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A Magyar Művelődési Intézet Művelődésszervezeti- és Felnőttnevelési Osztályára művelődési házakkal és közművelődési tevékeny
séget folytató szervezetekkel foglalkozó szakembert keresünk. Követelmény: szakirányú egyetemi végzettség. Számítógépes ismere
tekkel és angol nyelvtudással rendelkezők előnyt élveznek. Bérezés a közalkalmazotti bértáblázat szerint. 
Érdeklődni lehet Lipp Márta osztályvezetőnél, tel.: 201-4892, vagy 201-3766/129-es mellék. 

EURÓPAI KULTÚRA V. Nemzetközi Konferencia, 1988. október 28-31. Pamplona, Spanyolország. A Navarra Egyetem Európai 
Tudományok Tanszéke idén ősszel ötödik alkalommal tendezi meg a spanyolországi Pamplonában az Európai Kultúra címet viselő 
nemzetközi konferenciát. A rendezvényre elsősorban egyetemi oktatókat és hallgatókat, kultutális szakembeteket, illetve az érdek
lődőket várják. A korábbi hasonló összejöveteleken összesen 800 ember vett részt 30-nál is több európai, amerikai, afrikai és ázsiai 
országból. A Konferencia párbeszéd kialakulását igyekszik elősegíteni a különböző kultúrák, országok, egyetemi szakok között 
(ezért lényeges a kultúra, kommunikáció, filozófia, filológia, képzőművészetek, zene, építészet, szociológia, poli t ika, jog, közgaz
daság, műszaki tudományok területén kutató szakemberek részvétele); keresi a kapcsolatot a kulturális menedzserekkel, az intéz
mények résztvevőivel, művészekkel, írókkal, újságírókkal és az egyetemi kollégákkal is. Igaz, a Konfetenciára egyetemi oktatók, ku
tatók és kulturális szakemberek részvételét vátják, a rendezvény szervezői - hagyományosan - lelkes és elhivatott egyetemi hallga
tók. A Konferencián a részvétel többféle minőségben lehetséges: 1. Érdeklődők: Látogatói státusz. 2. Egyetemi oktatók, kutatók, 
szakemberek: Előadást tartanak (amely megjelenik a Konferenciáról készülő kiadványban). A rezüméket 1998. május 31-ig kérik 
elküldeni. 3. Diákok: részt vesznek a Tudományos dolgozatok versenyében. A teljes szöveget 1998. május 31-ig kérik elküldeni. A 
hozzászólásokat a következő kiemelt témákkal kapcsolatban várják a szervezők: Európai Kultúra - m i célból, milyen tartalommal? 
A kulturális identitás és a multikulturális sokféleség kölcsönhatása: kulturális pluralizmus vagy etnocentrizmus? A kultúra fellendítése 
milyen mértékben járul hozzá az ember létfeltételeinek jobbításához? Kulturális modell-e (lesz-e, legyen-e) Európa? Világviszonylatban 
kell-e védenünk az európai kultúrát? A z U N E S C O kulturális alelnöke, Lourdes Arizpe mellett többek között az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem két oktatójának, Hamza Gábornak és Mádl Ferencnek is köszönetet mondanak a szervezők. A Konferenciatit
kárság címe: Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, E-31080 Pamplona.tel + 34/48/425634, fax + 34/48/425622, 
e-mail: vcongreunav.es. A Konferencia az Interneten: http:// webl.cti.unav.es/castellano/pamplona/otros/cde/congreso. (Másolható 
jelentkezési lap található a Magyar Művelődési Intézet Nemzetközi Csoportján, tel: 201-5782) 

Lukácsy Dorottya 

A Francia Nagykövetség 1998-ban is lehetőséget nyújt egy-két magyar kulturális szakember részére Franciaországban tartott szak
mai képzésen való részvételre. A "Nemzetközi Kulturális Képzés" elnevezésű tanfolyamokat a francia kormány kultutális és külügy
minisztériuma, valamint a francia U N E S C O Bizottság szervezi. A képzés "Kulturális koncepció, elöntés, irányítás" c. programjával a 
kultúra leendő irányítóinak és vállalkozóinak kíván általános ismereteket nyújtani és olyan elemzési eszközöket a kezébe adni, 
amelyek kulturális projektek megfogalmazásához és kivitelezéséhez szükségesek. A képzés 1998. október 1-től 1999. július 31-ig 
tart, és döntő mértékben Párizsban kerül megrendezésre. A szervezők a pályázati felhívásra magas szintű szakértelemmel, egyetemi 
alapképzettséggel és kitűnő francia nyelvtudással rendelkező kultutális szakemberek jelentkezését vátják. Részvételi korhatár: 35. év. 
A képzés részletes leítását és feltételeit a csatolt melléklet tattalmazza. A z 1998-1999. évi tanfolyamra való jelentkezés benyújtásá
nak batárideje: 1998. április 30. A jelentkezéshez szükséges okmányok a Francia Nagykövetség Kulturális, Tudományos és Együtt
működési Osztályának ösztöndíj irodáján szerezhetők be. (1011 Budapest, Fő utca 17.) 

1998. november 9-13-ig kerül megrendezésre a Kultúra és Turizmus '98 Nemzetközi Konferencia és Vásár. Helyszíne: Budapest 
Magyar Kultúra Alapítvány (I. ker. Szentháromság tét 6.). A szekciók tervezett témái: A tömegturizmus és kultúra, A kultutális-
turizmus finanszírozása, Falusi turizmus, A szálloda mint a kultúra közvetítésének helyszíne, A fesztiválok szerepe a turizmusban, 
Turizmus és kommunikáció, Környezet és turizmus. 
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