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AGÁRDI PÉTER, CSc, prof. emeritus dr. habil, PTE KPVK Könyvtár- és Információtudományi Tan-

szék. 

BENCSIKNÉ AUBERT JUDIT, a PTE KPVK andragógia szakos, levelező tagozatos hallgatója. 

CSEH JUDIT dr. PhD adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Kultúrtudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. Fő kutatási terület: a 

megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlősége és foglalkoztatása.  

EGERVÁRI DÓRA dr., PhD - a PTE KPVK adjunktusa, az MTA PAB Könyvtár- és Művelődéstudo-

mányi Munkabizottság titkára. Kutatási területe az információs műveltség fejlesztési lehetőségei 

és az online tanulási lehetőségek. 

ELAM-SAÁGHY ÁGNES emberi erőforrás tanácsadó. Oktató és képző tevékenysége a hazai és nem-

zetközi  üzleti képzések általános és speciális fejlesztő módszereihez kapcsolódik. Kiemelt szerepet 

tulajdonit az emberi erőforrás térszerkezetekben való értékteremtésének, az emberi erőforrás fej-

lesztésének, a képzés-továbbképzés integrált rendszere kialakitásának, célorientált alkalmazásá-

nak. agneselam@netscape.net 

FALUS ORSOLYA dr.,  PhD, főiskolai docens, a Tomori Pál Főiskola rektorhelyettese, az 

ATATÜRK Turkológiai Kutatóintézet igazgatója (dr.falus.orsolya@gmail.com) 

FURÁKNÉ MÓZES LILLA pszichopedagógus, gyógypedagógiai tanár, speciálpedagógiai szakpeda-

gógus. Kutatási- oktatási-nevelési területe: a népi játékok és a néptánc fejlesztőpedagógiai hatásai. 

fm_lilla@freemail.hu 

GONDA TIBOR dr. PhD, a PTE KPVK adjunktusa. Doktori disszertációját (amelynek címe „A tu-

rizmus térségi szerveződéseinek új formája: turisztikai klaszterek – A dél-dunántúli turisztikai 

klaszterek példája alapján) 2012-ben védte meg a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Dok-

tori Iskolában. Aktív oktatói tevékenysége mellett számos tematikus út (például borút, zöldút) ki-

alakításában vett részt szakmai tanácsadóként.  

HORVÁTH GÁBOR BARNABÁS a FEEK informatikus könyvtáros BA képzésésén 2015-ben végezett. 

Jelenleg a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtár könyvtárosa. Ér-

deklődési köre az irodalom és a filozófia. 

HUSZ MÁRIA dr. habil., CSc. a PTE KPVK Kultúra-, Könyvtár- ÉS TÁRSADALOMtudományi inté-

zetének egyetemi docense. Az ELTE-n magyar nyelv és irodalom, esztétika és népművelés szakok 

után posztgraduális turizmusszakértői diplomát szerzett a nizzai egyetemen. A Lyoni, a Paris 

Sceaux-i egyetemen, valamint az Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 CIEH-CIEFi 

Interegyetemi Központ vendégtanáraként magyar kultúrát és művészetet oktatott. Két monográfia 

és számos tanulmány szerzője, galériavezető. Kutatási területei a modern és a kortárs művészet 

esztétikai és társadalmi kontextusai, a kulturális mediáció, a kulturális örökség elmélete és társa-

dalmi hasznosítása, mentális, és kulturális struktúrák az örökségturizmus területén.  

HUSZÁR ZOLTÁN, dr. habil., PhD, történész, muzeológus, egyetemi docens, intézetigazgató ‒ PTE 

KPVK Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet. 1983–2006 között különböző pécsi, 

ill. baranyai múzeumi szervezetben dolgozott, 1998–2006 között a Baranya Megyei Múzeumok 

Igazgatósága megyei múzeumigazgatója volt. 1991-től meghívott előadóként, 2006-tól főállású ok-

tatóként tevékenykedik a PTE BTK-n, a FEEK-en, ill. a KPVK-n.  Kutatási területei:  művelődés-

, oktatás- és neveléstörténet, ill. múzeumtörténet; a Duna, mint integráló tényező Közép–Európá-

ban a 19–20. században; a Dunagőzhajózási Társaság (DGT) története. Gazdaság- és ipartörténet, 

különös tekintettel a 19–20. századi magyarországi, ill. mecseki bányászattörténetre. 
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KERESZTURI JÓZSEF nyugdíjas könyvtáros a város három (megyei, városi, tanárképző főiskolai) 

közgxűjteményében dolgozott, legutóbb (2004-2009 között) a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója 

volt. Kutatási területe az írás-, a könyv és a könyvtártörténet. 

