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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Van helye a kultúrának az EU külkapcsolataiban? - konzultáció
A Kultúra az EU külkapcsolataiban előkészítő intézkedés keretében konzultációt indítanak Van helye a kultúrának az EU 

külkapcsolataiban? címmel. 
(KultúrPont) 

Nemzetközi konzultáció indul Van helye a kultúrának az EU külkapcsolataiban? címmel a Kultúra az EU 
külkapcsolataiban előkészítő intézkedés keretében. A konzultáció során olyanok véleményét várják, akik jól 
ismerik a kultúra külkapcsolatokban játszott szerepét. A felmérés vége: 2013. október 7. » Tovább

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

2.1 Pályázat diplomamunkák publikációjára - 2013/3
Az ÚT - Új Tudós Kiadó pályázatot hirdet diplomamunkák, szakdolgozatok publikációjára. 
(Pályázatfigyelő) 

Meghirdeti az ÚT - Új Tudós Kiadó 2013-i évi harmadik pályázatát diplomamunkák, szakdolgozatok 
publikációjára. A pályázaton 2002. január 1. után benyújtott tudományos művekkel lehet részt venni. A 
szakdolgozatokat a kiadó lemezen, gyűjteményes formában jelenteti meg. Pályázati határidő: 2013.... » 
Tovább

2.2 A Magyar Művészeti Akadémia ötletpályázata
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Ötletpályázatot hirdet a Magyar Művészeti Akadémia egységes megjelenésű turisztikai információs pontok megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A Magyar Művészeti Akadémia ötletpályázatot hirdet egységes megjelenésű turisztikai információs pontok,
TÁJ/PONT-ok (TÁJékoztató és TÁJékozódási PONTok) megtervezésére. A pályázaton 40 évnél fiatalabb 
építőművészek, építészmérnökök, építészek és belsőépítészek vehetnek részt. A pályázattal... » Tovább

2.3 Lakatlan_Töltsd újra! - pályázat
A KÉK – Kortárs Építészeti Központ pályázatot hirdet szervezeteknek és informális csoportoknak a Lakatlan_Töltsd újra! 

programban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a KÉK – Kortárs Építészeti Központ a Lakatlan_Töltsd újra! programban való részvételre. 
A pályázatra olyan szervezetek és informális csoportok jelentkezését várják, amelyek tevékenységükhöz egy
budapesti ingatlant keresnek. A pályázat keretében a projektek megvalósításához a... » Tovább

2.4 A gondolatok értéke - 2013 ősz

 

Az Irodalmi Rádió próza- és verspályázatot hirdet A gondolatok értéke – 2013 ősz címmel. 
(KultúrPont) 

Próza- és verspályázatot hirdet az Irodalmi Rádió A gondolatok értéke – 2013 ősz címmel magyar nyelven 
alkotó íróknak és költőknek. A pályázaton minden alkotó legfeljebb tíz művel vehet részt. A kiválasztott 
prózai műveket és verseket hanghordozón, nyomtatásban, az interneten,... » Tovább

2.5 Vásznon a kortárs fiatalság
A Diákhitel Központ művészeti pályázatot hirdet KÉPZŐ - Vásznon a kortárs fiatalság címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Művészeti pályázatot hirdet magyarországi közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak KÉPZŐ -
Vásznon a kortárs fiatalság címmel a Diákhitel Központ. A pályázatra a Milyen egy mai, 21. századi fiatal? 
témában várják az alkotásokat. Festményekkel, grafikákkal és fotóművészeti alkotásokkal... » Tovább

2.6 Pályázat keresztféléves magyarságismereti képzésre

 

A Balassi Intézet pályázatot hirdet keresztféléves magyarságismereti képzésen való részvételre a Kárpát-medencén kívül élő magyar 

származású személyeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet a 2014-es tanévre a Kárpát-medencén kívül élő magyar származású 
személyeknek magyar nyelvi és magyarságismereti képzésen való részvételre. A pályázat keretében tíz 
hallgató ösztöndíját támogatják. A képzés keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz,... » Tovább
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2.7 Megvalósult álmok? - nanotechnológia a hétköznapokban
A NanoTudomány Nemzetközi Közössége esszé- és rajzpályázatot hirdet Megvalósult álmok? - nanotechnológia a hétköznapokban 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A The International NanoScience Community (NanoTudomány Nemzetközi Közössége, TINC) esszé- és 
rajzpályázatot hirdet Megvalósult álmok? - nanotechnológia a hétköznapokban címmel. A pályázaton 14 és 
16, valamint 17-18 éves középiskolások vehetnek részt a nanotechnológiával kapcsolatos, szabadon... » 
Tovább

