
A Skandináv Ház Alapítvány beszámolója 
a Think:Nordic konferenciáról 

 
 

A Skandináv Ház Alapítvány 2018. március 3-án tartotta meg Think:Nordic nevű konferenciáját 
a Budapesti Corvinus Egyetemen. A konferenciát az alapítvány – többek között – azért szervezte 
meg, mert a kuratóriumunk 2015-ben úgy döntött, az állandó és időszaki kulturális programok 
mellett teret adunk a skandináv értékeket népszerűsítő, társadalmi kérdésekkel foglalkozó 
programoknak is. 
 
A Think:Nordic konferencia elsődleges célja az volt, hogy az északi országok – Dánia, Finnország, 
Izland, Norvégia és Svédország – neves szakemberei bemutassák Budapesten azokat a 
skandináv értékeket, melyek mások számára is jó példát jelentenek. 
 
A program öt előadásból és egy kerekasztal-beszélgetésből állt. 
 
A konferencia meghívott előadói voltak: 
 
Lasse Schelde (Dánia) 
Magnús Karl Magnússon (Izland) 
Rasmus Ekholm (Finnország) 
Thomas Hellum (Norvégia) 
Mattias Goldmann (Svédország) 
 
Az előadók 30 perces előadásait 10 perces kérdezz-felelek szekciók követték, amikor a 
közönségnek lehetősége nyílt arra, hogy kérdéseket tegyen fel a meghívott szakembereknek.  
 
Az Élő Adásra történő felkészülés során rengeteg új tapasztalattal gyarapodtunk. Hálásak 
vagyunk a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak azért, hogy megtapasztalhattuk, hogyan 
működik a gyakorlatban egy közösségi adománygyűjtő est, illetve milyen előkészületeket 
igényel az adománygyűjtő szervezetek részéről a részvétel. Az alapítvány vezetője, Varga 
Veronika személy szerint is számtalan új tapasztalattal gazdagodott az Élő Adás előkészítési 
fázisában. 
 
A konferenciát megelőző hónapokban a Skandináv Ház kizárólag önkéntesekből álló csapatának 
valamennyi tagja részfeladatokat vállalt a projektben. A vendégek kiválasztásától, meghívásától 
kezdve, a helyszínkeresésen át, a különböző árajánlatok bekéréséig számos feladatkör közül 
választhattak. Tapasztalataink szerint valamennyien jól teljesítettek, a közös munka még jobban 
összekovácsolta a társaságot, akik egyöntetűen úgy nyilatkoztak a konferenciát követően, hogy 
maximálisan elégedettek az elért eredményekkel. 
 
Saját elvárásainknak sikeresen megfeleltünk, a konferencia nagyobb ismertséget és komoly 
elismeréseket hozott a Skandináv Háznak. Elmondható, hogy kultúrdiplomáciai körökben is 
sikerült növelnünk alapítványunk ázsióját. A konferencia óta eltelt időben folyamatosan 
kaptunk pozitív visszajelzéseket az előadóktól, résztvevőktől, a nagykövetektől, követségi 
munkatársaktól, skandinavistáktól és laikusoktól egyaránt. 
 



Előzetes számításaink szerint kb. 200 vendégre számítottunk a konferencián, azonban ennél 
jóval többen, nagyjából 350-en hallgatták meg az öt északi előadót március 3-án. 
 
Örülünk annak, hogy az Élő Adáson a Skandináv Házat támogatók közül többen személyesen is 
részt vettek a konferencián, ahogyan annak is, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 
munkatársai, kurátorai közül többen is ellátogattak erre a rendezvényre. 
 
Az egyetlen negatívum, melyet felhozhatunk a konferenciával kapcsolatban, hogy az esemény 
sajtóvisszhangja alulmúlta az előzetes várakozásainkat. Ugyan a meghívott előadókkal készült 
néhány interjú, és megjelent pár beszámoló is a Think:Nordic konferenciáról, azonban azt 
feltételeztük, az előadók témái komolyabb visszhangot kapnak majd a magyar sajtóban. 
Tanulságként mindenképp érdemes levonnunk, hogy a március 3-án, szombat délelőttre 
szervezett sajtótájékoztatónk időpontja nem volt túlságosan szerencsés. A későbbiek során arra 
mindenképpen figyelnünk kell, hogy ne hétvégi időpontra szervezzük a sajtóreggelit. 
  
