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I. A KONFERENCIA CÉLJA:
2013 márciusában indult a Szegedi Tudományegyetem vezetésével a Cooling Cubes nevű magyarszerb határon átnyúló együttműködés, melynek célja a Budapest-Belgrád közlekedési tengely mentén
működő fürdőhelyek összehangolt fejlesztése volt. A projekt zárása kapcsán a plenáris előadásokon
az együttműködésben résztvevő szakértők fogják az elkészült fürdőfejlesztési stratégiát bemutatni.
Az azt követő tudományos konferencia célja, hogy fórumot teremtsen a téma iránt érdeklődők
számára, illetve ráirányítsa a figyelmet turizmus- és fürdőfejlesztés, valamint hálózatépítés
lehetőségeire. A fórum további célkitűzése, hogy összehozza a turizmus- és fürdőfejlesztés területén
dolgozó szakembereket, valamint lehetőséget teremtsen az eszmecserére. A konferencia egyrészről
alkalmat teremt a különböző tudományterületeken dolgozó kutatók számára eredményeik
ismertetésére, másrészről lehetőséget ad a jövőbeli közös szakmai munkára, illetve
együttműködésre, ezzel is támogatva a szakmai közösségek oktatási és kutatási tevékenységét. A
konferenciára várjuk mindazok jelentkezését, akik a fürdőfejlesztési stratégiák megalapozásához
kapcsolható tudományos területen végzik kutatómunkáikat. Célunk a téma minél szélesebb körű,
tudományterületeken átívelő feltárása és bemutatása, mind társadalmi, kulturális és gazdasági
vonatkozásban.

II. A REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE: 2014. MÁJUS 15.
III. A REGISZTRÁCIÓ MÓDJA:
Jelentkezni a csatolt JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével, továbbá az absztrakt megírásával és mindkét
dokumentumnak a martyinzita4@gmail.com e-mail címre történő megküldésével lehet. A jelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról a Szervező Bizottság legkésőbb május 20-ig értesítést küld!

IV. RÉSZVÉTELI DÍJ:
A konferencia díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!

V. PUBLIKÁCIÓ
A konferencián elhangzott előadásokat ISBN számmal ellátott CD-n publikáljuk, ill. a tanszéki
honlapon tesszük közzé. A terjedelmi és formai követelményekről, ill. a kéziratok benyújtási
határidejéről 2. körlevelünkben olvashatnak.
A konferenciával kapcsolatban további információkat a martyinzita4@gmail.com e-mail címen vagy a
06/62-343-337-es telefonszámon szerezhetnek.
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