SZEPESI JUDIT
AZ EMLÉKEK BANKJA
(NETWORKSHOP, 2013. 03. 27.)
Az előadásomban egy nemzetközi partnerekből álló konzorcium munkáját mutatom be. Nem
elsősorban eredményeket szeretnék bemutatni, inkább azt, mit szeretnénk a pályázat során
megvalósítani, illetve mi a pályázati tervünk.
Könyvtárunk (Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, Hódmezővásárhely) a helyi székhelyű Tudás Alapítvánnyal számos nemzetközi szakmai pályázatot bonyolított már le. A Tudás Alapítvány 1994-ben alakult, működési és tevékenységi köre nagyon színes, szerteágazó:


fiatal művészek támogatása és 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,

Az alapítvány az alábbi tevékenységeket támogatja:
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

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 támogatása



a felnőttképzés előmozdítása



tanfolyamok szervezése, lebonyolítása



Európai Uniós programokban való részvétel

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

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
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II. Könyvtárunk pályázati részvétele
Összegyűjtöttem azokat a pályázatokat, amelyekben könyvtárunk együttműködő partnerként,
lebonyolítóként vagy résztvevőként aktív szerepet vállalt:
2007 EGT/Norvég Alap

153-0-A1

Study of Library System of Norway and Iceland

A szakmai tanulmányút két hete alatt a hazai résztvevők a norvég és az izlandi könyvtári
rendszert, a könyvtári-informatikai szolgáltatásokat, a hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvételt, a humánerőforrás-fejlesztést és -szükségletet, az infrastruktúrát stb. tanulmányozhatták.

2008

EYF

Research the Culture of Peace in

5014.3.B.2010.PC21

Youth People’s View

Könyvtárunk fiatalok bevonásával kereste a „béke” fogalmának és a “béke kultúrájának”
meghatározását.

2009

Leonardo da
Vinci

LdV-HU-09-VEP-3009

Study of Library Services of
Vocational Schools

A külföldi tanulmányút során az alapítvány két egyhetes tanulmányutat szervezett Spanyolországba (Granada) és Olaszországba (Rende), melyek célja, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a spanyol és olasz informatikai szolgáltatásokkal, könyvtári rendszerekkel, humánerőforrás szükségletekkel és felhasználóképzés sajátosságaival az iskolai könyvtárakban.
2010

Grundtvig

GRLP-2010-9

Women, You Can (WYN)

A pályázat célja, hogy hátrányos helyzetű nőket (munkanélküliek) informális és nem formális
oktatásokban részesítsünk.

2012

Grundtvig

GR-LP-2012-032

European Bank of Memories (EBM)
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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 felnőttoktatást támogatja. A Grundtvig-on belül a tanulási kapcsolatok
pályázati formához kapcsolódik.
A konzorcium
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)

A pályázat futamideje: 2012. augusztus 1. – 2014. július 31.
A pályázat tartalma
A pályázat feladata, hogy fiatalokból és idősekből álló csoportok, továbbá szakemberek, közreműködésével létrehozzon egy – az emberi érzékszervekre alapozott – adatbázist, az Európai
Emlékek Bankját, amely öt részből áll. Mindegyik rész egy-egy érzékszervhez kapcsolódik:
látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás. Mindegyik partner részt vesz ezeknek, a feltöltésben,
melyek a partnerországok illetve a partner városok következő „emlékeit” fogják
tartalmazni:


vizuális emlékek: tájképek és emberek; épületek, piacok stb.



hallási emlékek: zene; versek, népdalok, népi játékok, stb.
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tapintási emlékek: a művészet minden fajtája, különösen a népi művészet



ízlelési emlékek: ízek és hagyományos receptek, stb.



szaglási emlékek: aromák, növények és fűszerek, stb.

Az első megbeszélésen létrehoztuk, azokat az eljárási, rögzítési, szabályokat, melyek segítik
az egységes szempontú adatgyűjtést, digitalizálást és szolgáltatást. Az összegyűjtött emlékek
értékelése a projektértekezletek feladata lesz.
A dokumentumok szolgáltatásáról:
A partnerek közösen fognak üzemeltetni egy adatbázist, melynek az elkészítését, adminisztrálását a koordináló nemzet, a spanyolok fogják végezni.

A feltölteni kívánt dokumentumokról:
Típusok: szöveg, kép, audió, videó
Formátumok: pdf, jpg, png, mp3, mp4
A nagyság: 2 Mb vagy annál kisebb. Az ennél nagyobb dokumentumokat minden partner a
saját intézményi szerverén tárolja, és linket küld a hozzáféréséhez.
A leíró adatok: Cím, szerző, leírás, formátum, nagyság, link
A leíró adatok két nyelven is megjelennek: angolul és a feltöltést végző nemzet nyelvén.
Pályázati célok:


A konzorcium feladata, hogy a kulturális emlékek megőrzése, megosztása és tisztelete
érdekében létrehozzon egy adatbázist, - az Európai Emlékek Bankját.



Kidolgozza az öt érzékszervre alapozott emlékek kutatási, adatgyűjtési és rögzítési és
szolgáltatási szabályait a partnerországokban.



Támogatja az idősebb generációk örökségének (tudás, tapasztalat, emlékezet) megőrzését és továbbadását, amely alkotóeleme és feltétele a jelenlegi és jövőbeni társadalmi jólétnek.



Hozzájáruljon ahhoz a pedagógiai kihíváshoz, melyet az európai népesség „öregedése” jelent.



Az adatbázis a nemzetek és generációk közötti pedagógiai eszköz, amely megalapozza, a kulturális emlékek felhalmozását és terjesztését.



Az Európai Emlékek Bankja használata során az alacsony képzettségi szinttel rendelkezők, bővítik ismereteiket a múltról.
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Az adatbázis létrehozásával hozzájárulunk az IKT-alapú tartalomfejlesztések, szolgáltatások és a pedagógiai, a gyakorlati módszerek elterjesztéséhez.



Támogatjuk az alapvető IKT készségek megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű
népesség körében.



Az európai együttműködés megismerése/megismertetése, amely alapja annak, hogy
megértsük és tiszteljük más népek értékeit, kultúráját.



Különböző együttműködési formák (értekezletek, szociális hálózatok, platformok stb.)
létrehozása idősek és fiatalok között a különböző európai országokban.



Az Európai Emlékek Bankja létrehozásával emlékek százainak, az emlékezet által
megőrzött szellemi kincsek védelmét biztosítjuk a felejtéssel szemben.
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