
FELHÍVÁS 

Felhívás előadások beküldésére „Kultúra és fejlődés" témakörben. Az U N E S C O támogatásával zágrábban kiadott, C U L -
T U R E L I N K c. folyóirat Kultúra és fejlődés c. különszámához előadásokat, tanulmányokat vár. Előzmények: A kultúra „a fenn
tartható fejlődés holisztikus dimenziója" (a Világ Kultúrájáért és Fejlődéséért felelős UNESCO-Bizottság megfogalmazása szerint.) 
A fejlődés csak úgy fenntartható, ha tiszteletben tartja a kultúrát. A fejlődés a kultúra nélkül nem egyéb, mint „lélektelen terjesz
kedés". A különkiadás azon programokra hívja fel a figyelmet, amelyek segítik a fenntartható fejlődést, és amelyekben a kultú
rának hatása volt és van „emberi lehetőségek és választások kiterjesztésére". A szervezők szeretnének bemutatni minél több nézetet a 
világ minden tájáról. Ajánlott témák: 1. Olyan politikák és tevékenységi tervek, melyek lehetővé teszik, hogy a kultúra és a 
kreativitás hozzájáruljon a fenntartható fejlődés stratégiájához. 2. Olyan projektek és programok, melyekben a kreativitás és a 
kultúra elősegíti a fenntartható növekedést és a változást különféle környezetekben (városi, vidéki, stb.). 3. Olyan intézkedések, 
melyek tiszteletben tartják és támogatják a kulturális sokféleséget, identitást, értékeket, tudást és örökséget. E témákon kívül 
más a kultúra és fejlődés kérdéskör egyéb vonatkozásairól is lehet írni, a szervezőkkel egyeztetve.Terjedelem: max. 5000 szó 
(hivatkozásokkal együtt). További info: Daniela Jelincic, C U L T U R E L I N K , Vukotinoviceva 2, POBox 303 Zagreb, Croatia tel.: 
385-1/48 26 522 e-mail: daniela@irmo.hr 

Előadásokat várnak a 2000. október 25-28. közt Pamplonában (Spanyolország) tartandó E U R Ó P A I K U L T Ú R A nem
zetközi konferenciára, melyet a Navarrai Egyetem Európai Tanulmányok Központja szervez 6. alkalommal. A tanácskozás cél
ja, hogy az Európával kapcsolatos különféle gondolatokat, elképzeléseket és perspektívákat ütköztesse. A hozzászólásokból kiad
vány készül. Az eddigi résztvevők többek közt oktatási szakemberek, szociológusok, filozófusok, építészek, közgazdászok, stb, vol
tak. Néhány szekció témája: Kulturális identitás: etnocentrizmus, multikulturalizmus vagy keveredés? Kulturális és városi politi
ka: kirekesztés vagy integráció? Tömegkultúra - pop kultúra: az európai identitás részei? Nyitás Közép- és Kelet-Európa felé. A 
kulturális mecenatúra és a szponzorálás. Dekonstrukció, posztmodern és az európai gondolat. Nők és kultúra. Interkulturális el
lentét-e az interetnikus ellentét? Előadásokat, hozzászólásokat várnak bármelyik szekcióhoz. Egyetemi hallgatók kutatói ösz
töndíjért folyamodhatnak. Információ és jelentkezési lap: Conference Secretariat, Centro de Estudios Europeos, Universidad de 
Navarra, E-31080 Pamplona, tel: 34-948-425634, fax: 34-948-425622 e-mail: ebanus@unav.es 

Két további konferencia (programja már kialakult, előadásokat nem fogadnak el): 
2000. május 26-28., Frankfurt an der Oder - Konferencia „Politikai Kultúra Közép- és Kelet-Európában" címmel. Cél: a 
politikai kultúra vizsgálata különféle szempontokból, tekintettel a közép- és kelet-európai térségben zajló átalakulásokra. Infor
máció: Prof. Dr. Detlef Pollack, European University Viadrina, P. O. Box 1786, D-15207 Frankfurt (Oder) e-mail: 
omueller@euv-frankfurt-o.de 

2000. október 3-7. Barcelona - Konferencia „ A művészet nagylelkűségéről". Szervező: az amsterdami Európai Művészeti In
tézmények Ligája (ELIA), együttműködve a barcelonai színházi intézettel. Az ELIA-hálózat egyik célja a művészeti oktatás tá
mogatása, ezt konferenciák, szimpóziumok tartásával és egy ún. tematikus hálózat kiépítésével is próbálja megvalósítani. A te
matikus hálózat soron következő összejövetelét idén májusban tervezik Bukarestben, melyre közép-európai (többek közt magyar) 
résztvevőket is meghívnak. A téma az együttműködés kiterjesztése az európai művészeti oktatási szervezetek közt. Érdekes a há
lózat honlapja is (http://www.elia.ahk.nl), európai művészeti szervezetek adatbázisával, uniós projektek beadási határidejeivei, 
hírlevéllel. Cím: ELIA, Waterlooplein 219, 1011 P G Amsterdam, The Netherlands, tel.: 31 20 620 39 36, fax: 31 20 620 56 16 
e-mail: elia@elia.ahk.nl honlap: http://www.elia.ahk.nl 

Két honlapajánlat: 
http://www.euclid.co.uk A liverpooli E U C L I D szervezet honlapja. Művészeti és kulturális újdonságokat tartalmaz, továbbá 
nemzetközi és európai uniós pályázati, támogatási lehetőségeket is. A weblap létrehozóinak szándéka, hogy pályázási segítséget 
nyújtsanak - egyéneknek és szervezeteknek egyaránt - az olyan uniós projektekhez, mint pl. a C U L - T U R E 2000, mely a 2000. 
esztendőben az eddigi Ariane, Raphael, Kaleidoscope, stb. projektek helyébe'lép. 

http://www.gn.apc.org/creativeexchange A londoni Creative Exchange (Alkotói Csere) nevű, nemzetközi tevékenységi körű 
művészeti civil szervezet honlapja. A szervezet célja: kutatás, képzés, hálózatépítés és kommunikáció útján az információáram
lást segíteni és a civil szervezetek tapasztalatcseréjét élénkíteni. Támogatója a British Council. 

Forrás: C U L T U R E L I N K negyedévi kiadvány, amely (a felhívások részletesebb szövegével) megszerezhető az MMI Nemzetközi 
Csoportjától, tel.: 06-1-201-5782 

Összeállította: Hovanyecz Tünde 
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