A program finanszírozásában komoly segítséget jelentett a Skandináv Ház Alapítvány számára 
2017 novemberében lezajlott Élő Adás névre hallgató adománygyűjtő est, amely alapítványunk 
önkéntesei számára egy roppant inspiráló est volt, ám ezen túl igen jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz is, hogy a Think:Nordic konferencia megszülethessen. A közel 800 000 Ft-os 
adomány nélkül kétséges, hogy egyáltalán életre hívtuk volna-e ezt a nagyszabású programot. 
 
Számunkra is megerősítést nyert, hogy érdemes volt meglépnünk azt a koncepcióváltást, mi 
szerint a kulturális programok mellett komolyabb hangsúlyt fektetünk az aktuális  társadalmi 
kérdésekkel foglalkozó rendezvényekre.  
 
A konferencián rögzített videókat sajnos csak jóval az esemény után tudtuk elérhetővé tenni, 
melynek okai között részben az önkéntes bázisunkban bekövetkezett változások, kényszerű 
feladat átcsoportosítások, az utómunkák újratervezése volt az oka, részben a norvég előadás 
kapcsán tisztáznunk kellett  bizonyos jogvitákat. Ezek végül sikeresen megoldódtak a nyár 
közepére, és így néhány, az őszi szezonra tervezett kommunikációs lépéssel,  reméljük, hogy 
még szélesebb közönséghez juthatnak el a Think:Nordic konferencia keretében elhangzott 
gondolatok. 
 
Az előadások itt találhatóak a svéd nagykövet nyitóbeszédével és a kerekasztal-beszélgetéssel 
együtt:  
https://www.youtube.com/channel/UCM-ubH1oYMQ9GIjV386OeaA/videos 
 
Sajtó megjelenések: 
 
2018. 02. 24. Corn and Soda: http://cornandsoda.com/think-nordic-akik-skandinaviat-
formaljak 
2018. 02. 26. Építészfórum: http://epiteszforum.hu/think-nordic-eloadasok-azoktol-akik-
skandinaviat-formaljak 
2018. 02. 26. Infovilág: http://ww2.infovilag.hu/2018/02/26/thinknordic-eloadasok-azoktol-
akik-skandinaviat-formaljak 
2018.02. 26. We Love Budapest: https://welovebudapest.com/program/thinknordic-
konferencia-2018 
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2018. 02. 26. BME Középülettervezési Tanszék: http://www.kozep.bme.hu/think-nordic-
konferencia 
2018. 02.: Budapester Zeitung: www.budapester.hu/times/news/think-nordic 
2018. 02. Lakáskultúra: http://www.lakaskultura.hu/hirek/tudjuk-mit-csinalsz-hetvegen 
2018. 03. 01. The Budapest Times: https://www.budapesttimes.hu/2018/03/01/think-nordic 
2018. 03. 01. 
ATV: https://www.youtube.com/watch?v=68yp1Hg3kkQ vagy http://www.atv.hu/videok/vide
o-20180301-think-nordic-eloadasok-azoktol-akik-skandinaviat-formaljak 
2018. 03. 04. Szeretlek Magyarország: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/az-autozas-
nem-alapveto-emberi-jog 
2018. 03. 05. Nordic Bridge: https://www.nordicbridge.hu/articles/2018/7/9/thinknordic-
conference 
2018. 03. 05. 
Divany.hu: https://divany.hu/vilagom/2018/03/05/mit_tudnak_ezek_a_skandinavok_amit_mi
_nem 
2018. 03. 09. Corn and Soda: http://cornandsoda.com/think-nordic-thomas-hellum-interju 
2018. 03. 21. 24.hu: https://24.hu/kultura/2018/03/21/milliok-nezik-a-teveben-ahogy-valaki-
pulcsit-kotoget-de-mi-ez-az-orulet 
2018. 03. 24. 24.hu: https://24.hu/kultura/2018/03/24/ha-nem-akarunk-megfulladni-muszaj-
lesz-biciklire-valtanunk 
 
A fentieken kívül a Magyar Nemzet újságírója is készített egy interjút Thomas Hellummal, amit 
sajnos nem tettek fel az online felületükre, csak nyomtatásban jelent meg. 
 
 
 
(végleges formában) Budapest, 2018. július 16.  
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