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Egyetemi közösségek kulturális attitűdje és helyi kötődése az EKF projekt tükrében
Veszprém 2023

A  Pannon  Egyetem  közössége  (hallgatók,  oktató  és  nem  oktató  munkavállalók  száma)
jelentős arányban képviseli a város lakosságát. Az egyetem a regionális vonzáskörzete mellett
egyre népszerűbb a nemzetközi hallgatók körében is. Az ide érkező nemzetközi közösség (kb
300 hallgató  és oktató)  kulturális  attitűdje  a befogadó országgal  szemben szerteágazó.  Az
érem másik oldala, hogy a hallgatók és dolgozók identitása meghatározó a térség kulturális,
gazdasági és társadalmi életében.
Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) cím lehetővé teszi, hogy az európai polgárok többet
tudjanak  meg  egymás  kultúrájáról,  megcsodálják  közös  történelmünk  emlékeit,
megtapasztalják  az  európai  értékek  gazdagságát  és  az  európai  összetartozás  érzését.  A
megtisztelő címet eddig összesen 60 város viselhette, amely hosszú távú fejlődést hozott a
városok kulturális  infrastruktúrájában,  növelte  a polgárok önbecsülését  és a  városok iránti
büszkeségét,  javította  a  városokról  kialakult  korábbi  képet,  aktívabb  résztvevőket
eredményezett a kultúrában, fokozott turizmust, nagyobb ismertséget és gazdasági előrelépést
eredményezett. Az EKF címet az Európai Unió bővítése óta minden évben két európai város
nyerhette  el,  2023-ban  egyedülálló  módon  (Nagy  Britannia  kilépése  miatt)  azonban  csak
Magyarországról került ki győztes. A nemzetközi zsűri döntése értelmében ezt a lehetőséget
Veszprém és a Balaton régió kapta. 
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara is aktív részese volt a Veszprém-Balaton 2023
Európa  Kulturális  Fővárosa  (EKF)  díj  elnyerésére  benyújtott  pályázatnak.  Két  oktató  a
prezentációs csapat illetve a zsűrit kísérő fogadóbizottság tagja volt, nemzetközi hallgatóink
pedig  a  Taste  the  World  programmal  kapcsolódtak  be  a  pályázatba.  A  kar  segítve  –  a
pályázati anyag egyetemmel kapcsolatos fejlesztési programját – egy kutatással is hozzájárult
a  pályázati  anyag  végső  kialakításához,  melyben  feltérképezték  a  magyar  és  nemzetközi
hallgatók  EKF-hoz  kötődő  ismereteit,  a  veszprémi  pályázat  ismertségét,  valamint  a
bekapcsolódási hajlandóságot sikeres pályázat esetén. 
Az  egyetem  közössége  (közösség  alatt  az  egyetemi  hallgatókat,  oktató  és  nem  oktató
munkavállalókat  értjük)  a  következő  5  évben  kulcsszerepet  tölt  be  az  EKF  sikeres
megvalósításában. Ezért kutatócsapatunk alapvető fontosságúak tartja, hogy több nézőpontból
vizsgálja  meg  azokat  a  tényezőket  és  kompetenciákat,  amelyek  tudományosan  is
hozzájárulnak  a  megfelelő  felkészüléshez,  valamint  a  kiemelt  éven  (2023)  túlmutató  és
fenntartható kulturális modellhez. Habár a kutatócsoport témája és mintája igen konkrét, úgy
véljük,  hogy  egy  adott  csoporton  (mintán)  végzett  longitudinális  vizsgálat  jó  mintául
szolgálhat más EKF városoknak, ahol egyetemi (vagy más) közösségek működnek.
Veszprém és a Balaton-felvidék régióban a Pannon Egyetem meghatározó szerepet tölt be az
5 karával és a 2 kampuszával. Az itt végzett hallgatók tudása és hozzájárulása Veszprémben
és a régióban meghatározó szerepet tölt be. Fontosnak tartjuk, hogy az elkövetkező 5 évben az
egyetemi közösség attitűdje és helyi identitása miként függ össze az EKF eseményekkel és
vállalásokkal. Mindezek tükrében az egyetem közösségének elemzését indokoltnak tartjuk.
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A kutatás fő célja: Az egyetemi közösség szerepének, ezen belül kulturális  attitűdjének és
helyi identitásának felmérése. Az egyetemi közösség a kutatásban a hallgatókat, az oktatókat
és a nem oktató munkatársakat foglalja magában.

A kutatás az alábbi részcélokra bonthatók:
1. Az egyetemi közösség kulturális attitűdjeinek felmérése.  

a. A  kulturális  és  az  érzelmi  intelligencia  szintjének  felmérése  validált
mérőeszközök segítségével. 

b. A rekreációs aktivitás illetve a turisztikai mobilitás jellemzőinek felmérése.
c. A Veszprém 2023 keretében megvalósuló aktivitások, programelemek hatása a

kulturális  attitűdökre  /  a  kulturális  attitűdök  változása  a  Veszprém  2023
tükrében.

2. Az egyetemi közösség helyi identitásának felmérése. 
a. A Veszprém és a Balaton térségéhez fűződő egyéni kötődésnek, identitásnak és

viszonynak feltárása.  
b. A  célcsoportra  vonatkoztatva  az  identitás  és  életminőség  összefüggésének

vizsgálata a települési tényezők vetületében.

Elvégzendő feladatok: A kutatócsoport vezetőjének útmutatása szerint részvétel a szekunder
és  a  primer  kutatásokban,  kutatásszervezési  feladatok  ellátása  (pl.  szakirodalomelemzés,
részvétel  az  alkalmazni  kívánt  módszerek  kidolgozásában,  részvétel  a  kutatás
kivitelezésében).
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