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V. Magyar Földrajzi VII. Magyar Politikai X. „Közép-európai
Konferencia
Földrajzi Konferencia Hatszög” Konferencia

Első Körlevél
2010. március
2010. november 4-6-án a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete, Földtudományok Doktori
Iskolája, az MTA Politikai Földrajzi Albizottsága, valamint a Modern Geográfus Alapítvány és a
Pannon Talentum Alapítvány megrendezi a

„Geográfia – 2010 – Pécs” című rendezvényt.
Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa. A szervezők így egy jelentőségében és méreteiben is európai
szintű geográfus rendezvénnyel szeretnék gazdagítani a várost és a szakmai közönséget is.
Az esemény több szempontból is rendhagyónak számít. Egyrészt mivel az idei évben, immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre az 1998-ban elindított Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, illetve Pécs ad
otthont az 1989 óta megrendezésre kerülő Közép-európai Hatszög Konferenciának. A különleges konstellációnak köszönhetően a szervezők úgy döntöttek, hogy a három konferenciát társrendezvényekként, egy
időpontban rendezik meg. A konferenciák tervezett témakörei:
V. Magyar Földrajzi Konferencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Talajföldrajz
Vízföldrajz
Geomorfológia
Éghajlattan
Biogeográfia
Tájföldrajz és tájökológia
Geoinformatika
Településföldrajz (településökológia)
Népességföldrajz, szociálgeográfia
Gazdaságföldrajz  
Terület- és településfejlesztés
Történeti földrajz
Turizmus földrajz
A földrajz oktatása
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VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia – „Magyarország európai uniós elnökségének
politikai földrajzi kérdései”
Az Európai Unió, mint entitás rendkívül sok klasszikus és újszerű politikai földrajzi problémával rendelkezik
Ezek egy része belső (centrum-periféria, magterület, állam és állampolgár viszonya…), míg a többiek az integráció és a világpolitika többi szereplője közti viszonyt, játszmákat érintik (határok, hozzáférés az erőforrásokhoz, konfliktustérségek, nemzetközi migráció…). Számos tudományos-szakmai fórum foglalkozott
már külön-külön az egyes problémákkal, vagy a problémás földrajzi régiókkal, mi azonban a hangsúlyt
magára az Európai Unióra helyezzük. Nem az egyes tagállamok politikai földrajzi kérdéseit kívánjuk vizsgálni, hanem az EU, mint entitás politikai földrajzi kérdéseit.
Témakörök:
1. Történeti örökség, geopolitikai meghatározottságok
2. Szomszédságpolitika
3. Gazdasági problematika, világválság
4. Integráció-dezintegráció
5. Kultúra, identitás, nyelv, szimbólumok
6. Biztonságpolitika, stratégiai kérdések
7. Energiapolitika, közlekedés,
8. Magyarország helye az EU-ban
9. Délkelet-Európa, Balkán, Nyugat-Balkán
x. Közép-európai Hatszög Konferencia – „Kulturális gazdaság - Kulturális turizmus”:
Témakörök:
1. Városmarketing
2. Városszerkezeti kérdések
A konferencia nyelve angol és német
Kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelölje meg az előbbiekben felsorolt témakörök közül azt, amellyel kapcsolatosan előadni kíván.
Lehetőség nyílik több rendezvényen is részt venni előadással, vagy poszterrel. Ennek többletköltsége a
teljes részvételi díjon felül további 5000 Ft, amely egyben publikációs lehetőséget is jelent.
Csak hallgatóként is részt lehet venni a konferencián (étkezéssel), alacsonyabb részvételi díj ellenében.
A konferenciák nyelvei a magyar, az angol és a német.

Jelentkezési határidő: 2010. április 30. péntek
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és az alábbi címre való visszaküldésével lehet. A rövid
(50-100 szavas) absztraktot a jelentkezési lapra kell beírni (része) (12-es TNR betűtípus).
A tudományos program tartalmi és formai véglegesítése a visszaküldött jelentkezési lapok alapján történik. A végleges programot egy későbbi körlevelünkben ismertetjük.
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Előadások, publikációk:
A szekcióüléseken elhangzó előadások időtartama 15 perc lehet. A konferencián poszterek kiállítására is
lehetőséget biztosítunk.
Az elhangzott előadások (illetve az azokból készült cikkek) anyagát a szervezők a rendezvények jellegétől
függően ISBN, és/vagy ISSN számmal ellátott lektorált tanulmánykötetben, vagy referált folyóiratban jelentetik meg. A poszterek számára legfeljebb egy oldal terjedelmű kivonatként biztosítjuk a megjelenési
lehetőséget.
A kiadványok a konferenciát követően jelennek meg.

