PANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Balatoni Turisztikai Kutatóintézet

„Úton a helyiért”
A Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai rendezvénye
Időpont: 2016. november 4.
Helyszín: Pannon Egyetem A épület, A2 előadóterem (8200 Veszprém, Egyetem utca 10.)
Program
8:30–9:00

Regisztráció
Köszöntők

9.00–9:20

Dr. Gelencsér András – rektor, Pannon Egyetem
Dr. Kovács Zoltán – dékán, Pannon Egyetem GTK
Sövényházi Balázs – Bakony Expo ötletgazdája

9.20–9:40

A Pannon Egyetemnek a helyi értékek megőrzése érdekében folytatott
tevékenységének bemutatása – Csizmadiáné dr. Czuppon Viktória, Pannon
Egyetem

9:40–10:00

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület védjegyrendszerének
bemutatása – Szabados Zsuzsanna, Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

10:00–10:20

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park helyi érték megőrző tevékenysége –
Kopek Annamária

10:20–10:40

Kérdések és válaszok (moderátor: Dr. Sulyok Judit, Pannon Egyetem)

10:40–11:00

Kávészünet
Panelbeszélgetés 1 – Helyi „termékek”, értékek feltárása és
hasznosítási lehetőségei, Moderátor: Czizmadiáné dr. Czuppon Viktória

11:00–12:00

Panelbeszélgetés 2 – A helyi értékek szerepe a turizmusban, Moderátor:
Dr. Sulyok Judit
Panelbeszélgetés 3 – A helyi közösség felelőssége a helyi értékek
megőrzésében, Moderátor: Dr. Dániel Zoltán András

12:00–12:30

Panelbeszélgetések összegzése (Csizmadiáné dr. Czuppon Viktória)

12:30–13:30

Ebédszünet (a résztvevők saját költségére)

délutáni órák

Bakony Expo – hivatalos megnyitó (16:00) és látogatási lehetőség
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Panelbeszélgetések témakörei részletesen:
Panelbeszélgetés 1 (helyi „termékek, értékek feltárása és hasznosítási lehetőségei): A helyi gazdaság
fejlesztésében a helyi, belső erőforrások szerepe kiemelkedő. Ezek feltárása helyismeret és terepmunka nélkül
nehézkes, vagy egyenesen lehetetlen. A Magyar Nemzeti Értékekről és Hungarikumokról szóló törvényben (2012. évi
XXX. tv.) lehetőségként jelenik meg a települési értéktárak létrehozása, számbavétele is. Ezek az értékek lehetnek
természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális, épített, egyéb értékek. Az értékek gondozása, valamint jó gazdaként
történő hasznosítása egy település életének és fejlődésének meghatározó motorja lehet.
Panelbeszélgetés 2 (a helyi értékek szerepe a turizmusban): A turizmusban egyre inkább előtérbe kerülnek az
„autentikus élmények”. A turisztikai kínálat fejlesztése során, hosszú távon azok a desztinációk, szolgáltatók lehetnek
igazán sikeresek, fenntarthatók és versenyképesek, amelyek a helyi sajátosságokra, értékekre építenek. Ideális esetben
a turisták által keresett és vonzónak talált értékekkel a felkeresett úti cél és annak közössége is azonosul. Kérdésként
merülhet fel, hogy ez a közös metszet hol található valójában, hogyan vesz részt a turizmus a helyi gazdaságban, illetve
hogyan épülhetnek be a minőségi turizmus fejlesztésébe a helyi sajátosságok, értékek úgy, hogy azok valóban a
meglátogatott célterületek jövőjét szolgálják.
Panelbeszélgetés 3 (a helyi közösség felelőssége a helyi értékek megőrzésében): A településeken fellelhető
természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb értékek megőrzése nem csupán települési, de nemzeti érdek,
szerepet játszik a magyarságtudat, a kulturális és a történelmi értékek erősítésében. A helyben feltárt értékek
bekerülhetnek a megyei, valamint az országos értéktárakba is. Ezzel is növelve és gyarapítva az országos és akár a
nemzeti értékek számát is, amelyet hazánk ad a világnak.
Általános információk:
Autóval érkezők – térítésmentesen – parkolhatnak a Pannon Egyetem parkolójában. Kérjük, kövessék az
információs táblákat.
A konferencián történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A konferencián való részvétel magában foglalja a szakmai programon történő részvételt, a kávészünetet.
A konferencián elhangzott előadások a rendezvényt követően, a Pannon Egyetem honlapján lesznek elérhetők.
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