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A B S T R A C T S  

SZERZŐINK 

AGÁRDI PÉTER irodalom- és művelődéstörténész, a PTE professzor emeritusa. 

 

BARANCSUK JÁNOS dr., habil., egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. PTE 

KTK Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet. Kutatási terület: mikroökonómia, piacelmélet, 

közgazdasági elméletek története. 

 

BÁRDONICSEK DOMINIKA a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájának elsőéves hallgatója. A 

MOSZT (Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport) tudományos titkára és 

szerkesztőbizottsági tagja. Államelméleti, jogtörténeti és pszichológiai szempontból vizsgálja a 

Gulág női táborait 1934 és ’53 között, azon belül is a teljes kiszolgáltatottság keretei között az 

általános viselkedési mintákat, a táborok jellemzőit, az adaptációs és túlélési stratégiákat. 

 

BEBESI GYÖRGY dr. habil., PhD, a PTE BTK Történettudományi Intézetének egyetemi docense, 

a Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT) alapító vezetője, az 

Újkortörténeti Tanszék tanszékvezetőhelyettese. Kutatási területe a  19. századi orosz történelem, 

különös tekintettel a 19-20. század fordulójára, valamint a konzervatív és jobboldali ideológiák, 

mozgalmak története a korszakban. A PTE BTK „Európa és a magyarság a 18 -20. században” 

Interdiszciplináris Doktoriskolájának törzstagja, sorozatszerkesztője a MOSZT Könyvek és 

MOSZT Füzetek kiadványsorozatoknak. 

 

BESSENYEI ISTVÁN dr. habil., PhD, egyetemi docens, PTE KTK Közgazdaságtan és Ökonometria 

Intézet. Kutatási terület: makroökonómia, dinamikus közgazdasági modellek, matema tikai 

közgazdaságtan. 

 

BOKOR BÉLA dr., PhD, címzetes egyetemi tanár, népművelő-könyvtáros, terület- és 

településfejlesztő. Négy évtizeden át a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Baranya Megyei 

Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója volt. 1992 óta a Határokon Túli Magyarságért 

Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Baranya Megyei Értéktár Bizottság szakértő tagja . 

 

DOPITA, MIROSLAV doc. mgr. PhD, ist Dozent am Lehrstuhl für Soziologie, Andragogik und 

Kulturanthropologie an der Philosophischen Fakultät der Palacký Universität in Olomouc. An 

dieser Fakultät absolvierte er das Doktorstudienprogramm im Fach Soziologie sowie das 

Habilitationsverfahren im Fach Andragogik. In der Forschung befasst er sich mit den Beziehungen 

zwischen Bildung und Gesellschaft und den damit zusammenhängenden Phänomenen. Er ist 

Mitglied der Exekutivredaktion der Zeitschrift Acta humanica, sowie Mitglied der Redaktionen der 

Zeitschriften Orbis scholae und Sociální pedagogika. 

 

FERKOV JAKAB dr., PhD, etnográfus, muzeológus, 1998-2019. Kanizsai Dorottya Múzeum 

Mohács, muzeológus, 1999-től igazgató. 2019 novemberétől nyugdíjas. 

 

PROF. FRITZ, GERHARD dr., habilitiert an der Universität Stuttgart in Neuerer Geschichte, seit 

2002 Professor für Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Zahlreiche 

Veröffentlichungen zur Geschichte von Mittelalter, Früher Neuzeit und des 19. -21. Jahrhundertsl 

 

GERNER ZSUZSANNA dr. habil. PhD, germanista-nyelvész, PTE BTK Germanisztikai Intézet; 

Kutatási területei: német nyelvtörténet, nyelvszociológia. 

