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A Tudományfesztivált 2010-ben a
szervezők azzal a céllal hívták életre,
hogy a tudományos ismeretterjesztést népszerűsítse egy minden
korosztály számára vonzó, ingyenes
rendezvény keretében.

A Nemzeti Tehetség Program,
Budapest Főváros Önkormányzata,
Ferencváros Önkormányzata és
Józsefváros
Önkormányzata
támogatásával megvalósuló VII.
Tudományfesztivált a TIT Kossuth
Klub Egyesület és a Bolyai Pedagógiai
Alapítvány 2017. november 10-én,
a Kossuth Klubban (1088 Budapest,
Múzeum u. 7.) rendezi meg.

A rendezvény idei tematikája:
Budapest Science City. 2017-ben
a fesztivál, az előző évekhez hasonlóan, a tudományos ismeretterjesztés street science hagyományait
megtartva, új programelemekkel
bővül. A Tudományfesztivál programjait az UNESCO által meghirdetett

tematika köré szervezi, amely az idén
a fenntartható turizmus a fejlődésért (International Year of Sustainable
Tourism for Development).

A fesztivál egyik programeleme a
2017. november 10-én, pénteken
9:30-14:30 óra között megvalósuló
Budapest Science City konferencia.

A konferencia keretében olyan nyilvános fórumot hívunk létre, amely a
startup szubkultúra, az innovációval
foglalkozó nagyvállalatok, a kormányzati programok, az inkubátorházak és
az ágazatra vonatkozó legnagyobb
rendezvények szervezői (Brain Bar,
Startup Safary) cserélik ki tapasztalataikat és gondolataikat. A konferencia fő témája: Budapest helye és
szerepe a világ innovációs térképén. A konferencia plenáris előadások és kerekasztal-beszélgetések
formájában tekinti át az elmúlt években dinamikusan fejlődő innovációs
ökoszisztémát.

PROGRAM

09:30-10:00

MEGNYITÓ
10:00-11:30

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
11:30-12:00

KÁVÉSZÜNET
12:00-13:00

SMART CITY
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
13:00-14:00

ÖTLETTŐL A SIKERIG
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
14:00-14:30

SZENDVICSEBÉD

PLENÁRIS
ELŐADÁSOK
Budapest fejlődésének záloga az új technológiák alkalmazása
és használata a hétköznapi gyakorlatban. Az egyetemek és
kutatóintézetek statikus tudásbázisát dinamizálta egy nyitott
szellemű új generáció. A szemléletváltás eredményeként:
egyrészt kialakult a budapesti startup mikrokozmosz, amely
működési elemeit, szervezeti struktúráit és a munkához való
viszonyát újraértelmezte és kódex nélkül párhuzamosan
megjelenítette Rendezvényünk bemutatja azt az innovációs
szubkultúrát, amely az átlagember szeme elől rejtve marad.
A rendkívüli dinamikával fejlődő technológiai ágazatok olyan
nemzetközi elismertséget szerző rendezvényeket indukáltak,
mint a Brain Bar és a Startup Safary. A konferencia szekció
célkeresztjében a startup közösségek dinamikusan növekvő
kreatív energiái és az innovatív nagyvállalatok legújabb
fejlesztései állnak.
1.

Kovács Péter és Horváth Ádám (XLABS):
A budapesti innovációs szubkultúra helyzete
a régióban és azon túl

1.

Bocskov Jordán (MOSAIK):
Budapest a nemzetközi inkubációs térképen

KEREKASZTALBESZÉLGETÉSEK
Moderátor: Stumpf András

Smart City
Az elmúlt évek urbanizációs fejlesztései meghatározó módon befolyásolták a
budapesti lakosság kötődését, lokálpatriotizmusát. Ennek az új tendenciának több
olyan eleme is van, amelyek szinergikusan
nagyobb hatásfokkal képesek az élhető
város fogalmát megerősíteni az állampolgárokban. Elsődleges célunk ezeknek az
összefüggéseknek a meglétére és fejlesztési formáira felhívni a figyelmet. Minden
nagyváros fejlődéséhez hozzátartozik a
koncentrált tudásközpontok kialakítása.
A magas hozzáadott értékű vállalati tevékenység igényli a felsőoktatási kapcsolati
rendszerek kiépítését, valamint az ergonomikus munkakörnyezet létrehozását.
Az elmúlt évtizedekben Budapesten
két
meghatározó
innovációs
ingatlanberuházás is sikeresen elégítette
ki ezt a szükségletet: a Graphisoft Park
és az Infopark. Mik a feltételei a magyar
Szilícium-völgy létrehozásának? Milyen
további terjeszkedési lehetőségek előtt

állnak a vállalkozások? Milyen új beruházások várhatók Budapesten? Milyen módon
tudják segíteni a budapesti innovációs
szubkultúra fejlődését ezek a modellek?
Résztvevők: Lánszki Regő (URBANPM),
Michaletzky Bálint (GREENGO),
Havasi Zoltán (MOHANET),
Bacsa László (DEMOLA).

Ötlettől a sikerig
Fontos szemléletformáló feladatnak
tekintjük az ötletgazdák inspirálását.
A kerekasztal-beszélgetés témái: a
jó gyakorlatok bemutatása, jó befektető (smart money) nélkül nincs sikeres
ötlet?, van-e élet Magyarországon túl?
- a nemzetközi terjeszkedés feltételei):
Fogarassy Csaba (SZENT ISTVÁN EGYETEM), Horgos Lénárd (M27 ABSOLVO
CONSULTING), Weisbart Tamás (WHITE
SUMMERS), Mankovics Dávid (SYBRILLO).

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
További információk:

TUDOMANYFESZTIVAL.HU
Kapcsolat: info@tudomanyfesztival.hu

A VII. Tudományfesztivál a Nemzeti Tehetség Program
„a kiemelkedő tehetségű hazai és határon túli magyar
diákok és pedagógusok tudományos tájékozottságának
bővítéséhez, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez hozzájáruló programok támogatása” c. pályázatának
(NTP-TKSZP-M-17-0002) segítségével valósul meg.
További támogatók: Budapest Főváros Önkormányzata,
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat,
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat

