
Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap 3208/00490 számú pályázatához  

 

Intézményünk az NKA 3208/00490 számú pályázatán 500.000 Ft-ot nyert a zsidó 

kulturális örökség korszerű bemutatásáról rendezendő tanácskozás és szakmai 

tapasztalatcsere megszervezésére. 2014 folyamán az eredeti célokkal összhangban 

valósítottuk meg a programot.  

A támogatás lehetőséget nyújtott arra, hogy folytassuk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

Digitális Muzeológia kurzusával kialakított együttműködést, melybe ebben az évben a 

Műegyetem hallgatói is bekapcsolódtak. A közös program célja, hogy műemlékeinket, 

épített örökségünket a 21. század digitális technikája (esetünkben egy digitális asztal) 

segítségével tudjuk bemutatni a nagyközönségnek és a társintézményeknek. A 2014 

nyarára elkészült mobil applikáció bemutatását követően az asztal a nyári turista-

szezonban végig hozzáférhető volt, így amellett, hogy látogatóink folyamatosan 

használhatták és megismerhették a tartalmát, mi is ismereteket nyerhettünk digitális 

eszközhasználati szokásaikról, folyamatosan vizsgálhattuk az elkészült alkalmazás 

eredményességét. Ennek tapasztalatait is megosztottuk a a 2015. február 23-24-én 

Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország zsidó közösségeinek vezetőivel 

Budapesten rendezett tanácskozáson, melynek fő célja a zsidó temetők, a turizmus, a 

kultúra, az oktatás és az örökségvédelem területén kialakítandó együttműködés 

lehetőségeit kialakítása volt.  

A találkozón a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége részéről Richard Duda 

vezetőségi tag és Martin Kornfeld titkár, a Cseh Zsidó Hitközségek Szövetsége részéről Petr 

Papousek elnök és Květa Svobodová projektvezető, a Lengyel Zsidó Hitközségek 

Szövetsége részéről Lesław PIszewski elnök, a Magyarországi Zsidó Hitközségek 

Szövetsége részéről Heisler András elnök és Kunos Péter ügyvezető igazgató vettek részt 

kiemelt vendégként.  

A konferencián a téma magyarországi szakértői is ott voltak, előadásaikkal 

színesítették a programot. Szó volt a zsidó temetők, a turisztikai, kulturális és az 

örökségvédelem terén kialakítandó együttműködés lehetőségeiről. A vezetők 

megállapodtak abban, hogy a zsidó kultúra terjesztésében, a turizmus fejlesztésében a 



jövőben szorosabban együttműködnek. A közös cél érdekében együttes pályázatok 

benyújtását, közös kommunikációs felületek létrehozását tervezzük. 

A programon körülbelül kilencven fő vett részt, a megbeszélésről tudósítás olvasható a 

http://www.mazsihisz.hu/ portálon. 

A támogatás segítségével rendezvényünk teljesebbé vált, a támogatást köszönjük, s kérjük 

beszámolónk elfogadását.  

A beszámoló honlapunkon és az NKA portálján elérhető: http://www.milev.hu/blog; 

http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/ 

 

Budapest, 2015. május 20.   
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