
 
A Magyar-Koreai Társaság meghívja nemzetközi konferenciasorozata nyitórendezvényére, címe:   

„Közpolitika és civil diplomácia – a Koreai Baráti Társaságok szerepe a nemzetközi 
kapcsolatokban”.  

 
Cél: Európában működő partnerszervezeteink munkája megismerése, tapasztalatcsere. Most a Visegrádi, 
a szomszédos országok szervezeteivel, valamint a Német- és az Orosz Koreai Társasággal találkozunk.  
 
A nyitó konferencia ideje: 2016. március 30-31. (szinkrontolmácsot biztosítunk) 
Helye március 30-án: Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey Andor Előadóterem 
                                    1083 Budapest, Ludovika tér 2-6, földszinti kupolacsarnok mellett  
Program:  
Március 30-án   (szerda)  
10:00 -  12:15    Külföldi vendégek érkezése, szállás elfoglalása  
12:15 -  13:00    Magyar Természettudományi  Múzeumban vendégeinket szendviccsel,  
                           kávéval, ásványvízzel várjuk – szendvicshez a szalámi, sonka Társaságunk   
                           tagja, a KOMÉTA adománya  
13:00 – 14:00    Házigazdánk vezetésével a Múzeum legfontosabb részeit tekintjük meg  
14:00 -  16:30    “Közpolitika és civil diplomácia – civil szervezetek szerepe a nemzetközi  
                           kapcsolatokban” c. konferencia a Természettudományi Múzeum Semsey   
                          Andor Előadótermében  (szinkrontolmácsolással)  
16:30 – 17:30    Külföldi partnerszervezeteinkkel együtt koszorú elhelyezése a Magyar-Koreai  
                          Társaság által állított Ahn Eak Tai szobornál – ezzel párhuzamos                  
                          kezdeményezése Társaságunknak a Bartók Béla szobor állítása Szöulban;   
                          megvalósulása folyamatban 
17:30 – 18:10    Készülés a hajóútra   
                          (innen a program külföldi vendégeinknek és az ő külön programjukban résztvevőknek)                
18:30 – 19:00    Érkezés a kikötőhöz és beszállás a hajóra 
19:00 -               Városnéző Dunai hajóút vacsorával  
                        
Március 31-én (csütörtök)                                    
 9:15 – 11:00    A március 30-iai konferencián résztvevők meghívott vendégként vesznek részt a  
                         „Dél- Korea és Magyarország kapcsolatrendszere” c konferencián, melynek szervezője  
                         L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára, az Interparlamentáris Unió Magyar-         
                         Dél- Koreai Tagozata elnöke, helyszín: Várkert Bazár                           
11:00 – 12:30   Külföldi vendégeinkkel konzultáció a Koreai Baráti Társaságok jövőbeni közös         
                         programjairól, az együttműködés lehetőségeiről  
12:30 – 13:30   Ebéd és a hivatalos program zárása, külföldi vendégek elutazása   
  
A két napos rendezvény programjai nyilvánosak, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni 
március 26-ig lehet az eurasiaconcept@gmail.com email-címen, vagy a 20-662 8327 mobilszámon. 
Kérjük azt is jelezzék, mely programokban szeretnének részt venni.   
Tisztelettel                                                                         
                             Dr. Szegő Andrea, elnök                         
Támogatóink és együttműködő partnereink: 

                                                         


