztivált. 
(KultúrPont) 

Budapesten ismét megrendezik 2013. szeptember 13. és 15. között a Crosstalk Videoművészeti Fesztivált. A
rendezvény célja, hogy összegezze a digitális mozgókép legújabb trendjeit. A fesztiválnak idén a Higgs 
Mező és a Toldi Mozi ad otthont. » Tovább

4.2 Óratorta - kávéházi konferencia
2013 szeptemberében Óratorta címmel nyárbúcsúztató kávéházi konferenciát szerveznek Budapesten. 
(KultúrPont) 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Grund Tehetségpont 2013. 
szeptember 7-én évindító szakmai kávéházi konferenciát rendez Óratorta címmel Budapesten. A rendezvény
keretében művészeti és művészetpedagógiai területeket képviselő szakemberek folytatnak kávéházi... » 
Tovább

4.3 A művészet és a kultúrpolitikai kutatások - szeminárium

 

Szemináriumot rendeznek 2013 szeptemberében A művészet és a kultúrpolitikai kutatások címmel Aradon. 
(KultúrPont) 

2013. szeptember 27-én szemináriumot rendeznek Aradon (Románia) The Art and the Research Studies on 
Cultural Policies (A művészet és a kultúrpolitikai kutatások) címmel. A szemináriumra 
művelődésszervezők, szakemberek és alkotók jelentkezését várják. A rendezvényen európai városokról 
szóló... » Tovább

4.4 A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében

 
2013 szeptemberében A szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében címmel konferenciát rendeznek Vácon. 
(KultúrPont) 
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A váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény 2013. szeptember 6-án konferenciát rendez A
szecesszió szakrális művészete a Váci Egyházmegyében címmel. A váci konferenciának a Nagypréposti 
palota ad otthont. » Tovább

4.5 Nemzetközi labor színházigazgatóknak
Az IUGTE 2014 januárjában nemzetközi labort indít színházigazgatóknak angol és orosz nyelven. 
(KultúrPont) 

2014. január 13. és március 3. között nemzetközi labort rendez az International University "Global Theatre 
Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, IUGTE) színházigazgatóknak. A vilniusi 
(Litvánia) labor során a rendezők gyakorlati tanácsokat kapnak a kortárs produkciók... » Tovább

4.6 Kreatív színházi műhely a Púderben

 

2013 szeptemberében kreatív színházi műhelyt szerveznek fiataloknak a Púderben. 
(KultúrPont) 

Kreatív színházi műhely indul 2013. szeptember 9-én a Púder Bábszínház és Galériában. A 
műhelyfoglalkozásokra 13 és 19 év közötti fiatalokat várnak. A műhelyeken Ungár Mariann rendező, 
Somogyi Eszter énekművész és Lipka Péter színész tart foglalkozásokat. A műhely felkészítés a Színház- 
és... » Tovább

4.7 ADE Green konferencia
ADE Green címmel konferenciát rendeznek 2013 októberében Amszterdamban. 
(on-the-move) 

2013. október 16-án konferenciát rendeznek Amszterdamban (Hollandia) ADE Green címmel. A 
konferencián szó lesz a zöld, fenntartható fesztiválszervezésről, valamint a zöld energia beltéri 
hasznosításáról és népszerűsítéséről. » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet Comenius szakmai továbbképzéseken való részvételre pedagógusoknak. 
(Tempus) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság közoktatási intézményben dolgozó vagy a közoktatási intézmény 
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munkáját segítő szakembereknek legalább egy, legfeljebb hathetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és 
módszertani továbbképzési programokon való részvételre a Comenius program keretében. Az... » Tovább

5.2 Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak címmel az Egész életen át tartó tanulás 

program keretében. 
(Tempus) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás program keretében Grundtvig 
szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak címmel. A pályázat felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, 
szakértők, tanácsadók, intézményvezetők továbbképzését teszi lehetővé nemzetközi szeminárium... » 
Tovább