KÉKES-SZABÓNÉ MAGOSSY ERIKA, andragógia szakos hallgató, Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-

vatal Családtámogatási Iroda Nyugdíj és Adategyeztetési Osztály főelőadója.  

Király Lajos helytörténész, Szigetvár Város Önkormányzata kulturális turisztikai megbízottja 

(mkiralyster@gmail.com) 

Kobolka István dr., ezredes, PhD, egyetemi docens,  a PTE KPVK  Felnőttképzési és Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Intézet,   Emberi Erőforrás Fejlesztési Tanszék -  Védelmi Kutatások Központ. 

(kobolka.istvan@gmail.com) 

KRISZTIÁN BÉLA címzetes egyetemi tanár PTE FEEK nyugdíjasa, a Tudásmenedzsment szerkesztő 

bizottságának elnöke. 

KUN KATALIN néptácpedagógus, szakértő, a tatai Kenderke Művészeti Iskola alapító igazgatója. 

Kutatási-oktatási területe: a népi játékok és a néptánc készségekre gyakorolt fejlesztő hatása, ne-

velési lehetőségei. kun.katalin@kenderke.hu 

LANGERNÉ BUCHWALD JUDIT PhD: egyetemi adjunktus, a Pannon Egyetem Neveléstudományi In-

tézetének munkatársa. Kutatási területe az alternatív pedagógiai és alternatív oktatás szűkebb és 

tágabb értelemben. 

MESKÓ NORBERT, dr., habil PhD, egyetemi docens, KPVK Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék. 

NEMESKÉRI ZSOLT dr., habilitált egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

OROSZI SÁNDOR dr., egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány habilitált kandidátusa, a PTE profes-

sor emeritusa, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára. 

PÁLFI ANDREA doktorjelölt, a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola volt PhD 

hallgatója.  

PANKÁSZ BALÁZS doktorjelölt, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar egyetemi tanársegédje. A Kar pécsi képzési központjában, az Ergonómia és 

Munkapszichológia Intézeti Tanszéken dolgozik. Az elmúlt évek során a Kar Munkatudományi 

Kutatócsoportjának tagjaként tevékenykedett: a „Munka és egészség” projekt pályázat keretében 

„Az Ergonómiai ismeretek szerepe a foglalkoztatási rehabilitációban” tanulmányt és az „Ergonó-

mia” szerkesztett kötetet készítette el, a „Pszichikai akadályozottság és a munka világa” IPA pro-

jekt során szerkesztői munkát látott el, a MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV -Pszichés zavarok felis-

merése és kezelése a munkahelyen- című könyv elkészítésében vett részt. PhD tanulmányait a Pécsi 

Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskolájában végzi, a 2014 -

es évben szerzett abszolutóriumot nevelésszociológia szakirányon.  

SASVÁRI GÁBOR geofizikus mérnök, a GEO-S Geofizikai, Geotechnikai és Kereskedelmi Betéti 

Társaság (alapítva: 1991) képviselője és tulajdonos-beltagja (geos.bt@gmail.com) 

SZABÓ DÁNIEL RÓBERT okleveles közgazdász, doktorjelölt. PhD tanulmányait a Széchenyi István 

Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában végezte. Egyetemi tanársegéd a 

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Elemzések Tanszékén. 

Kutatási területe a reklámzenék marketingkommunikációs eszközként történő vizsgálata. 

(szabodr@sze.hu) 

SZEIFER CSABA (1978): a PTE-FEEK korábbi hallgatója, majd munkatársa, jelenleg a Csorba 

Győző Könyvtár kulturális szervezője. Munkája mellett ifjúsági szakértőként több, az ifjúságot 
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érintő nemzetközi projekt koordinátora, önkéntese. A 2015 végén megjelent  Jelentés az ifjúság-

ügyről 2014-2015 című kötet lektora. 

VARGA KATALIN, dr. habil. tanszékvezető egyetemi docens, könyvtárigazgató. Az Országos Peda-

gógiai Könyvtár és Múzeum vezetője. Emellett tanszékvezető egyetemi docensként oktat a Pécsi 

Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszékén. Kutatási, fejlesztési tevékeny-

sége több területre is kiterjed; jelenleg a középpontban az információs műveltség elméletének, 

módszertanának, valamint mérési-értékelési rendszerének, indikátorainak a kidolgozása áll. 

VÁRNAGY PÉTER dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens, PTE KPVK Kultúra-, Könyvtár- és 

Társadalomtudományi Intézet, Kultúraelméleti és -történeti Tanszék. Kutatásának elsődleges terü-

lete: a kultúrára és az oktatásra ható normarendszerek vizsgálata; a kulturális és oktatási tevékeny-

ségek magyarországi és európai szabályozási háttere, fejlesztésének lehetőségei.  

ZÁDORI IVÁN dr., dékánhelyettes, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudomá-

nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

 

                                                      

 

 

 


