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Koltai Zsuzsa

BESZÁMOLÓ A „KULTURÁLIS 

VALÓSÁGISMERET ÉS EKF 

2010 – 35 ÉVES A PÉCSI 

KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KÉPZÉS” 

CÍMŰ KONFERENCIÁRÓL

„Kulturális valóságismeret és EKF 2010 – 35 éves a pé-
csi kultúraközvetítő képzés” címmel rendezett tudo-
mányos konferenciát és emlékülést a Pécsi Tudo-
mányegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kara 2010. november 18-19-én.

A konferencia a PTE FEEK Kultúratudományi 
és Könyvtártudományi Intézetének közös szer-
vezésében valósult meg, a munkálatokba társren-
dezőként bevonták a Pécsi Akadémiai Bizottság 
Közművelődési és Könyvtártudományi Munkabi-
zottságát, a Kultúraközvetítők Társaságát, a Pécs/
Sopianae Örökség Nonprofi t Kft.-t, valamint a PTE 
Alumni Irodáját is.

A kultúraközvetítés múltjával és kurrens kér-
déseivel foglalkozó konferencia megszervezése 
több szempontból is indokolt volt a PTE Felnőtt-
képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán a 
2010-es évben. A konferencia apropóját egyrész-
ről a kar előzményének számító Közművelődési 
Szakcsoport munkájának 35 évvel ezelőtti meg-
indulása és a kar megalakulásának ötödik évfor-
dulója szolgáltatta, másrészről a 2010-es Európa 
Kulturális Főváros évad szakmai programsoro-
zatához kapcsolódott az intézmény a kultúraköz-

vetítés különböző aspektusait vizsgáló rendez-
vényével.

A konferencia Prof. Dr. Koltai Dénes, a PTE 
FEEK dékánjának megemlékező ünnepi beszédével 
indult, aki felidézte a Közművelődési Szakcsoport 
megalapításának 35 évvel ezelőtti körülményeit, va-
lamint a pécsi kultúraközvetítő képzés fejlődésének 
és az önálló kari státusz elérésének legfontosabb 
lépcsőfokait. A személyes élményekkel tarkított, 
közvetlen hangvételű beszámoló által keltett kelle-
mes, baráti atmoszféra a konferencia mindkét nap-
ján meghatározó maradt. A kar dékánja kiemelte Dr. 
Újvári Jenő, a képzés elindítójának a pécsi kultúra-
közvetítés fejlődésében betöltött szerepét, valamint 
a kar elismerése és köszönete jeléül átadta az alapító 
számára a PTE FEEK díját. A dékáni megemlékező 
beszédet követően Dr. Zeller Gyula rektorhelyettes 
a PTE, Lengvárszky Attila, az Oktatási és Kulturá-
lis Bizottság alelnöke pedig Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának képviseletében mondott kö-
szöntőt. A megemlékezés ezt követően Ruzsa Csa-
ba, a Pécs 2010 Menedzsment Központ ügyvezető 
igazgatójának, majd Prof. Dr. Matthias Munkwitz, a 
Hochschule Zittau/Görlitz dékánjának, végül Prof. 
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Dr. Majdán János, az Eötvös József Főiskola rekto-
rának köszöntő beszédével folytatódott. Dr. Zeller 
Gyula rektorhelyettes egyetemi díjjal jutalmazta 
Kigyós Sándort (posztumusz), Szerecz Józsefnét és 
Dr. Ujvári Jenőt a pécsi kultúraközvetítő képzés el-
indításában, illetve továbbfejlesztésében szerzett ér-
demeik elismeréseként.

