
Az alábbiakban egy nemzetközi partne-
rekbõl álló konzorcium munkájáról szá-
molok be. Nem elsõsorban eredményeket
szeretnék bemutatni, inkább azt, mit sze-
retnénk a pályázat során megvalósítani,
illetve mi a pályázati tervünk. 

Könyvtárunk (Németh László Városi
Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyv-
tár, Hódmezõvásárhely) a helyi székhe-
lyû Tudás Alapítvánnyal számos nemzet-
közi szakmai pályázatot bonyolított már
le. A Tudás Alapítvány 1994-ben alakult,
mûködési és tevékenységi köre nagyon
színes, szerteágazó.

Az alapítvány a kulturális életben 
támogatja a fiatal mûvészek munkáját.
Segíti az új mûvek megjelenését, a
könyvkiadást, a lapkiadást és egyéb kiad-
ványok megjelenését. Patronálja a tudo-
mányos, kulturális és mûvészeti konfe-
renciák szervezését. Ezeken felül nagy
hangsúlyt fektet az európai népek kultu-
rális kapcsolatainak az ápolására, illetve a
magyar kultúra külföldi megjelenítésére.

Az oktatási, kutatási tevékenysége so-
rán komoly figyelmet szentel az egyete-
mi hallgatók, az oktatók és a dolgozók
tudományos publikációs tevékenységé-
nek. Segíti az egyetemi alkalmazottak
szakmai, idegen nyelvi és informatikai
ismereteinek a bõvítését is. Pártfogolja a
tudományos diákköri munkában kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó hallgatókat, a
végzett hallgatók elhelyezkedését.

A társadalmi tevékenysége során
szakmai segítséget nyújt a vállalkozások-

nak gazdasági, jogi ismeretek átadása ré-
vén, támogatja a vidéki (alternatív) jöve-
delemszerzési lehetõségeket. Részt vesz
a tudományos, kutatási eredmények 
átadásában, a korszerû technológiák fej-
lesztésében, terjesztésében, a vidékfej-
lesztési, az agrár-környezetvédelmi prog-
ramok népszerûsítésében. Ezeken felül
figyelmet fordít az egészséges életmódra
való nevelést népszerûsítõ programok
szponzorálására.

Fejlesztési tevékenységei során céljai-
nak elérése érdekében támogatja a hazai
és a külföldi szakirodalom beszerzési le-
hetõségeinek bõvítését, az oktatáshoz és
a kutatáshoz szükséges eszközök, mûsze-
rek beszerzését, elõsegíti az informatikai,
oktatástechnikai fejlesztéseket.

Könyvtárunk pályázati részvétele

Az alábbiakban összegyûjtöttem azokat a
pályázatokat, amelyekben könyvtárunk
együttmûködõ partnerként, lebonyolító-
ként vagy résztvevõként aktív szerepet
vállalt a Tudás Alapítványnál:

• EGT/Norvég Alap (2007) – 153-0-
A1 Study of Library System of Norway
and Iceland

A szakmai tanulmányút két hete alatt a
hazai résztvevõk a norvég és az izlandi
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elhangzott elõadás szerkesztett változata.



könyvtári rendszert, a könyvtári-infor-
matikai szolgáltatásokat, a hazai és nem-
zetközi együttmûködésekben való rész-
vételt, a humánerõforrás-fejlesztést és
-szükségletet, az infrastruktúrát stb. ta-
nulmányozhatták az egyetemi, a közmû-
velõdési és az iskolai könyvtárakban.

• EYF (2008) – 5014.3.B.2010.PC21
Research the Culture of Peace in Youth
People’s View

Könyvtárunk fiatalok bevonásával ke-
reste a „béke” fogalmának és a „béke
kultúrájának” meghatározását. 

• Leonardo da Vinci (2009) – LdV-
HU-09-VEP-3009 Study of Library
Services of Vocational Schools

Az alapítvány két egyhetes tanul-
mányutat szervezett Spanyolországba
(Granada) és Olaszországba (Rende),
melyek célja, hogy a hazai résztvevõk
megismerkedhessenek a spanyol és az
olasz informatikai szolgáltatásokkal,
könyvtári rendszerekkel, humánerõfor-
rás-szükségletekkel és a felhasználókép-
zés sajátosságaival az iskolai könyvtárak-
ban. 

• Grundtvig (2010) – GRLP-2010-9
Women, You Can (WYN)

A pályázat célja, hogy hátrányos hely-
zetû nõket (munkanélküliek) informális
és nem formális oktatásokban részesít-
sünk. 