 

PROF. GRECMANOVÁ, HELENA univ. prof., PhDr., PhD ist eine Absolventin der Pädagogik für 

Lehrerbildung. Die längste Zeit ihres professionellen Lebens wirkt sie an der Palacký Universität 

in Olomouc, dies zunächst an der Pädagogischen und später an  der Philosophischen Fakultät. Sie 



 

 3 1 3  
 

hat sich im Fach Pädagogik habilitiert und wurde dort anschließend zur Professorin ernannt. In der 

Forschung widmet sie sich dem Klima von Bildungsorganisationen, vornehmlich von Schulen, 

ferner dem kritischen Denken und der Applikation von aktivierenden Methoden im Unterricht. Sie 

publiziert in einer Reihe rezensierter tschechischer und ausländischer Zeitschriften und ist Mitglied 

mehrerer wissenschaftlicher und redaktionellen Beiräte. 

 

PROF. HEIDL GYÖRGY DSc, Dr. habil., PhD, a Pécsi Tudományegyetem BTK dékánja. A 

Filozófiai és Művészetelméleti Intézet Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszékének egyetemi 

tanára. Kutatási területe: Órigenész és a nyugati órigenizmus; latin egyházatyák; Ambrus, Jeromos, 

Ágoston munkássága; Újplatonizmus, keresztény filozófia; Antik és középkori művészet- és 

szépségelméletek, ókeresztény művészet. 

 

PROF. HÉJJ ANDREAS Dr. habil., PhD, egyetemi tanár (PTE BTK Humánfejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézet Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék); evolúciós 

pszichológus, vagyis az érdekli, hogyan befolyásolják mai viselkedésünket és ízlésünket azok az 

alkalmazkodások, amelyek sok ezer nemzedéknyi elődjeink túlélését biztosították. Ezen 

alkalmazkodások modern kihatásait a világ számos kultúrájában, többek között Pápua Új-

Guineában, Mikronéziában és Ecuadorban tanulmányozta a szépség, a beavatás és az idősek 

tisztelete vonatkozásában. Részletesebb tájékoztatás a szerző honlapján (http://hejj.de).  

 

KÉKESI ESZTER a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán végezett andragógia-

művelődésszervező szakirányon, valamint kulturális mediáció mesterképzési szakon 2013 -ban. 

Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Ösztöndíj Kutatócsoportok számára című 

pályázat keretében, a PTE BTK HFMI kutatócsoportja által koordinált „A közművelődési 

intézmények és közösségi színterek szerepe a Baranya megyei községek közösségfejlesztésében” 

címet viselő egy éves kutatásban vesz részt. 

 

PROF. KÉRI KATALIN DSc.. Dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, DI-vezető, PTE BTK 

Neveléstudományi Intézet, Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék, /„Oktatás és Társadalom” 

Neveléstudományi Doktori Iskola. 

 

KLEIN ÁGNES dr. habil., PhD, egyetemi docens, PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző 

Intézet, szakfelelős (óvodapedagógus), szakirányfelelős. Kutatási területe: német nyelvészet és 

didaktika, CLIL, kétnyelvűség, nyelvi változatok (dialektológia) . 

 

KOLLER INEZ ZSÓFIA dr., PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Humánfejlesztési és Művelődéstudományi Intézet. Kutatási területe: a 

társadalmi igazságosság érvényesülése, illetve annak hiánya különböző társadalmi csoportok 

között. 

 

KOLTAI ZSUZSA dr., PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Humánfejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézet. Kutatási területe: múzeumpedagógia, múzeumandragógia, a 

múzeumi kultúraközvetítés innovációi. 

 

KRISZTIÁN BÉLA dr., PhD, címzetes egyetemi tanár, mérnök, szakpedagógus, szakíró. 

Tanulmányait a BME-n, az ELTE-n és a PTE-n végezte. Kezdetben az ipari szakképzésben, a 

szervezés és vezetéstudomány területén, 1989-től a pécsi egyetemi képzésben tevékenykedett, az 

emberi erőforrással foglalkozó szakok egyik alapítója. 1947-től szakíró, számos könyv, tanulmány 

szerzője. Többek között a Comenius, az Apáczai Csere János és az Eötvös József Díj kitüntetettje. 