Az ünnepi megemlékezést követően került sor 
a kultúraközvetítés különböző területein felme-
rülő kurrens, szakmai kérdéseket elemző plenáris 
előadásokra. Dr. Kocsis Mihály a PTE FEEK tan-
székvezető egyetemi docense a karon (és jogelőd 
intézményeiben) végzett hallgatók szakmai szo-
cializációját és pályaalakulását 2006 óta vizsgáló 
kutatásának eredményeit ismertette. Az előadó és 
munkatársai által lebonyolított hatalmas munka 
eredményeképp a hallgatóság képet kaphatott a 
pécsi kultúraközvetítő képzésben az elmúlt 35 év-
ben végzettséget szerzett diplomások demográfi ai 
összetételéről, jelentkezési és szakválasztási pre-
ferenciáiról, a képzéssel kapcsolatos vélemények-
ről és attitűdökről, valamint a végzettek jelenlegi 
mindennapi és szakmai életéről. Ezt követően Dr. 
Halmai Zsuzsa, a Kultúraközvetítők Társaságának 
elnöke a kultúraközvetítés jelenlegi kihívásairól és 
lehetőségeiről tartott előadást. Dr. Kapitány Ágnes 
és Dr. Kapitány Gábor, az MTA doktorai tartották 
a konferencia harmadik plenáris előadását. Az elő-
adók elemezték a kultúra változásait meghatározó 
legfőbb folyamatokat, valamint napjaink kulturá-
lis változásainak és értékváltozásainak elemzésén 
keresztül megvilágították a mai magyar kultúra 
jellemzőit és fejlődési lehetőségeit. A plenáris elő-
adásokat követően a konferencia résztvevői a kul-
túraközvetítés különböző területeit vizsgáló szek-
ciók keretében folytatták a munkát. A konferencia 
szekciói az alábbi témák köré szerveződtek:
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. Mobilkönyvtári innovációk a kulturális esély-
egyenlőség megvalósításában
6. Az emberi erőforrás fejlesztés kultúrája – múlt és 
jelen
7. Workshop – Hallgatói tapasztalatok – 35 év tük-
rében
8. Workshop – Oktatók, képzők, szervezők tapasz-
talatai – 35 év tükrében

A konferencia első napján, a szakmai programot 
követően a szervezők három, különböző kulturá-

lis programmal kedveskedtek a konferencia részt-
vevőinek. A pécsi múzeumok iránt érdeklődő 
kollégák Dr. Huszár Zoltán, a kar egyetemi do-
censének vezetésével ismerkedhettek meg a helyi 
múzeumok gyűjteményeivel, valamint kultúra-
közvetítő és -szervező tevékenységével. Az Euró-
pa Kulturális Főváros program nagyberuházásai 
és infrastrukturális fejlesztései iránt érdeklődő 
résztvevők számára pedig kettő, a 2010-es évre 
kulcsprojektként felépült új kulturális intézmé-
nyeket bemutató szabadidős programot kínál-
tak a rendezők. Lehetőség nyílt az épülő Zsol-
nay Kulturális Negyed és a Gyugyi gyűjtemény 
megtekintésére, a könyvtári kultúraközvetítés 
innovációja iránt érdeklődő szakemberek nagy 
megelégedésére pedig a harmadik csoport a Kap-
tár Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudás-
központba, valamint a Pécsi Konferencia- és Kon-
certközpontba látogatott el. A délutáni kulturális 
programot követően a kar a Cella Septichora Lá-
togatóközpontban tartott állófogadást a konferen-
cia résztvevői számára.

A konferencia második napján folytatódtak az 
előző napi szekcióülések. A szakmai program le-
zárására plenáris záróülésen került sor, ahol Bo-
zóky Anita, a Pécs/Sopianae Örökség Nonprofi t 
Kft. ügyvezetője roppant érdekes előadást tartott 
arról, hogy miként reagált a pécsi kulturális in-
tézményrendszer és a pécsi kultúraközvetítés az 
elmúlt két évtized kihívásaira, valamint feltárta a 
város előtt álló innovációs lehetőségeket. Az elő-
adást követően a szekciók és műhelymunkák ve-
zetői beszámoltak az elmúlt két nap tapasztalatai-
ról, összefoglalták és a plenáris fórum elé tárták a 
szekciók munkájának eredményeit. A konferencia 
zárásaként Prof. Dr. Koltai Dénes, a PTE FEEK dé-
kánja emlékérmeket adott át a konferencia résztve-
vőinek, valamint sor került a kar megalakulásának 
ötödik évfordulójára készült emléktábla leleplezé-
sére és felavatására.

A konferencia több mint 200 résztvevője meg-
elégedéssel nyilatkozott a rendezvény szakmai és 
szabadidős programjairól egyaránt. A PTE FEEK 
munkatársai számára nagy öröm volt, hogy egy 
ilyen kellemes hangulatú és szakmailag színvona-
las rendezvénnyel sikerült megünnepelni a pécsi 
kultúraközvetítő képzés megindulásának 35. év-
fordulóját, valamint a 2005-ben önállóvá vált kar 
ötödik születésnapját. Az ünneplés méltó záróak-
kordja lesz az előadások szerkesztett és lektorált 
anyagának CD-ROM és online (Magyar Elektro-
nikus Könyvtár) formában való megjelentetése a 
2011-es év első felében.


