Június 15. és 29. között rendezte meg a
Nemzeti Filmarchívum, NKÖM és az Indiai Nagykövetség a III. Indiai Filmfesztivált Budapesten, az Örökmozgóban. A
fesztiválon 1964 és 2004 közötti alkotásokból válogattak a szervezõk.
A nagysikerû 2000-es és 2001-es õszi
indiai filmfesztivál után harmadik – sõt, az
1998. tavaszán és õszén tartott indiai filmmustrát beszámítva már ötödik – alkalommal kapott az Örökmozgó Filmmúzeum
közönsége – fõételnek is beillõ – ízelítõt e
nyelvileg, kulturálisan, vallásilag és földrajzilag egyaránt sokszínû, kontinensnyi
ország rendkívül termékeny filmgyártásából. Két hét alatt levetített húsznál is több
alkotás tárta elénk a varázslatos India
múltjának és jelenének hol színpompás,
hol kegyetlenül sivár világát.

Folytatja mûködését az
Andrássy Egyetem
Magyar Bálint oktatási miniszter és
Eberhard Sinner bajor európaügyi miniszter ma Budapesten megállapodott a 2002.
szeptemberében indult Andrássy Gyula
Budapesti Német Nyelvû Egyetem mûködtetésének közös folytatásáról.
Mindkét miniszter megelégedését fejezte ki az egyetemi oktatás színvonalával
kapcsolatban. Megbeszélésük során megállapították, hogy az Andrássy Egyetem a
magyar-bajor együttmûködés kiemelkedõ
programja, s hogy az egyetemen európaiakból képeznek elitet Európának. Különösen örvendetesnek ítélték, hogy az eddig
végzettek többsége kiemelkedõ pozíciót
tölt be nemzetközi cégeknél és szervezeteknél, valamint az Európai Uniónál.
A magyar oktatási miniszter megköszönte Bajorországnak és a német nyelvû
térség többi államának az egyetem kiemelt
támogatását, ami jelentõsen hozzájárul
Magyarország, mint tudományos helyszín
jó híréhez. Ezen külföldi támogatók Bajor-

ország, Baden-Württemberg, Németország, Ausztria és Svájc.
Eberhard Sinner európaügyi miniszter
méltatta azt a tényt, hogy a magyar kormány a sikeres Andrássy Egyetem alapításával a közép-európai német nyelvû kulturális hagyományokhoz kapcsolódott. Bajorország és egész Németország profitál
abból, hogy az Andrássy Egyetem, mint a
német nyelvû tudomány és oktatás kiváló
új mûhelye jelent meg Közép-Európában.
Itt találkoznak a német nyelvû országok,
Magyarország és a szomszédos országok
hallgatói. Ezzel az Andrássy Egyetem jelentõsen hozzájárul Európában a gazdaság,
a tudomány és a közigazgatás ember- és fogyasztó-központú társadalmainak további
fejlõdéséhez – emelték ki a miniszterek.

Savaria Régi Zene
Mûhely
Savaria Régi Zene Mûhely Szombathelyen augusztus 14–21. között tartja zenei
kurzusait. A Zene Mûhelybe várják fiatal
muzsikusok, tanárok, régi zene iránt érdeklõdõk jelentkezését!
Örvendetes az egyre növekvõ igény a fiatal muzsikusok között éppúgy, mint a tanárokban, a régi korok muzsikájának stílusos, korhû megszólaltatására. Erre teremt
alkalmat ismét Szombathely: a város központjában – Európa egyik legszebb copf
stílusú terén – az Egyházmegyei Kollégium ad otthont a Régi Zene Mûhelynek.
Szombathely városában mintegy negyedszázada ébredt fel az érdeklõdés a régi korok zenéjének korhû megszólaltatása iránt.
A Capella Savaria, a Szombathelyi
Régizene Együttes, a Capella Cantorum
számtalan nagysikerû koncerten hozta el
közönségének a reneszánsz, a barokk majd
a klasszikus kor muzsikáját. Emellett folyamatosan szervezõdtek a város által
mindig is támogatott régi zenei kurzusok.
Az elmúlt évtizedben a Szombathely Régi
Zene Hét (1993) és Szombathelyi Régi Zene Nyári Akadémia (1996–98) örvendett
nagy látogatottságnak.
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Ebben az évben a hangsúlyt a mûhelymunkára helyezik. Hangszeres órák, kamarazenei foglalkozások és elõadások adnak módot a repertoár mind alaposabb áttekintésére, a korabeli elõadói gyakorlat
szerves részét képezõ hangszertörténeti,
zeneesztétikai és retorikai ismereteik bõvítésére, és ezek gyakorlati kivitelezésére
(díszítés, continuo-játék, intonáció, kamarazenélés, stb.).