2.8 Kell egy csapat! - kisfilmpályázat

 

A Budapesti Zsidó Filmfesztivál szervezői kisfilmpályázatot hirdetnek Kell egy csapat! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Kisfilmpályázatot hirdetnek a Budapesti Zsidó Filmfesztivál szervezői a Daazoo.com-mal együttműködve 
Kell egy csapat! címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek friss látásmóddal dolgozzák fel a 
címben foglalt életérzést. Legfeljebb tízperces filmekkel lehet pályázni. A kiválasztott... » Tovább

2.9 Luis Valtueña Nemzetközi Humanitárius Fotográfiai Díj
Pályázatot hirdet a Médicos del Mundo a Luis Valtueña Nemzetközi Humanitárius Fotográfiai Díj odaítélésére. 
(KultúrPont) 

A spanyolországi Médicos del Mundo pályázatot hirdet a Luis Valtueña Nemzetközi Humanitárius 
Fotográfiai Díj odaítélésére. A pályázaton legfeljebb tíz olyan fotóval lehet részt venni, amelyek a 
humanitárius tevékenységgel, a nemzetközi együttműködéssel vagy a társadalmi kirekesztéssel... » Tovább

2.10 KiBelátó Program - pályázat középiskolásoknak

 

A Pesti Magyar Színház pályázatot hirdet középiskolásoknak a KiBelátó Programban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Pesti Magyar Színház középiskolai osztályoknak és színjátszó csoportoknak a KiBelátó 
Komplex Színházpedagógiai Program keretében a Sokszemközt programban való részvételre. A pályázaton 
Pest megyei 9-12-es középiskolai osztályok vagy azonos korosztályú diákszínjátszó csoportok... » Tovább

2.11 Pályázat a Moholy-Nagy László berlini alkotómunkára
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet a Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma a 2014. január 1. és december 
31. közötti időszakra a Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására. A 
németországi alkotómunkára professzionális fotográfusok pályázhatnak a korábban támogatottak... » 
Tovább
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2.12 Ex Libris - grafikai pályázat
A Pro Terra Alapítvány nemzetközi grafikai pályázatot hirdet Ex Libris címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Nemzetközi grafikai pályázatot hirdet a gyergyószentmiklósi (Románia) Pro Terra Alapítvány Ex Libris 
címmel. A pályázaton általános- vagy középiskolai diákok, valamint 30 évnél fiatalabb egyetemisták vagy 
szabadúszók vehetnek részt. A kétfordulós pályázat első fordulójában kiválasztott 30... » Tovább

2.13 Pályázat hungarikumok gyűjtésének támogatására

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A 
HUNG-2013 kódszámmal meghirdetett pályázaton a támogatási területtől függően civil szervezetek, 
nonprofit... » Tovább

2.14 Időutazás a Monarchia idejében - rajzpályázat
A CRETACOLOR és az Art-Export Bova Kft. rajzpályázatot hirdet Időutazás a Monarchia idejében címmel. 
(KultúrPont) 

Rajzpályázatot hirdet a CRETACOLOR és az Art-Export Bova Kft. Időutazás a Monarchia idejében 
címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek a két ország közös történelmének egyes emlékeit, a
két ország természeti szépségeit vagy híres történelmi személyiségeit mutatják meg. Két kategóriában... » 
Tovább

2.15 Wekerle Sándor-pályázat

 

A TINTA Könyvkiadó meghirdeti a harmadik könyvtárbővítési pályázatát. 
(KultúrPont) 

Meghirdeti harmadik könyvtárbővítési pályázatát a TINTA Könyvkiadó. A pályázat keretében könyvtárak 
állományának bővítésére, szótárállományának gyarapítására nyújt 50%-os támogatást a kiadó. A 
támogatásra Magyarországon működő iskolai, községi, városi könyvtárak és egyéb könyvtári, kistérségi... »
Tovább

