
A Pécsi Tudományegyetem  

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara 

 

tisztelettel meghívja Önt a 

 

„Kulturális valóságismeret és EKF 2010 –  

35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés” 

tudományos konferenciára és emlékülésre 

                                          

A konferencia időpontja: 

2010. október 7-8. 

A rendezvény helyszíne: 

 

PTE FEEK 

7633 Pécs Szántó K. J. u. 1/B 

 

A konferencia rendezője: 

PTE FEEK Kultúratudományi Intézet 

Társrendezők: 

Pécsi Akadémiai Bizottság Közművelődési Munkabizottság 

Kultúraközvetítők Társasága 

 

A konferencia témája: 

 Pécsett, az „Európa Kulturális Fővárosa” címet elnyert városban, megsokasodtak a 

kortárs kultúra kérdéseiről folyó diskurzusok. A PTE FEEK által szervezett konferencián a 

kultúraközvetítés fő tendenciáit tekintjük át, a kulturális erőforrások újszerű mobilizációjával 

kapcsolatos kutatások aktuális eredményeinek bemutatására kerül sor. Ugyanakkor 

lehetőséget kívánunk biztosítani a szakmai résztvevőknek a tudományos eszmecserére. 

Célunk továbbá az intézményünkben 35 éve folyó kultúraközvetítő, illetve felnőttképzés 

méltó módon történő megünneplése. A konferenciát nyitott rendezvényként szervezzük meg, 

hiszen a lokális értékeket feltáró tudományos eredmények nagyobb helyi, illetve országos 

nyilvánosság érdeklődésére is számot tarthatnak. A téma jellegéből fakadó interdiszciplináris 

megközelítés jegyében várjuk a különböző tudományterületekről érkező előadók elsősorban 

olyan jellegű előadásait, amelyekben a kultúraközvetítéssel és a kulturális valóságismerettel 

kapcsolatos legújabb eredményeiket, vízióikat tudják ismertetni. 



Tervezett szekciótémák: 

 

 A kultúrakutatás új irányai 

 Művelődésszociológiai látleletek 

 A kultúraközvetítés múltja, jelene, jövője 

 Multikulturális társadalom és oktatás 

 A kulturális erőforrások újszerű mobilizációja 

 A kultúraközvetítő szereptudat alakváltozatai 

 A „kulturális mediátor” szak elnevezés tartalmai 

 

Jelentkezési határidő: 

2010. június 15. 

A jelentkezés módja: 

   A honlapon található jelentkezési lap és az absztrakt elküldésével, illetve a regisztrációs díj 

befizetésével. Az előadások időtartama max.20 perc. Az absztraktok hossza szóközökkel együtt 

1500-3000 karakter. 

Részvételi díj: 

 

12.000 HUF 

 

A rendezvény megvalósításában résztvevő szervezetek, intézmények: 

 Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 

 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 
 

Elérhetőségek, további információk: 

Zalay Dóra 

kulturális projektmenedzser 

PTE FEEK 

zdora@feek.pte.hu 

Tel: +36-72-501-500/2522 

Mobil: +36-30-451-6672 

www.feek.pte.hu 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Dr. habil Koltai Dénes egyetemi tanár, dékán 

Dr. Várnagy Péter egyetemi docens, intézetigazgató, tanszékvezető 

Dr. Kleisz Teréz egyetemi docens, tanszékvezető 

Dr. Zalay Szabolcs egyetemi adjunktus, tanszékvezető 
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