• Grundtvig (2012) – GR-LP-2012-
032 European Bank of Memories (EBM)

• III. European Bank of Memories
(EBM) – Az Európai Emlékek Bankja

Az EBM a Tempus Közalapítvány
Life Long Learning programjának a
Grundtvig alprogramjához tartozik, mely
a felnõttoktatást támogatja. A Grundt-
vigon belül a tanulási kapcsolatok pályá-
zati formájához kapcsolódik.

A pályázat futamideje: 2012. augusz-
tus 1. – 2014. július 31.

A konzorcium tagjai:
Koordinátor: Asociación Colectivo

Cultural Belén, Valladolid (Spanyolor-
szág)

Partnerek: Tudás Alapítvány, Hódme-
zõvásárhely (Magyarország), Associa-
zione Logos Famiglia e Minori, Siracusa
(Olaszország), EA MICA (Médiations,
information, communication et arts) –
Axe information et connaissance –
GRESIC – Université de Bordeaux 3,
Pessac (Franciaország), Universidade
dos Açores, Ponta Delgada (Portugália),
Yalova Halk Egitim Merkezi, Yalova (Tö-
rökország), Fundatia Activity Pentru
Resurse Umane si Dezvoltare Durabila
Resita, Resicabánya (Románia), Die 
Wiener Volkshochschulen GmbH –
Volkshochschule Donaustadt, Bécs
(Ausztria)

A pályázat feladata, hogy fiatalokból
és idõsekbõl álló csoportok, továbbá
szakemberek közremûködésével létre-
hozzon egy adatbázist, az Európai Emlé-
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kek Bankját, amely öt részbõl áll. Ezek
egy-egy érzékszervhez kapcsolódnak: lá-
tás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás. Az
adatbázis a partner országok, illetve a
partner városok következõ emlékeit fogja
tartalmazni:

– vizuális emlékek: tájképek és embe-
rek, épületek, piacok stb.,

– hallási emlékek: zene; versek, nép-
dalok, népi játékok stb.,

– tapintási emlékek: a mûvészet min-
den fajtája, különösen a népi mûvészet,

– ízlelési emlékek: ízek és hagyomá-
nyos receptek stb.,

– szaglási emlékek: aromák, növények
és fûszerek stb.

Az elsõ megbeszélésen létrehoztuk
azokat az eljárási, rögzítési szabályokat,
melyek segítik az egységes szempontú
adatgyûjtést, digitalizálást és szolgálta-
tást. Az összegyûjtött emlékek értékelése
a projektértekezletek feladata lesz. 

A partnerek közösen fognak üzemel-
tetni egy adatbázist, melynek az elkészí-
tését, adminisztrálását a koordináló in-
tézmény, az Asociación Colectivo
Cultural Belén fogja elvégezni.

A feltölteni kívánt dokumentumok tí-
pusa lehet szöveg, kép, audió, videó, for-
mátuma pdf, jpg, png, mp3, mp4. A mé-
retük 2 Mb vagy annál kevesebb, az en-
nél nagyobb dokumentumokat minden
partner a saját intézményi szerverén tá-
rolja, és linket küld a hozzáféréséhez.

A leíró adatok – cím, szerzõ, leírás,
formátum, nagyság, link – két nyelven is
megjelennek, angolul és a feltöltést vég-
zõ nemzet nyelvén.

A konzorcium feladata, hogy a kultu-
rális emlékek (tudás, tapasztalat, emléke-
zet) megõrzése, megosztása érdekében
létrehozzon egy adatbázist, az Európai

Emlékek Bankját. Ezzel párhuzamosan a
partnerek kidolgozzák a kutatási, az adat-
gyûjtési, a rögzítési és a szolgáltatási sza-
bályokat.

Reményeink szerint az adatbank peda-
gógiai eszköz lesz, mely kettõs célt szol-
gál. Egyrészt támogatjuk az ismeretek
nemzetek és generációk közötti átadását,
másrészt használata során az alacsony
képzettségi szinttel rendelkezõk is bõvít-
hetik ismereteiket a múltról, ugyanakkor
támogatjuk az alapvetõ infokommuniká-
ciós technológiai (IKT) készségek meg-
szerzését is körükben. Az adatállomány
létrehozásával hozzájárulunk az IKT-
alapú tartalomfejlesztések, szolgáltatá-
sok és a pedagógiai, gyakorlati módsze-
rek terjesztéséhez. Pályázati cél az euró-
pai együttmûködés megismerése, megis-
mertetése is, ami alapja annak, hogy
megértsük más népek értékeit, kultúráját.

A fenti célok elérése érdekében külön-
bözõ együttmûködési formákat hozunk
létre (értekezletek, szociális hálózatok,
platformok stb.) idõsek és fiatalok között
a partnerországokban. ■
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