2.16 Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2013
A Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot hirdet a 2013-as Pro Cultura Minoritatum Hungariae Díj odaítélésére. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a 2013-as Pro Cultura Minoritatum Hungariae (a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) 
Díj odaítélésére a Nemzeti Művelődési Intézet. A díjra Magyarországon élő nemzetiséghez tartozó 
személyek, szervezetek nevezhetők. Jelölési határidő: 2013. október 30. » Tovább
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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 Gyakornokot keres Brüsszelbe az FSE

 

2013 őszére gyakornokot keres Brüsszelbe az Európai Forgatókönyvírók Szövetsége. 
(on-the-move) 

A Federation of Screenwriters in Europe (Európai Forgatókönyvírók Szövetsége, FSE) gyakornokot keres 
két 2013. novemberi esemény megszervezéséhez. Azok számára, akik nem Brüsszelben (Belgium) élnek, 
fedezik a szállás, a lakhatás és az étkezés költségeit. A programra olyan érdeklődők jelentkezését... » 
Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Indul az utolsó Szépíró mesterkurzus

 

Utoljára indítja el a Szépíró mesterkurzust 2013 októberében a Magyar Író Akadémia. 
(KultúrPont) 

A Magyar Író Akadémia 2013. október 12-én utoljára indítja el a Szépíró mesterkurzust. Az utolsó 
mesterkurzus újdonsága, hogy már az első szemeszterben minden író hoz egy gyakorlati feladatot. A kurzus
pedagógus akkreditációval is rendelkezik. » Tovább

4.2 Beszélgetés az Európa kulturális fővárosairól szóló jelentés szerzőivel
2013 decemberében találkozót szervez Spanyolországban az ART-idea hálózat Beszélgetés az Európa kulturális fővárosairól szóló 

jelentés szerzőivel címmel. 
(KultúrPont) 

Az ART-idea nemzetközi hálózat Conversation with the authors of European Capitals of Culture Reports 
(Beszélgetés az Európa kulturális fővárosairól szóló jelentés szerzőivel) címmel találkozót szervez 2013. 
december 13-án Barcelonában. A spanyol találkozón Robert Palmer, Greg Richards és Diane... » Tovább

4.3 Kisgyermekkori angol nyelvoktatás képzés

 2013 novemberében pedagógus-továbbképzés indul Kisgyermekkori angol nyelvoktatás képzés címmel. 
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(Tempus) 

A Tempus Közalapítvány 2013. november 7-én pedagógus-továbbképzést indít Kisgyermekkori angol 
nyelvoktatás képzés címmel. A módszertani képzés célja, hogy a 3-10 éves korosztállyal foglalkozó 
pedagógusokat felkészítse olyan foglalkozások, tanmenetek tervezésére, amelyek ösztönözni tudják... » 
Tovább

4.4 Integrációk - Közvetítések
Fesztivált rendeznek 2013 októberében Lengyelországban Integrációk – Közvetítések címmel. 
(KultúrPont) 

2013. október 1. és 6. között rendezik meg Lublinban (Lengyelország) a Keleti Kultúra Program keretében 
az Integrations - Mediations - festival of European cultures (Integrációk – Közvetítések – az európai 
kultúrák fesztiválja) című fesztivált. A Keleti Kultúra Program egy új... » Tovább

4.5 Katona Ifjúsági Program

 

2013 őszén újraindult a Katona József Színház háromlépcsős színházpedagógiai programja. 
(KultúrPont) 

Határátlépők címmel a 2013/2014-es évadban is folytatódik a Katona József Színház háromlépcsős 
színházpedagógiai programja. A Katona Ifjúsági Programra fővárosi és vidéki középiskolák jelentkezését 
várják. Az oktatócsomag hat-nyolc színházi vagy iskolai foglalkozásból és három-négy előadásból áll.... » 
Tovább

4.6 Borders to Cross - konferencia
Konferenciát rendeznek 2013 októberében Borders to Cross címmel Hollandiában. 
(KultúrPont) 

2013. október 29. és 31. között konferenciát rendeznek Amszterdamban (Hollandia) Borders to Cross 
(Átkelendő határok) címmel. A rendezvény a válság idejének társadalmi és demokratikus kihívásaival, a 
politikai képviselettel szembeni egyre növekvő bizalmatlansággal és új együttműködési formákkal... » 
Tovább

4.7 Párbeszéd Európa jövőjéről - fórum
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 2013 októberében fórumot szervez Győrben Párbeszéd Európa jövőjéről címmel. 
(KultúrPont) 

