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Elıterjesztés 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság  2010. november 10-ei ülésére 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
 
Az Európai Folklór Intézet igazgatója levélben fordult az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökéhez 
azzal, hogy 2011. februárjában Pécs városa és az Intézet közös szervezésében konferenciát 
szervezzenek a világ szellemi örökség listájára került mohácsi busójárás kulturális-történeti hátterérıl. 
A konferencia 8-10 tudós elıadóinak dolgozatát megjelentetik, valamint néhány balkáni maszkos 
csoportot meghívnak a program színesítésére. Az idıpont egybeesik a Mohácsi Busójárással, a város 
polgármestere szintén befogadója a rendezvény elemeinek. 
 
A konferencia jól kapcsolódik Pécshez, mint Európa Kulturális Fıvárosának programjaihoz, annak 
lezárásához, hiszen az EKF év kiemelten támogatott eseménye volt az idei Busójárás. 
A konferencia megszervezése, a publikációk és a maszkos csoportok utaztatása az elızetes 
kalkulációk szerint 5-6 millió forintba kerülne. 
 
Javasoljuk, hogy a Mővészeti Marketing Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. vegye be a 2011. évi 
programok soraiba a Szellemi Örökség Konferenciát a Busójárásról, és biztosítsa a támogatását a 
levezetı évre rendelt programkeretbıl. 
 
A rendezvény megszervezésére és lebonyolítására a Pécsi Kulturális Központot javasoljuk, az 
intézmény munkatársai rendelkeznek kellı szakértelemmel és az eddigi Szellemi Örökség 
Konferenciákat is ık szervezték Pécsett. 
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának  
…../2010.(11.10.) számú 
á l l á s f o g l a l á s a 
 
a Szellemi Örökség Konferencia a Busójárásról  
 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a Mővészeti Marketing Kommunikációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának, hogy a Szellemi Örökség Konferencia a Busójárásról címő 
rendezvény megvalósításában Pécs városa vegyen részt és ennek létrejöttéhez a következı 
intézkedést kezdeményezze: 
 
- Az Európa Kulturális Fıvárosa 2010 program megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 

Együttmőködési Megállapodásban mellékletében szereplı 2011. évi „Kulturális programokhoz, 
projektekhez kapcsolódó kiadások” sorban nevesített összegbıl biztosítsák a rendezvény 
költségét   

 
- A levezetı EKF év 2011-es programjai között szerepeltessék a rendezvényt 

 
- A rendezvény lebonyolításával bízzák meg a Pécsi Kulturális Központot és biztosítsák az 

intézmény részére a lebonyolításhoz szükséges forrást. 
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