A tanulmányok leadási határideje 2010. november 30.
A cikkek formai követelményeiről egy későbbi körlevelünkben küldünk tájékoztatást.
Részvételi díj:
A részvételi díj magában foglalja a regisztrációs díjat, az étkezést (egy ebéd, egy állófogadás, büfé), a konferencia hivatalos kiadványainak megjelentetési költségeit, valamint a szervezési költségeket.
2010. június 15. előtti átutalás esetén
21 000
(HUF)

16 000 (HUF)

• Diákoknak és nappali
tagozatos PhD hallgatóknak
• Előadás nélkül részt vevőknek

2010. június 15. utáni átutalás, vagy
helyszíni befizetés esetén
25 000
(HUF)

19 000 (HUF)
• Diákoknak és nappali
tagozatos PhD hallgatóknak
• Előadás nélkül részt vevőknek

Az ár nem tartalmazza a szakmai kirándulás (borkóstolóval és vacsorával) költségeit, amelynek díja további 5000 Ft.
A résztvevők a regisztrációs költséget átutalással fizethetik be. Erről információkat a következő körlevélben küldünk.
Határidők:
A jelentkezési lapok beérkezési határideje:					
Jelentkezések regisztrálásának határideje:					
Alacsonyabb részvételi díj befizetésének határideje: 			
A cikkek leadási határideje: 						

2010. április 30.
2010. május 8.
2010. június 15.
2010. november 30.
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Szállásfoglalás:
A részvételi díj a szállás költségeit nem tartalmazza, a konferencia résztvevői a szállásfoglalásaikat egyénileg rendezik.
A szervezők, tekintettel a rendezvény nagyságrendjére, valamint az Európa Kulturális Főváros évad miatti
várható zsúfoltságra, továbbá a pécsi szállodák igen szűkös kapacitására, a Hotel Laterumban szállást foglaltak, amelyet 2010. június 15-éig garantálnak jelen konferencia részére. Emiatt kérnénk a jelentkezőket,
hogy legkésőbb a megadott határidőig rendezzék szállásfoglalásaikat a konferenciára történő hivatkozással.
A szállodában maximálisan 250 főt tudnak elhelyezni (2-3 és 4 ágyas) különféle kategóriájú szobákban.
Kedvezményes ár a konferencia résztvevői részére: 5500-9700 Ft /fő/éj reggelivel. A szálloda 2010. májusától négy csillagos minősítésű lesz, és wellness részleggel bővül.
A szállásfoglalást, és az azzal kapcsolatos egyéb információkat, kéréseket a szállodával tudják rendezni.
Elérhetőség:
Kapcsolattartó: Vétek Edina
Cím: 7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.
Telefon: 72/252-108, Fax: 72/252-131
Web: www.laterum.hu
email: laterum@laterum.hu
Helyszínek:
A három konferencia plenáris ülése közösen kerül megrendezésre. A részletekről egy későbbi körlevélben adunk tájékoztatást.
További információ a „Geográfia – 2010- Pécs” honlapján: www.foldrajzikonf2010.pte.hu
Általános információk:

Email: foldrajzikonf2010@gamma.ttk.pte.hu
Tel: 72/503-600/4625 Fax: 72/501-531
Számlázás: Berki Mónika tanársegéd (72/503-600 4822)
Információ az V. Magyar Földrajzi Konferencia esetében:
Szebényi Anita tudományos segédmunkatárs (72/503-600 4828 vagy 4626)
Bognár Angéla doktorandusz (72/503-600 4821)
Lukoczki Georgina doktorandusz (72/503-600 4483)
Piszter Gergely doktorandusz (72/503-600 4247)
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Információ a VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia esetében:
Dr. Reményi Péter adjunktus (72/503-600 4212)
Kurilla Annamária – doktorandusz (72/503-600 4828)
Erdei István demonstrátor
Információ a X. Közép-európai Hatszög Konferencia esetében:
Dr. Aubert Antal egyetemi docens (72/503-600 4617)
Dr. Trócsányi András egyetemi docens (72/503-600 4487)
Gelányi Nóra tanársegéd (72/503-600 4822)

A Programirányító Bizottság nevében:

Dr. Pap Norbert, elnök					
egyetemi docens 						
tudományos igazgatóhelyettes

Szebényi Anita, titkár
tudományos segédmunkatárs
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