5.3 Ösztöndíjpályázat külföldön dolgozó fiataloknak

 

Az MCZ Csoport ösztöndíjpályázatot hirdet 30 évnél fiatalabb, külföldön munkát vállaló munkanélkülieknek. 
(on-the-move) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet az MCZ Csoport és az EURES olyan, 30 évnél fiatalabb munkanélkülieknek, 
akik külföldön találtak munkát legalább négy hónapra. Az ösztöndíj összege 2500 euró. Pályázati határidő: 
2013. október 31. » Tovább

5.4 Pestalozzi program - tanár-továbbképzési pályázat
Az Európa Tanács pályázatot hirdet közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusoknak a 

Pestalozzi program tanártovábbképzésein való részvételre. 
(Tempus) 

Pályázatot hirdet az Európa Tanács a Pestalozzi program tanártovábbképzésein való részvételre. A 
pályázaton közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusok 
vehetnek részt. A továbbképzésen legfeljebb kétévente egyszer lehet részt venni. A beadási határidő... » 
Tovább

5.5 Pályázat szakértői tanulmányutakra
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó tanulás program keretében szakértői tanulmányutakon való részvételre.

(Tempus) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság oktatási és képzési szakembereknek az Egész életen át tartó tanulás 
program keretében szakértői tanulmányutakon való részvételre. A pályázat három-ötnapos nemzetközi 
tanulmányutakat támogat. A következő témákban lehet pályázni: - az oktatás, a képzés és a... » Tovább

5.6 Ösztöndíj múzeumi szakembereknek Kanadába
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Ösztöndíjat hirdetnek múzeumi szakembereknek a Museum Computer Network 2013 novemberében megrendezendő kanadai 

konferenciáján való részvételre. 
(on-the-move) 

A Museum Computer Network (Múzeumi Számítógépes Hálózat, MCN) 2013. november 20. és 23. között 
Montrealban (Kanada) megrendezendő konferenciáján való részvételre hirdetnek ösztöndíjat múzeumi 
szakembereknek. A konferencia idei témája: Re:Making The Museum (A múzeum újratervezése). Az 
ösztöndíjra... » Tovább

5.7 Műfordítói ösztöndíj héber fordítóknak
A Balassi Intézet műfordítói ösztöndíjat hirdet a 2013/2014-es tanévre héber anyanyelvű fordítóknak. 
(Pályázatmenedzser) 

Műfordítói ösztöndíjat hirdet a Balassi Intézet héber anyanyelvű fordítóknak a 2013/2014-es tanévre. Az 
ösztöndíj célja magyar irodalmi művek héber nyelvre fordításának támogatása. Elvárások: legfeljebb 45 
éves életkor, legalább középfokú magyar nyelvtudás és alapos magyar irodalomtörténeti... » Tovább

5.8 A Márton Áron Szakkollégium ösztöndíja
Ösztöndíjat hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a Márton Áron Szakkollégium képzési programjában való

részvételre határon túli magyar hallgatóknak. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet ösztöndíjat hirdet határon túli magyar 
hallgatóknak a Márton Áron Szakkollégium képzési programjában való részvételre. Az ösztöndíjra a 
2012/2013-as tanévben a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Képzési Programjában résztvevő,... »
Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1 Indulnak a Comenius iskolai együttműködések
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A tanév kezdetével elindulhat az idén támogatást nyert 153 Comenius iskolai együttműködés. 
(KultúrPont) 

Elindult a tanév, így megvalósulhatnak a Comenius program keretében támogatást nyert iskolai 
együttműködési pályázatok. A 153 pályázat összesen több mint 2,7 millió euró támogatást kapott. Egy-egy 
együttműködés keretében legalább három nemzet iskolái dolgozhatnak együtt. Ebben a tanévben több 
mint... » Tovább

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk

ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary
1082 Budapest Kisfaludy u. 32.

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m 
fax: (06 1) 266-5972

info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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