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Tudás Alapítvány 

Működési köre: 

 

 fiatal művészek támogatása, művészeti tárlatok szervezése 

 oktatók és kutatók támogatása 

 könyv- és lapkiadás segítése 

 kiadványok megjelentetése 

 tudományos és művészeti konferenciák szervezése 

 az európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása 

 a magyar kultúra külföldi megjelenítése, patronálása 

 tehetséges diákok tanulmányainak támogatása 

 



Tudás Alapítvány 

1. Kulturális tevékenység: 

 

 művészeti alkotások létrehozásának előmozdítása 

 művészeti alkotótáborok szervezése 

 kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, 

szponzorálása 

 új művek bemutatójának szervezése, támogatása 

 történelmi hagyományok ápolása 

 népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának 

patronálása 

 



Tudás Alapítvány 

2. Oktatási, kutatási tevékenység: 

 

 egyetemi hallgatók, oktatók, dolgozók tudományos publikációs 

tevékenységének támogatása 

 a tudományos kutatásokban, fejlesztésekben való részvétel 

elősegítése 

 oktatók és dolgozók szakmai továbbképzése 

 idegen nyelvi és informatikai ismeretek bővítése 

 a tudományos diákköri munkában kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó hallgatók erkölcsi és anyagi támogatása 

 a felnőttképzés előmozdítása 

 tanfolyamok szervezése, lebonyolítása 

 Európai Uniós programokban való részvétel 

 



Tudás Alapítvány 

3. Társadalmi tevékenység: 

 

 egészséges életmódra nevelés 

 tudományos/kutatási eredmények átadása, terjesztése 

 a vidéki (alternatív) jövedelemszerzési lehetőségek fejlesztése 
és segítése 

 egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító tevékenység 

 a korszerű technológiák fejlesztésében, terjesztésében való 
részvétel 

 szakmai segítségnyújtás vállalkozások részére gazdasági, jogi 
ismeretek átadása révén 

 a végzett hallgatók elhelyezkedésének segítése 

 vidékfejlesztési, agrár-környezetvédelmi programok támogatása 

 



Tudás Alapítvány 

4. Fejlesztési tevékenység: 

 

 hazai és külföldi szakirodalom beszerzési lehetőségeinek 

bővítése 

 oktatáshoz és kutatáshoz szükséges eszközök, műszerek 

beszerzése 

 informatikai, oktatástechnikai fejlesztések elősegítése 

 diákjóléti fejlesztések támogatása 

 intézményfejlesztés 

 



Könyvtárunk pályázati részvétele 

2007  EGT/Norvég Alap: Study of Library System of Norway and 

              Iceland 

 

2008  EYF: Research the Culture of Peace in Youth People’s View 

 

2009  Leonardo da Vinci: Study of Library Services of Vocational  

    School 

 

2010  Grundtvig:  Women, You Can (WYN)  

 

2012  Grundtvig: European Bank of Memories (EBM)  



Az emlékek bankja 

Koordinátor 

 Asociación Colectivo Cultural Belén, Valladolid (Spanyolország)  

 

Partnerek 

 Tudás Alapítvány, Hódmezővásárhely (Magyarország)  

 Assoviazione 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 Eğitim Merkezi, Yalova (Törökország)  

 Fundatia Activity Pentru Resurse Umane si Dezvoltare Durabila 
Resita, Resicabánya (Románia)  

 Die Wiener Volkshochschulen GmbH – Volkshochschule 
Donaustadt, Bécs (Ausztria)  

 



Az emlékek bankja 

A pályázat feladata, hogy: 

 

létrehozzon egy – az emberi érzékszervekre alapozott „emlék 

bankot” – adatbázist, melynek részei:   

 - vizuális emlékek: tájképek, emberek, épületek, piacok stb. 

 - hallási emlékek: zene, versek, népdalok, népi játékok, stb. 

 - tapintási emlékek: művészet, népi művészet (fazekasság, 

fafaragás stb.)  

 - ízlelési emlékek: ízek és hagyományos receptek stb. 

 - szaglási emlékek: aromák, növények és fűszerek stb. 

 



Az emlékek bankja 

A pályázat futamideje: 2012. augusztus 1. – 2014. július 31. 
 

Az első találkozó eredménye: 

- Létrehoztuk azokat a szabályokat, melyek az egységes kutatást, 

adatgyűjtést, rögzítést  és a digitalizálást segítik; 

- Közös adatbázis üzemeltetése, melynek a létrehozása, 

adminisztrálása a spanyol partner feladata; 

- Dokumentumok típusai, formátuma, nagysága; 

- Dokumentumok leíró adatai; 



Az emlékek bankja  

Pályázati célok I.: 

 

 Az idősebb generációk örökségének (tudás, tapasztalat, 

emlékezet) megőrzése és továbbadása alkotóeleme és feltétele 

a jelenlegi és jövőbeni társadalmi jólétnek. 

 Az európai együttműködés  megismerése/megismertetése, 

amely alapja, hogy megértsük és tiszteljük más népek értékeit, 

kultúráját. 

 Különböző együttműködési formák (értekezletek, szociális 

hálózatok, platformok stb.) létrehozása idősek és fiatalok között 

a partner országokban. 

 Az öt érzékszervre alapozott emlékek kutatási, adatgyűjtési és 

rögzítési szabályainak kidolgozása a partnerországokban. 

 



Az emlékek bankja 

Pályázati célok II.: 

 

 A kulturális emlékek megosztása, tisztelete és megőrzése az 

„emlékek bankjának” létrehozásával. 

 Az „emlék bank” létrehozásával, az emlékezet által megőrzött 

szellemi kincsek védelmének biztosítása a felejtéssel szemben. 

 Nemzetek és generációk közötti pedagógiai eszköz. 

 Hozzájárulni ahhoz a pedagógiai kihíváshoz, melyet az európai 

népesség „öregedése” jelent. 

 



Az emlékek bankja 

Pályázati célok III.: 

 

 Alacsony képzettségi szinttel rendelkezők támogatása,  hogy 

bővítsék ismereteiket a múltról. 

 Hozzájárulni az IKT-alapú tartalomfejlesztések, szolgáltatások, 

a pedagógiai és a gyakorlati módszerek elterjesztéséhez. 

 Elősegíteni az alapvető IKT készségek megszerzését, 

különösen a hátrányos helyzetű népesség körében. 

 A nemzedékek közötti szolidaritás ösztönzése. 



 

 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


