
 

 

Call for Papers 
 

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola valamint 

az Információs Társadalomért Alapítvány 

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának védnöksége alatt 

A világörökség 40 éve 

címmel ünnepi konferenciát rendez 

2012. november 16-án 

Budapesten  (XIV. Nagy Lajos király út 1-9.) 

az UNESCO Világörökség Egyezménye aláírásának 40. évfordulóján 

 

Az ünnepi konferencia célja felhívni a figyelmet kulturális értékeinkre, mind esztétikai, mind 
gazdasági szempontból. Azt szeretnénk elérni, hogy minél több nemcsak környezettudatos, 
hanem „örökségtudatos” oktató és hallgató legyen országunkban, Európában és a többi 
kontinensen. Ezt szolgálja az UNESCO  világörökség mozgalma 40 éve mint az egyik 
legsikeresebb, 190 országot tömörítő és folyamatosan bővülő hálózata. 

 

Meghívott előadóink a Magyar UNESCO Bizottság, Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a 
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, az Információs Társadalomért Alapítvány 
munkatársai, a nyolc magyar világörökségi helyszín képviselői. 

 

Az ünnepi konferencia témái, amelyekhez kapcsolódóan az előadásokat várjuk: 

 Az UNESCO szerepe Magyarország kulturális életében  

 A Világörökség cím rangja és jövője 

 Világörökség helyszínek turizmusa 

 A világörökség és a szellemi örökségek kapcsolata 

 A magyar világörökségi helyszínek munkája 

 Világörökségek és oktatás 
 

Az előadások anyagából szerkesztett tanulmánykötetet publikálunk, elektronikus formában, 
ISBN számmal ellátva. 

 

Jelentkezési határidő: 2012. október 31.  

A konferencia részvételi díja 8.000 Ft., az aktív ICOMOS tagok részvételi díja: 4.000,-Ft. 

Kérjük, hogy az ICOMOS tagok az ICOMOS Titkárságra jelezzék részvételi szándékukat. 

secretariat@icomos.hu, tel/fax: 06 1 212-7615 

 

Részvételi illetve előadási szándékukat a csatolt jelentkezési lapon jelezzék, melyet a 
bassa.lia@infota.org e-mail címre kell elküldeni legkésőbb 2012. október 31-ig.  

mailto:secretariat@icomos.hu
mailto:bassa.lia@infota.org


  

 

Az előadások szünetében, a büféebéd során illetve a konferenciát követően kötetlen szakmai 
beszélgetésekre, tapasztalatcserére kívánunk lehetőséget biztosítani. Az ünnepi konferencia 
keretében poszterversenyt hirdetünk a felsőoktatásban tanuló hallgatók részére, amelyre 2-3 
fős csoportok tudományos-ismeretterjesztő munkáit várjuk. A poszterversenyre való felhívást 
a BKF honlapján tesszük közzé. 

 

Bármilyen további felvilágosítással dr. Bassa Lia áll rendelkezésére a bassa.lia@infota.org 
email címen, illetve a +36309021911 telefonszámon.  

 

Kérjük, meghívónkat továbbítsa a témában érdekelt kollégáinak is. 

 

Bízunk abban, hogy jelenlétével megtiszteli rendezvényünket!  

 

Üdvözlettel a szervezők nevében: 

 

 

 

 

Dr. Bassa Lia Dr. Irimiás  Anna 

Ügyvezető igazgató Intézetvezető-helyettes 

Információs Társadalomért Alapítvány Turizmus-vendéglátás Intézet 

Postacím: 1507 Budapest Pf. 213. 1148 Budapest Nagy Lajos kir. útja 1-9. 

Telefon: 1-279-15-10; 36-30-902-19-11 

Fax: 1-279-15-11 

 

bassa.lia@infota.org airimias@bkf.hu 

www.infota.org www.bkf.hu 
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A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola valamint 

az Információs Társadalomért Alapítvány 

az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának védnöksége alatt 

A világörökség 40 éve 

ünnepi konferencia 

JELENTKEZÉSI LAP 

(szabadon másolható) 

 

 
NÉV:  
      
MUNKAHELY NEVE ÉS CÍME:  
 
BEOSZTÁS:  
 
TELEFON, EMAIL:  
 
AZ ÜNNEPI KONFERENCIÁN:   

előadással 
hallgatóként   kívánok részt venni. 
 

ELŐADÁS CÍME: 
 
SZERZŐ(K) NEVE: 
 
A KÍVÁNT TÉMAKÖR MEGNEVEZÉSE: 
 
ABSTRACT (max. 1500 szó): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

BEKÜLDÉS HATÁRIDEJE: 2012. OKTÓBER 31. 

 
 
 
SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK: 
 
 
VEVŐ NEVE:………..……………………………………………………………………….. 
 
CÍME:…………………………………………………………………………………………. 
 
ADÓSZÁM:…………………………………………………………………………………… 
  
ELÉRHETŐSÉG: TEL.:….………………………E-MAIL:…………………………….. 
 
 
NYILATKOZAT A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉRŐL: 
 
FIZETÉS MÓDJA (kérjük aláhúzni!): 
 
ÁTUTALÁS*       HELYSZÍNEN KÉSZPÉNZ* 
 

*a megjegyzés rovatba kérjük beírni: VILÁGÖRÖKSÉG 40_RÉSZTVEVŐ NEVE Átutalás 
esetén szíveskedjenek hivatkozni a számla sorszámára. 

 

Vállalom, hogy a konferencia részvételi díját számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 
8 banki munkanapon belül A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola FHB Banknál 
vezetett FHB 18203332-06007572-40010093 számú bankszámlájára átutalom 
„VILÁGÖRÖKSÉG 40_NÉV” megjelöléssel. Tudomásul veszem, hogy BKF a jelen jelentkezési 
lap kézhezvételét követően jogosult a számla kiállítására. 

 

Kelt: 2012. ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

a jelentkező aláírása 

 

 

 