2013. október 3-án fórumot szervez Győrben az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Párbeszéd 
Európa jövőjéről címmel. A fórum vendége lesz Andor László uniós biztos, Győri Enikő 
külügyminisztériumi államtitkár és Őry Csaba EP-képviselő. A rendezvényen szóba kerül egyebek mellett a 
gazdasági... » Tovább
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5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Clark vizuális művészeti ösztöndíj
Alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek az egyesült államokbeli Sterling és Francine Clark Művészeti Intézet. 
(on-the-move) 

A Sterling and Francine Clark Art Institute (Sterling és Francine Clark Művészeti Intézet) alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek Clark Ösztöndíjak címmel. Az egyesült államokbeli ösztöndíjra 
PhD-vel rendelkező vagy releváns professzionális tapasztalattal rendelkező művészek... » Tovább

5.2 Az Allianz Kulturális Alapítvány ösztöndíjai

 

Ösztöndíjat hirdet fiatal európai kutatóknak és művészeknek az Allianz Kulturális Alapítvány együttműködési projektek 

megvalósítására. 
(on-the-move) 

Az Allianz Cultural Foundation (Allianz Kulturális Alapítvány) ösztöndíjat hirdet fiatal európai kutatóknak 
és művészeknek együttműködési projektek megvalósítására. A program keretében főként olyan projekteket 
támogatnak, amelyek hosszútávú együttműködéseket valósítanak meg művészek között.... » Tovább

5.3 Pályázat külföldi alkotóházakba
Képzőművészeknek és fotóművészeknek hirdet pályázatot külföldi alkotóházakba a Budapesti Történeti Múzeum-Budapest Galéria. 
(Pályázatmenedzser) 

A Budapesti Történeti Múzeum-Budapest Galéria pályázatot hirdet művészeti alkotói ösztöndíjakra a 
2014-es évre. A pályázaton képzőművészek és fotóművészek vehetnek részt portfólióval vagy katalógussal. 
A következő városokba lehet pályázni a következő időszakokra: - Bécs (Ausztria): 2014.... » Tovább

5.4 Pályázat az André Kertész párizsi alkotómunkára

 

Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet fotóművészeknek az André Kertész párizsi alkotómunka megvalósítására. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma a 2014. január 1. és december
31. közötti időszakra az André Kertészről elnevezett párizsi fotóművészeti alkotómunka megvalósítására. A
franciaországi ösztöndíjra professzionális fotográfusok pályázhatnak a korábban... » Tovább

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

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1 Az Európai Nyelvi Díj 2013-as díjazottai
Két felsőoktatási projekt megosztottan kapta meg a 2013-as Európai Nyelvi Díjat. 
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(KultúrPont) 

Az Európai Nyelvi Díjat 2013-ban két felsőoktatási nyelvi programnak ítélték meg megosztottan. A 
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus-Vendéglátás 
Szaknyelvi Intézeti Tanszék Fókuszban a XXI. Századi Készségek - Virtuális Szaknyelvi Műhely című... » 
Tovább

6.2 Buda Ferenc a DIA új tagja

 

A Digitális Irodalmi Akadémia 2013. szeptemberi gyűlésén a tagok Buda Ferenc költőt választották a testület új tagjává. A költő teljes 

irodalmi életműve ingyenesen elérhetővé válik az interneten. 
(KultúrPont) 

2013. szeptember 20-i gyűlésén Buda Ferenc költőt, műfordítót választották a Digitális Irodalmi Akadémia 
(DIA) testületének új tagjává. A tagok a Petőfi Irodalmi Múzeum javaslatát megerősítve Szentkuthy 
Miklóst a testület új posztumusz tagjává választották. A DIA adatbázisában a 20. század második... » 
Tovább

6.3 Törvénytervezet a civil szervezetekről
Változhat a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás, egyszerűsödhetnek a megszűnés, az egyesülés, a szétválás szabályai. 
(KultúrPont) 

Megjelent a kormány honlapján az új polgári törvénykönyv tervezete, amely szerint változhat a civil 
szervezetek szabályozása. A tervezet szerint egyszerűsödnének a civil szerveztek megszüntetésének és 
átalakulásának szabályai, valamint több évre is fel lehetne ajánlani a személyi jövedelemadó egy... » 
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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