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K U L T Ú R A ÉS T U R I Z M U S 

A Magyar Turizmus Rt. , a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest Éó'város Önkormányzata, valamint a kul
turális és idegenforgalmi szervezetek támogatásával 1998. november 9-13. között rendezik meg a Magyar Kultúra Alapítvány 
székházában a Kultúra és Turizmus 98' Nemzetközi Konferenciát és Vásárt. 

A konferencián várhatóan 250 érdeklődő vesz részt, a kiállításon 40-50 kulturális és idegenforgalmi intézmény, cég jelenik 
meg színes kínálatával. 

A konferenciát M i c h a e l Laké az Európai Unió magyar nagykövete nyitja meg, és számos más hazai és külföldi előadó 
mellett Péter Schlackleford, a W T O Európai igazgatója is megtiszteli a rendezvényt. 

A konferencián résztvevő szakemberek a kultúra és turizmus együttes tevékenységét értékelik majd, és megvitatják a to
vábbi együttműködési lehetőségeket. 

A z előadások rávilágítanak e két terület összefonódására, és jövőbeni szoros együttműködésük fontosságára. 
A turisztikai kínálat jelentős részét a kulturális vonzerőre épülő programok alkotják. Ugyanakkor a turizmusból származó bevé

telek hozzájárulnak kulturális intézményeink fenntartásához, a programok, kiállítások és rendezvények által kulturális örökségünk 
megőrzéséhez. 

A konferenciához kapcsolódó kiállítás és vásár lehetőséget nyújt a kulturális turizmus piacán megjelenő termékek, prog
ramok bemutatására, amely elősegíti a kulturális turisztikai kereslet és kínálat egymásra találását. 

A Kultúra és Turizmus '98 Nemzetközi Konferencia és Kiállítás fórumot biztosít a két társterület képviselői számára. 
A rendezvény résztvevői hét szekcióban vitathatják meg a kultúra és turizmus kapcsolatát, az együttműködést érintő kérdé

seket, problémákat. 
„A tömegturizmus és kultúra" szekció a tömegturizmus és kultúra kapcsolatával, többek között a múzeumok szerepével és lehe

tőségeivel foglalkozik. 
Témagazda : Magyar Turisztikai Egyesület, szekcióvezető : Dr. Lengyel Márton, a Magyar Turisztikai Egyesület elnöke. 
„A kulturális turizmus finanszírozása" szekción belül a különböző bevételi források felhasználásáról és támogatási alapok létre

hozásáról lesz szó. 
Témagazda : Magyar Turizmus Rt. , szekcióvezető : Dr. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója. 
A „Falusi turizmus" szekcióban megvitatják a vidéki turizmus sokféle, egymást kiegészítő változatait, amelyek a helyi környe

zet és társadalom érdekeit egyaránt szem előtt tartják. Program ajánlataik, látnivalóik a helybéliek bevonásával helyi adottságok
ra épülnek. 

Témagazda: Falusi Turizmus Országos Szövetsége, szekcióvezető: Szabó Géza, a Falusi Turizmus Országos Szövetségének alel
nöke. 

„A szálloda mint a kultúra közvetítésének helyszíne" szekcióban a szállodák a kultúra közvetítésében, terjesztésében betöltött 
szerepéről folytathatnak eszmecserét az érdeklődők. 

Témagazda: Magyar Szálloda Szövetség, szekcióvezető: Dr . Rubovszky András, a Magyar Szálloda Szövetség elnöke. 
„A fesztiválok szerepe a turizmusban" szekció a fesztiválok fontos szerepét, vonzerejét és tapasztalatait dolgozza fel. 
Témagazda: Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, szekcióvezető: Lukovics András a Magyar Művészeti Fesztiválok Szö

vetségének elnöke. 
„A turizmus és kommunikáció" szekció megvitatja a legmodernebb kommunikációs eszközök a turizmus területén való sokrétű 

használatának lehetőségeit. 
Témagazda: Magyar Művelődési Intézet, szekcióvezető: Dr. Tasnádi József, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem do

cense. 
A „Környezet és turizmus" szekció a turizmus egyre sürgetőbb és vitatottabb problémakörével, a tömegturizmus és annak kör

nyezetünkre ( természeti - társadalmi - kulturális) való hatásával foglalkozik. Megvitatja azokat a hosszú távú turizmus fejlesztési 
alternatívákat, amelyek nemcsak a helyi turisztikai adottságok kiaknázására, hanem azok egyidejű megőrzésére is irányulnak. 

Témagazda: Magyar Turisztikai Egyesület, szekcióvezető: Dr. Oláh János, a Haltenyésztési Kutató Intézet tudományos tanács
adója. 

A rendezvény keretében 1998. november 11-én tartandó kiállításra és vásárra a szakmai érdeklődők számára ingyenes be
lépést biztosít a Konferencia Előkészítő Bizottsága. 

Ingyenes belépőket a konferencia titkárságán, az alábbi címen igényelhetnek : 

Kult-Turist Kft . 
1094 Budapest, A n g y a l u. 31 . 
Tel . : l -218-6558, 218-6559. 

Fax : l-218-6560 
e-mail: corvin@mail.datanet.hu 
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