
 

 

FELHÍVÁS 
 

A Magyar Történelmi Társulat 

régi hagyományait felelevenítve 

2012-ben ismét országos vándorgyűlést rendez  
 

Helye: Pécs, PTE Vargha Damján Konferenciaterem (Pécs, Ifjúság u. 6.) 
Tervezett időpont: 2012. május 25-26. (péntek–szombat) 
 

PROGRAM 
 

1. nap (május 25. péntek) 
 

A magyarországi történetírás nemzetközi összehasonlításban 
 

11.00 – 11.15 Megnyitó 

11.15 – 12.00 Ormos Mária akadémikus (PTE Történelem Doktori Program, Pécs) 
   Lehet-e magyar történelmet írni egyetemes történet nélkül? 

12.00 – 12.15 Szünet 

12.15 – 13.00 Romsics Ignác akadémikus (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) 
A történetírás európai irányzatai és a magyarországi történetírás a 20. században 

13.00 – 14.00 Ebédszünet 

14.00 – 14.45 Gyáni Gábor akadémikus (MTA Történettudományi Intézet) 
   A posztmodern és a magyarországi történetírás 

14.45 – 15.30 Kövér György az MTA doktora (ELTE Gazdaság és Társadalomtörténeti 
Tanszék) 

 A magyarországi gazdaságtörténet-írás a nemzetközi trendek tükrében 

15.30 – 15.45 Szünet 

15.45 – 16.30 Pók Attila kandidátus (MTA Történettudományi Intézet) 
 Eszmetörténeti kutatások a nemzetközi és hazai történettudományban 

16.30 – 18.00 Pódiumvita az előadók részvételével 

 Moderátor: Gyarmati György kandidátus (PTE Modernkori Történeti Tanszék) 

 
2. nap (május 26. szombat) 

A Dél-Dunántúl fiatal történészeinek új kutatási eredményei 

9.00 – 13.00 

Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye tíz 40 év alatti kutatójának 20–20 perces előadása 
legújabb kutatási eredményeiről. 

Az előadókat a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportjának vezetése és a Tár-
sulat országos főtitkára választja ki nyílt pályázat alapján, úgy, hogy mind tematikai, mind 
a megyék szerinti megoszlást illetően reprezentatív legyen a válogatás. 

  



 

 

15 órától 

Az érdeklődők számára: 2010. évi Európa Kulturális Főváros program keretében ké-
szült létesítmények Pécsi Tudásközpont, a Kodály Központ (hangversenyterem) 
Zsolnay Kulturális Negyed és kiállításainak megtekintése.  

 

* * * 

 

A rendezvény nyilvános és ingyenes, azon minden érdeklődő részt ve-
het. (A társulati tagság nem feltétel.) 

 

A logisztikai feltételek biztosítása érdekében mindenkitől kérjük részvételi szán-
dékának jelzését a mellékelt jelentkezési lapon. 

Jelentkezési határidő: 2012. május 10. 

Szállás:  

A rendezők a vidékről érkezők számára — előzetes rendelés alapján — szállást biztosí-
tanak. Helyszíne a Koch Valéria Iskolaközpont kollégiuma (Mikes Kelemen u. 13.). 

A szálláshely kb. 500 méterre van a konferencia színhelyétől. 

A vasútállomásról és az autóbusz pályaudvarról megközelíthető a 30-as autóbusszal. A 
busz végállomásától 200 méterre van a kollégium.  

Szállásrendelést csak április 10-ig áll módunkban elfogadni. 

A szálláshelyek 2 és 3 ágyas, fürdőszobás szobákban vannak. 

Árak: 

2 vagy 3 személyes elhelyezés esetén személyenként 4000 Ft/fő/éj 

1 ágyas rendelés esetén személyenként 5500 Ft/fő/éj 

 

Étkezés: 

A konferenciának helyet adó épületegyüttesben 2 étteremben és büfében a résztvevők 
egyénileg oldhatják meg étkezésüket. 

 
Budapest – Pécs, 2012. március 1.  

A Magyar Történelmi Társulat nevében 

Vonyó József Pók Attila 
a Dél-dunántúli Csoport főtitkár 

elnöke 
 