Ég és Föld –
térképészeti kiállítás
,Ég és Föld’ címmel csillagászati és
földrajzi térképtörténeti kiállítás nyílt az
ELTE Egyetemi Könyvtár I. emeleti Dísztermében június 22-én. A kiállítást 2005.
szeptember 30-ig lehet megtekinteni.
Az ,Ég és föld’ címû tárlat legrégibb darabja Hartmann Schedel 1493-ban Nürnbergben készült világkrónikája. Kivételes
ritkaságnak számít Amerigo Vespucci
1504-ben nyomtatott mûve az Új világ leírásáról, melybõl a világon mindössze néhány regisztrált példányt tartanak nyilván.
A kiállításon láthatóak lesznek a csillagászat, a térképészet és a földrajztudomány olyan alapvetõ munkái, mint Kopernikusz 1543-ban kiadott, Az égi pályák
körforgásáról, illetve Kepler 1606-ban
megjelent, Új csillagászat címû mûvének
elsõ kiadása, továbbá James Cook, a világhírû utazó 1772–75 közötti dél-tengeri útjáról szóló, metszetekkel díszített könyve.
A kiállítás a júliusban Budapesten sorra
kerülõ XXI. Nemzetközi Térképészeti
Kongresszus szakmai programja lesz.
A kiállítás anyagát az Egyetemi Könyvtár Régi Nyomtatványok Osztályának
munkatársai állították össze.
Igénybe vehetõ magyar és idegen nyelvû tárlatvezetés, a kiállításon videó-, és
fényképfelvétel készíthetõ.

Helyszín: Budapest Ferenciek tere 6.
Egyetemi Könyvtár I. emeleti díszterme
Megtekinthetõ: 2005. szeptember 20-ig
hétköznapokon 10-tõl 18 óráig

Kommunikálj és
kooperálj!
2005-ben kilencedik alkalommal rendezi meg július 22–31. között a SIEN Alapítvány és az Európa Centrum Kht. az
ICWiP-et, azaz a Pécsi Nemzetközi Kultúrhetet.
Az ICWiP (International Culture Week
in Pécs) mára Kelet-Közép Európa és az
alpok-adriai térség egyik legismertebb tematikus nemzetközi ifjúsági fesztiválja.
Mint minden évben, így idén egy fõ témakör köré szervezõdik a rendezvény. Az
idei találkozó mottója: Kommunikálj és
kooperálj! A plenáris üléseken, majd a
workshopokon olyan témák kerülnek középpontba, mint Ifjúsági kultúra és demokratikus részvétel; Kommunikáció, információs technológia és globalizáció: A
demokrácia fejlõdésének szolgálatában?;
Többszintû ifjúsági kooperáció – Keletnyugati és észak-déli dimenziók; Felsõoktatás, mobilitás és a ,21. század hallgatója’; Fenntarthatóság és bolygónk jövõje;
valamint Interkulturális meta-kommunikáció és a mûvészetek.
Az elõzetes jelentkezések alapján eddig
57 országból 420 fiatal regisztrálta magát,
ez azonban nem tekinthetõ végleges számnak, hiszen minden évben van túlregisztrálás. Az azonban már kimondható, hogy
ennyien még sohasem érdeklõdtek az
ICWiP iránt. A szakmai programokra 16
elõadó érkezik 6 országból (Nigéria, Tanzánia, Oroszország, Magyarország, Egyesült Királyság, Luxemburg).
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