 

PROF. MAJDÁN JÁNOS dr. habil., a történelemtudományok kandidátusa, rector emeritus. 1979 óta 

a pécsi felsőoktatásban dolgozik. Oktatási és kutatási területe a török kiűzése utáni (1700) 

Magyarország gazdasági, kulturális élete. Elsősorban a magyar modernizáció különböző 

területeivel foglalkozik, kiemelten a közlekedéssel (vasutakkal), a Kárpát -medence szőlő- és a 
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borkultúrájával és az életmód különböző korszakbeli változásaival. Két cikluson keresztül (8 év) az 

Eötvös József Főiskola rektoraként tevékenykedett Baján. 

 

MINORICS TÜNDE dr., PhD, etnográfus, a PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi 

Intézet, Művelődéstudományi Tanszékének adjunktusa, a Kulturális Örökség Kutatócsoport 

vezetője. Kutatási területe a kulturális örökség, annak antropológiai, közösségi és turisztikai 

vonatkozásai. A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány művészeti vezetője.  

 

MOLNÁR BENCE a PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet Könyvtár és 

Információtudományi Tanszék informatikus könyvtáros alapképzés másodéves, nappali tagozatos 

hallgatója. 

 

PROF. MUNKWITZ, MATTHIAS dr. oec. prof. h.c. – Master of advanced studies – ist emer. 

Professor für Kulturökonomie und Betriebswirtschaftslehre an der University of Applied  Sciences 

Zittau/Görlitz. Er war von 2009 bis 2017 Beauftragter des Dekans der Fakultät Management - und 

Kulturwissenschaften für die Kontakte zur Universität Pécs . 

 

MURIN KATA: A Pécsi Tudományegyetem közösségszervezés szakos, végzős hallgatója 

humánfejlesztés szakirányon. Jelenleg levelező munkarendű tanulmányai mellett a PTE Klinikai 

Központban dolgozik igazgatási ügyintéző munkakörben. 

 

PROF. NEMESKÉRI ZSOLT dr. habil., PhD, a Pécsi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola 

egyetemi tanára, a PTE KPVK Kultúra- és Társadalomtudományi Intézetének igazgatója. 

 

NÉMETH BALÁZS dr. habil., PhD, egyetemi docens, a PTE BTK Humánfejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézetének intézetigazgató-helyettese. Két európai szakmai szervezetben 

képviseli egyetemét (EUCEN, EAEA). Jelenleg a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át 

Tartó Tanulásért – ügyvezető elnöke, az MTA Andragógiai Albizottság elnöke. Kutatási területe a 

felnőttoktatás és a politika kapcsolata, az európai felnőttoktatás intézményeinek és mozgalmainak 

1790 és 1990 közötti története, valamint a tanuló városok-régiók evolúciója. 

 

PROF. OROSZI SÁNDOR dr. habil., a közgazdaságtudományok kandidátusa, professor emeritus. 

Évtizeden keresztül oktatott a PTE KTK-n, illetve jogelődjein, majd a FEEK oktatómunkájában vett 

részt. 2013-ban vonult nyugdíjba, majd a Kaposvári Egyetem GTK-án tartott kurzusokat a nappali 

képzésben és a Doktori Iskola keretében. 2018-ban befejezte pályafutását, és a KE is professor 

emeritus címet adományozott neki. 

 

REISZ TERÉZIA dr. habil. PhD, szociológus, a PTE BTK Humánfejlesztési és  

Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszékének egyetemi docenseként 

szociológiai és neveléstudományi tantárgyakat oktat. A karon működő andragógiai és pedagógiai 

kutatócsoportban a pedagógusjelöltek, az ifjúságsegítő és az andragógus hallgatók pályakövetését 

mérő kutatásokat végez. A Diáktámasz Alapítvány kuratóriumi elnökeként halmozottan hátrányos 

helyzetű, tehetséges fiatalok támogatását és mentorálását végzi.  

