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Babó Antal emlékére barátai 2000 novemberében emlékdíjat alapítottak. Az alapítás célja - az ő szellemében - olyan szemé
lyek erkölcsi támogatása, akik a művészet, sőt tágabban: az alkotó aktivitás bármely területén valóban alkotó módon viszik, fejlesz
tik tovább a magyar formahagyományokat és szellemiséget, és életük alakításában is példának, kisugárzó hatásúnak, értékteremtő
nek tekinthetők. (Ez a díj tehát elsősorban nem a népművészeti hagyományőrzés támogatását tekinti céljának, hanem az olyan al
kotókét, akiknek munkássága a legkülönfélébb új formák megteremtését jelenti; ám olyan formákét, amelyeket egyértelműen át
hat a magyar szellemi értékek öröksége). 

A díj erkölcsi elismerés, pénzadományozással nem jár. A díjazott megkapja a Peri József ötvösművész által tervezett plakettet és 
egy oklevelet, amelyet Somogyi Győző festőművész készít el a számára, és lehetőséget nyer arra, hogy a kőszegi református temp
lomban az adott év novemberében kiállítást (vagy ha előadóművészről van szó: koncertet, előadást) tartson. 

Kiosztották a Kisteleki Endre Alapítvány díjait. A szegedi Somogyi-könyvtárban az alapítvány névadójának, Kisteleki Edé
nek (1861-1931) születésnapján kiosztották a várostörténeti pályázat díjait. Az első díjat Bálint László Szervezkedések Szegeden és 
környékén 1945-1951 című dolgozatával nyerte. Jutalomban részesült Jaksa Helga Bálint Sándor ponyvahagyatéka a szegedi Egyetemi 
Könyvtárban, és Szilágyi György A helyi népképviselet elvei és gyakorlata Szegeden 1950 és 1990 között című munkája. 

Megjelent az Európai Unió „Kultúra 2000" programkiírása. A Kultúra 2000 keretprogram (2000-2004) a kulturális tevé
kenységek támogatására jött létre (kivéve a film és az audiovizuális média területét). Célja a közös európai kulturális identitás tu
datosítása, amely elősegíti az európai népek egymás iránti megértését, kölcsönös megismerését. Kiemelt fontosságúnak tartja az 
állampolgárok, főként a hátrányos helyzetűek és a fiatalok hozzáférésének és részvételének elősegítését a kulturális tevékenységek
ben, a művészek és alkotásaik mobilitását, valamint új technológiák alkalmazását. A z Európai Bizottság tájékoztatása szerint a 
program a 2001. évtől Magyarország számára is elérhető lesz. Az ez évi kiírásról bővebb tájékoztató a következő címen található: 
http://europe.eu.inl/comm/culture/cultiire200(X) en.hmtl 

A Kultúra 2000 program magyarországi hivatalos koordinátora a KultúrPont Iroda. Fő feladata a magyar kulturális élet sze
replőinek tájékoztatása a Kultúra 2000 programról, és a kultúrát érintő egyéb uniós pályázati lehetőségekről. Közös pályázatok 
benyújtása érdekében partner adatbázisokkal segíti a kül- és belföldi potenciális társintézmények egymásra találását, terjeszti a 
kultúrával kapcsolatos uniós információhordozókat, kapcsolatot tart más országokban működő kontaktirodákkal. Az ügyfélszolgá
laton kívül előadás-sorozat, illetve interaktív web-felület is hatékony segítséget nyújt a magyar pályázóknak.Elérhetőség: 1072 
Budapest, Nagydiófa a 10-12. telefon: 322-0088 fax:462-0613 www.kulturpont.hu info@kulturpont.hu 

Culturelink Hálózat az Interneten. A zágrábi központú C U L T U R E L I N K hálózat adatbankja az Interneten információkat tar
talmaz a kulturális életről a hálózat tagjai számára, és minden a kulturális fejlődés iránt érdeklődőnek. A rendszeresen frissített 
adatbázis egyedülálló információforrás az U N E S C O és az Európa Tanács tagállamokról. Közel ezer kulturális hálózatot és intéz
ményt ismertet a világ minden tájáról. Az adatbázis ismerteti ezek kutatási projektjeit, publikációit, művészi tevékenységüket, 
nemzetközi együttműködésüket, http://www.culturelink.hr/imomain.html 

A KulturKontakt Austria 1989 óta tevékenykedik, karöltve az illetékes osztrák szakminisztériumokkal, a közép- és kelet-eu
rópai reformállamokkal való kulturális és oktatási együttműködés témájában. Nemzetközi intézményekkel közösen számos művé
szeti, oktatási és kulturális kezdeményezést, kísérleti projektet támogat, az európaiak közötti kölcsönös megértés előmozdításáért. 

Cím: KulturKontakt Austria, Spittelberggasse 3, 1070 Vienna, Austria, tel: 43-1 523 87 65 fax: 43-1 523 87 65 20 e-mail: 
kk@ kulturkontakt.or.at honlap: http://www. kulturkontakt.or.at/kk 

(A nemzetközi híreket összeállította Horanyecz Tünde) 
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