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Hírek

Lapzártánk idején, 2010. március 17-én ünnepelte a PTE Földrajzi Intézete és a Földtudományok Doktori 
Iskola közös alapítója, Dr. Tóth József rector emeritus, egyetemi tanár 70. születésnapját. A geográfus 
hagyományokhoz méltón munkatársai ezúttal is kedveskedtek könyvekkel is az ünnepeltnek. Így örömmel 
számolhatunk be arról, hogy megjelentek és az Intézetben megrendelhetők a következő kötetek: 

Tér Tálentum Tanítványok II. (szerkesztette: Görcs Noémi Lívia és Pirisi Gábor, kiadta a Publikon Kiadó). 
Az „ikerköteteknek” szánt páros első tagja (szerk.: Kovács István és Trócsányi András) a lapszámunk törde-
lésekor még nyomdában volt, így egyelőre csak a második, a korábbi és jelenlegi doktoranduszok által írt 
tanulmánykötet látott napvilágot. 359 oldalon 30 szerző 28 tanulmánya várja azokat, akik érdeklődnek a 
geográfia utánpótlásának legfrissebb írásai iránt, és örömüket lelik a földrajztudomány sokszínűségében.

15. születésnapját ünnepelte nemrégiben a Pécsi Földtudományok Doktori Iskola. Ebből a jeles alka-
lomból foglalta össze számos szerző tematikus fejezetekben a tudományos műhely első másfél évtizedét, 
azzal a reménnyel, hogy a következő évek az eddigiekhez hasonló sikereket hoznak majd (Tésits Róbert-
Tóth József (szerk.): Doktoriskolánk. A pécsi földtudományi doktori képzés 15 éve (1994-2009). Publikon, 
Pécs 337 p.).

Konferencia

„Geográfia – 2010 – Pécs”

2010. november 4-6-án a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete, Földtudományok Doktori Iskolája, 
valamint a Modern Geográfus Alapítvány és a Pannon Talentum Alapítvány megrendezi a „Geográfia – 2010 
– Pécs” című konferenciáját. 

Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa. A szervezők így egy jelentőségében és méreteiben is európai 
szintű geográfus rendezvénnyel szeretnék gazdagítani a várost és a szakmai közönséget is.

Az esemény több szempontból is rendhagyónak számít, több szál fut benne össze. Így az idei évben, 
immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre az 1998-ban elindított Magyar Politikai Földrajzi Konfe-
rencia, illetve Pécs ad otthont az 1989 óta megrendezésre kerülő Közép-európai Hatszög Konferenciának. 
A különleges konstellációnak köszönhetően a szervezők úgy döntöttek, hogy a három konferenciát társren-
dezvényekként, egy időpontban rendezik meg. Az eseménnyel kapcsolatos további információk a konferen-
cia - hamarosan elinduló - honlapján találhatók. 

www.foldrajzikonf2010.hu

