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TOLERANCIA SZIMPÓZIUM 

 

Nemzetközi szimpózium  
Sveta Ana v Slov. goricah, 2018. május 23.  

 
Kulturno turistični center Sveta Ana, Kremberk 35, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah 

 
 

Sveta Ana Önkormányzata a határon átnyúló ESCAPE projekt partnereivel együttműködve 
meghívja önt a nemzetközi TOLERANCIA SZIMPÓZIUMRA, amely 2018. május 23-án, 
szerdán, 9.30 órakor kezdődik a Sveta Ana Kulturális turisztikai központban, Sveta Ana v 
Slovenskih goricah helyszínen.   
 
A 2018-as esztendő a kulturális örökség európai éve, így még inkább fontos a kulturális 
örökségnek a zöld turizmus keretén belüli revitalizálása, a tolerancia jelenlegi helyzetének és 
a tolerancia iránti múltbéli viszony vizsgálata. Az európai év egyik fő célkitűzése „az európai 
kulturális örökségnek, mint a kulturális sokszínűségnek és a kultúrák közötti párbeszédnek a 
népszerűsítése, a kulturális örökség ápolásának és megőrzésének biztosítása, hogy azt a 
szélesebb és sokszínű nyilvánosság is élvezni tudja. Mindez többek között magában foglalja 
a közösségnek az örökséggel kapcsolatos fejlesztését és felvilágosítását, és ez által, a 
tagállamok jogkörének teljes körű tiszteletben tartásával, ösztönzi a társadalmi felzárkóztatást 
és az integrációt.” Ezt a célkitűzést személyesíti meg az ESCAPE projekt, amely a 
TOLERANCIA SZIMPÓZIUM tartalmával betekintést nyújt a kidolgozott határon átnyúló 
idegenforgalmi menekülésekbe, ugyanakkor pedig jeles vendégekkel, az esélyek és 
kihívások oldaláról nyitja meg a tolerancia és a turizmus tematikáját. 
 
A tolerancia és a turizmus témájában folytatott moderált beszélgetésen a partnerek képviselői 
mellett, az alább jeles vendégek mérlegelik az esélyeket és a kihívásokat: 
 

• Vlasta Nussdorfer, Szlovén Köztársaság, az emberi jogok ombudsmanja, 

• Peter Misja, a Szlovén Idegenforgalmi Szövetség elnöke, 

• Nataša Hočevar, Szlovén Idegenforgalmi Szervezet, 

• Kovács Andrea, Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Jelentkezési határidő 2018. május 22-e, kedd. A részvétel ingyenes. Részvételi szándékát, 
kérjük, az alábbi email címen jelezze: sara.berglez@sicm.si vagy tajnik@sv-ana.si. 
 
A szimpózium szlovén nyelven zajlik. Biztosítjuk a magyar nyelvre történő 
szinkrontolmácsolást. 
 
Szeretettel várjuk! 
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PROGRAM: 2018. május 23.    
 

09:30 – 10:00 Köszöntők és üdvözlőbeszédek  

10:00 – 10:15 Az ESCAPE projekt bemutatása  

10:15 – 10:50 Tolerancia és idegenforgalom, moderált beszélgetés a vendégekkel: 

Vlasta Nussdorfer, Peter Misja, Nataša Hočevar, Kovács Andrea, prof. Silvo Slaček, Srečko 

Štajnbaher és mag. Janez Kramberger 

10:50 – 11:00 Szlovén turizmus zöld politikájának ünnepélyes aláírása (Sveta Ana) 

11:00 – 11:30 Kávészünet 

11:10 – 11:30 Sajtókonferencia  

11:30 – 12:00 Zöld turizmus: fejlesztési erőforrások, megemlékezés helyszínei és a 

történetek, amelyek az életet írják (Szlovén Idegenforgalmi Szervezet) 

12:00 – 12:30 Kulturális és természeti örökség: a múlt kincsei a jövő perspektívái 

szolgálatában (Szlovén Kulturális Örökségvédelmi Intézet - ZVKDS) 

12:30 – 13:30 Alkalmazás bemutatása és digitális vezetés az ESCAPE 

élménycsomagjainak bemutatásával (FERI és az ESCAPE projekt partnerei) 

13:30 – 13:40 Vita és a szimpózium megállapításai  

13:40 – 14:00 Menekülés rövid bemutatása: Menekülés a vallások sokszínűségébe  

Sv. Ana térségében 

14:00  A résztvevők megvendégelése 

 

 