 

PROF. SÁRI MIHÁLY dr. habil., PhD, a Debreceni  Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a Pécsi 

Tudományegyetem FEEK-en oktatott, vezetett intézetet, az Eötvös József Főiskola 

rektorhelyetteseként ment nyugdíjba.  Az Oklahoma University  Hall of Fame tagja, ma is aktívan 

vesz részt az egyetemi oktatásban, tudományszervezésben, kutatásban, folyóiratok szerkesztésében. 

Kutatási területe: európai és magyar kulturális intézményrendszer, a helyi társadalom és kultúra, 

lokális-nemzeti-európai identitás kérdései. 

 

PROF. SWIDER MALGORZATA univ. prof., dr. habil., Historikerin, studierte in Opole, Köln und 

Dortmund. Seit Oktober 2019 Professorin für Neueste Geschichte an der Pädagogischen Universität 

in Kraków, früher Professorin für Neueste Geschichte an der Universität in Opole. Ihre 

wissenschaftlichen Interessen und Forschungsschwerpunkte sind: deutsch-polnische Beziehungen 
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nach dem Zweiten Weltkrieg, Schlesien nach 1945, Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie und 

ihre Beziehungen zu Polen.  

 

SZEDERKÉNYI ÉVA dr., PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Humán Fejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézet, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tnaszék. Kutatási terület: 

andragógia, irodalom- és kultúratudomány (Dél-Kelet-Európa és Magyarország 

művelődéstörténete). 

 

SZELLŐ JÁNOS, címzetes egyetemi docens, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Karán működő Munkatudományi Kutatócsoport vezetője.  

 

PROF. TRZCIELINSKA-POLUS, ALEKSANDRA univ. prof., dr. habil., arbeitet als Universitäts-

Professorin an der Universität Opole (Polen) im Institut für politische  Wissenschaften und 

Verwaltung. Sie ist Leiterin des Lehrstuhls für internatioale Beziehungen.  

 

VARGA KATALIN, dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi docens. 1986-tól könyvtárosként 

dolgozik, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vezetője (2006-2017) valamint 

tanszékvezető egyetemi docensként oktat a Pécsi Tudományegyetem BTK Humán Fejlesztési  és 

Művelődéstudományi Intézet Könyvtár és Információtudományi Tanszékén. Kutatási terület: az 

információs műveltségelmélet módszertana, valamint a mérési-értékelési rendszerének, 

indikátorainak a kidolgozása. 

 

VÁRNAGY PÉTER dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi docens, jogász, a PTE BTK 

Humánfejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszék. Kutatási 

területei: a kultúrára és az oktatásra ható normarendszerek vizsgálata, elemzése; a kulturális és 

oktatási tevékenységek magyarországi és európai szabályozási háttere, fejlesztésének lehetőségei; 

továbbá a cserkészet helytörténeti és pedagógiai vonatkozásai . 

 

WALTERNÉ MÜLLER JUDIT magyar-történelem és német szakos tanár, művelődésszervező, a 

Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettese. Kutatási témája: a „málenkij robot”, azaz a második 

világháború végén a polgári személyek kényszermunkára hurcolása a Szovjetunióba. 2017. 

augusztus 20. alkalmából a GULAG-GUPVI Emlékév során az elhurcoltak történetének hiteles 

bemutatásáért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.  

 

ZALAY SZABOLCS dr., PhD, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója. A PTE-n tíz évig 

tanított kommunikációt és művelődésfilozófiát, neveléstudományból doktorált. 2011-től vezeti a 

gimnáziumot, amelyet a „tehetségek gimnáziumának” nevez. Törekvése, hogy a halálosan unalmas 

és stresszes poroszos iskolából komoly tanulási élményekkel teli, modern, élő lüktetésű helyet 

varázsoljon. Tagja a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének. 

 

ZÁDORI IVÁN dr. habil., PhD, egyetemi docens, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Karának külügyi és kapcsolati dékánhelyettese. 


