
 Pécsi Tudományegyetem  

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás  

 

Fejlesztési Kar 
 

 

„Kulturális valóságismeret és EKF 2010 –  

35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés” 

tudományos konferencia és emlékülés – 2010. november 18-19. 

 

A konferencia témája, célja, jellege: 

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

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

tágan értelmezett kultúraközvetítés fő tendenciáit tekintjük át, egyúttal 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, az alábbi témakörökben, amelyekben a 

kultúraközvetítéssel és a kulturális valóságismerettel kapcsolatos legújabb eredményeiket, 

vízióikat tudják ismertetni.  

Az elhangzott előadások szerkesztett változatait szabványos és lektorált konferencia- 

kiadványként, ISBN-számmal is rendelkező CD-ROM formájában kívánjuk megjelentetni, 

továbbá a tanulmányokat a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) révén online formában is 

közreadjuk. A kiadvány tervezett megjelenése: 2011. első negyedév. 

 

 

Várható szekciótémák: 

 

1. A kultúrakutatás jelene és új irányai 

2. A felnőttoktatás kihívásai az ezredforduló előtt és után 

3. Multikulturális társadalom és oktatás 

4. A kultúraközvetítő szereptudat összetevői 

5. A mozgókönyvtári ellátás szerepe a kulturális esélyegyenlőség megvalósításában 

6. Az emberi erőforrás fejlesztés kultúrája – múlt és jelen 

7. Workshop – Hallgatói tapasztalatok – 35 év tükrében 

8. Workshop – Oktatók, képzők, szervezők tapasztalatai – 35 év tükrében 
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A konferencia programja: 

2010. november 18.  csütörtök 

09.00 – 10.00 Regisztráció 

10.00 – 10.30 A konferencia és az emlékülés megnyitója  

10.30 – 12.00 Plenáris előadások 

12.00 – 12.30 Díjátadások 

12.30 – 13.30 Büféebéd  

13.30 – 15.00 Párhuzamos szekcióülések  I. 

15.00 – 18.00 Pécs Európa Kulturális Fővárosa – alternatív programok 

19.00 – 22.00 Fogadás a Cella Septichorában 

 

2010. november 19.  péntek 

09.00 – 10.30 Párhuzamos szekcióülések  II. 

10.30 – 11.00 Kávészünet 

11.00 – 12.45 Plenáris záróülés 

12.45 – 13.00 Konferenciazárás 

13.00 – 14.00 Zárófogadás         

A konferencia rendezői: 

PTE FEEK Kultúratudományi Intézet 

PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet 

Társrendezők: 

Pécsi Akadémiai Bizottság Közművelődési Munkabizottság 

Kultúraközvetítők Társasága 

Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 
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A jelentkezés módja előadóknak: 

    A honlapon található jelentkezési lap, továbbá magyar és idegen nyelvű (angol vagy 

német) absztrakt elküldésével 2010. szeptember 30-ig, két lehetséges szekció megjelölésével. 

A jelentkezést az absztraktok lektorálása után 2010. október 7-ig visszaigazoljuk. A 

lektorálás során elfogadott absztraktok előadás-, illetve cikkváltozatát 2010. október 31-ig 

kérjük elküldeni és a részvételi díjat befizetni. Az előadások időtartama maximum 20 perc. Az 

absztraktok hossza szóközökkel együtt 1500-3000 karakter. A jelentkezőkkel a 

kapcsolattartás e-mailen történik, ezért kérjük, mindenféleképpen adjanak meg e-mail címet. 

Amennyiben erre nincs lehetőségük, kérjük, szíveskedjenek – lehetőleg – mobiltelefonszámot 

közölni. 

A jelentkezés módja résztvevőknek: 

A honlapon található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével, illetve a részvételi díj 

befizetésével 2010. október 31-ig. 

 

A konferenciakötetben megjelenő előadások, illetve cikkek formai előírásai 

Név: Times New Roman, 16-os betűméret, félkövér, kiskapitális (beállítása: Betűtípusok 

között az effektusok felsorolásánál bejelölni) 

  

Cím: Times New Roman, 16-os betűméret, félkövér, kiskapitális (beállítása: Betűtípusok 

között az effektusok felsorolásánál bejelölni) 

 (Név és cím között 1 sorköz kihagyás legyen, a cím és a tanulmány szövege között 3 sorköz.) 

  

Tanulmány szövege: 
Betűtípus: Times New Roman 

Betűméret: 12-es 

Sorköz: szimpla 

Sorkizárt bekezdések 

  

Hivatkozások: 

  
A hivatkozások a szövegtörzsben legyenek: zárójelben az adott szövegrész után, a szerző 

vezetékneve kiskapitális betűtípussal, utána vessző, majd a kiadás éve, kettőspont 

oldalszámmal 

  

pl. Mindössze a felsőfokú szakiskolák működését engedélyezték – hiszen az ott képzett 

mérnökökre, hivatalnokokra az új politikai hatalomnak is szüksége volt (TÓTH, 2001: 98-100). 

