
Szakmai beszámoló a Huncastle 2021 – Várak és Kastélyok Nemzetközi Konferenciáról 
A konferencia témája: Digitális technológiák és innovációk a várak, kastélyok és kúriák kutatásában 

és bemutatásában 
 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy előadóink aktív közreműködésükkel, színvonalas, aktuális és érdekes 
prezentációkkal járultak hozzá a „Huncastle 2021 – Digitális technológiák és innovációk a várak, 
kastélyok és kúriák kutatásában és bemutatásában” című konferencia sikeréhez.  
 
A Huncastle-konferenciasorozat idén történelmet írt: Több évnyi közös munkánk eredményeképp a 
Huncastle 2021 konferencia országos szinten a szakmai publikumon kívül a nagyközönség számára is 
ismertté vált, a Kossuth Rádió már a konferencia első napján egy élő interjú formájában hírt adott 
rendezvényünkről. 
 
A 2021. november 25-26-ig megrendezésre került IV. Huncastle Nemzetközi Konferencia központi 
témáját a vár- és kastélyturizmusban felhasználható digitális megoldások képezték, különös tekintettel 
a digitális valóság alkalmazási lehetőségeire, a kulturális örökség digitális feldolgozására, az 
alkalmazható digitális eszközökre, valamint a KDS-adatgazdaságra.  
 
A konferenciának a tudomány és a szakma találkozásának biztosítása mellett további fontos 
eredménye, hogy lehetővé vált a lengyelországi és a hazai legjobb gyakorlatok megismerése is. A 
konferencia résztvevői különösen fontosnak tartották a tapasztalatcserét, és a Huncastle 2021 
konferenciának is köszönhetően megindult egyfajta együtt gondolkodás, a két nap során többféle 
szakmai együttműködési lehetőség is körvonalazódott. 
 
Lengyel vendégelőadóinktól szintén nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk: Vendégelőadóink a 
konferencia témájával, színvonalával és lebonyolításával egyaránt elégedettek voltak. A többféle 
témájú, nagyon változatos és remek előadókat felvonultató programnak köszönhetően a konferencia 
számos előadójával építettünk ki jó kapcsolatot. Dr. Krzysztof Borodako Professzor úr a Malopolska 
régió történelmi helyszíneinek üzemeltetéséről tartott előadást, különös tekintettel a világjárvány 
hatásainak kezelésére, de hallhattuk Dr. Mikołaj Getka-Kenig urat is, a Sandomierz Vármúzeum 
igazgatóját, aki a királyi rezidenciák múzeumként történő hasznosítását tárta a konferencia közönsége 
elé. Dr. Magdalena Lazarek-Janowska (West Pomeranian Business School, Szczecin) a lengyelországi jó 
gyakorlatokat mutatta be a hallgatóságnak, Lukasz Dec úr pedig a történelmi fényképek mesterséges 
intelligencia segítségével történő restaurálásáról tartott prezentációt. 

A konferencia tematikáját 2021-ben kibővítettük a nemesi kúriák vizsgálatával. A rendezvényen a 
Blaskovich-kúria és a Svastics-kúria is képviseltette magát.  

A konferencia szervezésében és lebonyolításában külön köszönetet mondunk Glázer Tamásnak, a NÖF 
Nkft ügyvezető igazgatójának a helyszín biztosításáért és a konferencia megnyitásáért, dr. Virág Zsolt 
miniszteri biztos úrnak szakmai támogatásáért és a konferencia megnyitásáért, Pálházy Nándornak, a 
tatai Esterházy-kastély igazgatójának és valamennyi kedves munkatársának a szervezésben és a 
lebonyolításban nyújtott segítségükért és a felejthetetlen tárlatvezetésért, Michl Józsefnek, Tata város 
polgármesterének a konferencia megnyitásáért, valamint Dr. Glózik Klára és Dr. Köbli Ádám egyetemi 
oktatóknak a szekciók vezetéséért, a Szalon Kávézó és a Várkanyar Vendéglő munkatársainak pedig a 
tökéletes ellátásért, kiszolgálásért.  

A konferencia előadásait összegző ISBN-számmal is rendelkező, lektorált tanulmánykötet megjelenése 
szintén a konferencia kiemelkedő eredményeihez tartozik. A kiadvány a lehető legszélesebb körű 
megismertetése a kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek és a településfejlesztésben 
tevékenykedők munkájának támogatása mellett a következő években megrendezésre kerülő 



kulturális, ezen belül vár- és kastélyturizmussal foglalkozó konferenciáknak is fontos kiindulópontját, 
alapját teremti meg. 
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