  

Lábjegyzet: csak a tanulmányhoz szánt jegyzeteket, megjegyzéseket írjuk ide (a 

hivatkozásokat kizárólag az említett módon, a szövegtörzsben kell feltüntetni). 

Kivétel: a levéltári forrásokra való hivatkozás, mely szintén a lábjegyzetbe kerül rövidített 

formában. (A rövidítés feloldását a tanulmány végén szereplő irodalomban kell elvégezni, a 

feltüntetett példa alapján. Lásd IRODALOM, Levéltári források) 

  

Pl. ZML XXIV. 505. ZVM Szm. Felügy. iratai 1947. 5. doboz, 1947/769. sz. irat – Zala 

vármegye 
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A tanulmány végén szereplő irodalomjegyzék címe: 

  

IRODALOM 
Betűtípus: Times New Roman 

Betűméret: 12-es 

Sorköz: szimpla 

Sorkizárt bekezdések 

  

 

Egész műre: 

  
Szerző neve – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve) : Cím. Kiadó, Kiadás helye. 

pl. BARAKONYI Károly (2004): Rendszerváltás a felsőoktatásban. Akadémia Kiadó, Budapest. 

 

 

 

Hivatkozás tanulmányra: 

  

Tanulmánykötet esetében: 

Szerző neve – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): A hivatkozott tanulmány 

címe. In: Szerző(k)/ szerkesztő – név után zárójelben (szerk.) : A tanulmány 

gazdadokumentumának címe. Kiadó, Kiadás helye. oldalszám. 

pl. TÓTH Tamás (2001): A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig. In: Tóth Tamás 

(szerk.): Az európai egyetem funkcióváltozásai. Professzorok Háza, Budapest. 95-124. 

 

Folyóiratban megjelent tanulmány esetében: 

Szerző neve – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): Cím. In: Folyóirat címe 

évszám/ évfolyam, … szám. oldalszám. 

pl. LADÁNYI Andor (1993): A felsőoktatás nemzetközi összehasonlítása. Statisztikai Szemle 

1993/71, 7. szám. 553-561. 

  

Levéltári források: 
Pl. Zala Megyei Levéltár (röv.: ZML) XXIV. 505. Zalavármegye Szabadművelődési 

Felügyelőség (röv.: ZVM Szm. Felügy.) iratai 1947. 5. doboz, 1947/769. sz. irat –Zala 

vármegye 

  

Internetes hivatkozások:  
Szerző(k), közreadó(k) neve – családi név vagy testületi név kiskapitális betűtípussal: Cím. 

URL-cím. [letöltés ideje] 

 

Természetes személyek esetében: 

T. TÓTH Sándor – SZABÓ Árpád: Régi mértanok és a csillagászathoz használatos matematikai 

számítások. www.mek.oszk.hu/05400/05407/pdf/TToth_Szabo_Mat_regimertan.pdf [2009.05.23.] 

 

Testületek esetében:  

MAGYAR UNESCO BIZOTTSÁG: 2010 a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Éve. 

http://www.unesco.hu/kultura/kulturak-kozeledesenek/2010-kulturak-100324 [2010.07.07.] 

 

Ábrák: folyamatos számozással, címmel készüljenek: arab szám az ábra alatt középen, 

kettőspont, az ábra Címe 

  

http://www.unesco.hu/kultura/kulturak-kozeledesenek/2010-kulturak-100324
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Táblázatok: folyamatos számozással, címmel készüljenek: arab szám a táblázat felett 

baloldalon, kettőspont, a táblázat Címe 

  
Színes ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmazhat a szöveg, hiszen ezeket is el tudjuk 

helyezni a digitális megjelenés miatt. 

  

A tanulmány maximum 20.000 karakter terjedelmű lehet (szöveggel, táblázatokkal, 

ábrákkal, irodalommal együtt). 

Az előadásokat, kérjük, a zdora@feek.pte.hu e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni. 

 

A határidőn túl beérkezett és formailag nem megfelelő tanulmányok nem kerülnek 

lektorálásra. 

 

 

Részvételi díj (a szállásdíjat nem tartalmazza): 

 

8.000 Ft  

 

 

Szállás: 

 

Hotel Laterum (igény szerint – webhely-eléréssel) 
 

Elérhetőségek, további információk. kapcsolattartás: 

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 

 

 

Szervezőbizottság: 

 
Dr. Koltai Dénes egyetemi tanár, dékán 

Dr. Várnagy Péter egyetemi docens dékánhelyettes, intézetigazgató 

Dr. Zádori Iván egyetemi adjunktus, dékánhelyettes 

Dr. Agárdi Péter egyetemi tanár, intézetigazgató 

Dr. Kleisz Teréz egyetemi docens, tanszékvezető 

Dr. Sipos Anna Magdolna egyetemi docens 

Dr. Zalay Szabolcs egyetemi adjunktus, tanszékvezető 

Zalay Dóra kulturális projektmenedzser 

mailto:zdora@feek.pte.hu
mailto:zdora@feek.pte.hu
http://www.feek.pte.hu/

