FELHÍVÁS
Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága,
a Magyar Történelmi Társulat és
a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára
A Magyar Tudomány Ünnepe keretében
és

az első magyarországi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából
módszertani jellegű konferenciát szervez

A hely embere – az ember „helye”
Emberközpontú történetírás ‒ helytörténeti kutatás
címmel.

Ideje:
2017. november 29‒30.
Helye:
Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának székháza
Pécs, Jurisics Miklós u. 44.
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Program
Bayer Árpád (történész, PhD hallgató, ELTE Atelier ‒ Budapest)
A helytörténész szerepe(i) a helyi társadalomban
Bánkuti Gábor (PhD, egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar ‒ Pécs) –
Dévényi Anna (PhD, egyetemi adjunktus, PTE Bölcsészettudományi Kar ‒ Pécs)
A helyi lakosság és diákok bevonása a helytörténeti források feltárásába. A Pécs8 program tapasztalatai
Feiszt György (ny. főlevéltáros – Szombathely)
Szakmai és politikai érdekek találkozása és ütközése a települési monográfiák készítése során ‒ Szombathely példáján
Gőzsy Zoltán (PhD, egyetemi docens, PTE Bölcsészettudományi Kar ‒ Pécs)
A lokális társadalom kutatásának lehetőségei 17‒18. századi települések esetében
Halász Imre (kandidátus, főiskolai tanár, BGF Gazdálkodási Kar – Zalaegerszeg)
A polgármester és az önkormányzat szerepe a helytörténeti kutatás generálásában – Zalakaros példáján
Kaposi Zoltán (az MTA doktora, egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar‒ Pécs)
A nagybirtok és a birtokos szerepe egy falu életében
Keszei András (PhD, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Tudományegyetem‒ Budapest)
Változatok a felejtésre: hely, identitás és emlékezet viszonya a múltban.
Lengvári István (történész, levéltár-igazgató, PTE Egyetemi Levéltár – Pécs)
Az intézménytörténet szerepe a helytörténetírásban – a 650 éves pécsi felsőoktatás példáján
Szakál Imre (PhD, főiskolai docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ‒ Beregszász)
Az első világháborút követő hatalomváltás egy nem mindennapi életút alapján. Stéfán
Ágoston története.
Tilcsik György (PhD, ny. levéltár-igazgató – Szombathely)
A szombathelyi iparűzők számának es összetételének változásai a 19. század első felében –
kutatás-módszertani lehetőségek és problémák
Varga Szabolcs (PhD, főiskolai tanár, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola – Pécs)
Egy hódoltsági város keresztény társadalmának rekonstrukciója török források alapján
Varga Zsuzsanna (az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE Bölcsészettudományi Kar – Budapest)
Források és módszerek a kollektivizálás utáni falusi életviszonyok történeti vizsgálatához
Vonyó József (az MTA doktora, c. egyetemi tanár, PTE Bölcsészettudományi Kar ‒ Pécs)
A helytörténeti kutatás szerepe a biográfiaírásban

(A pontos programot, időbeosztással november elején ismertetjük –
egy végleges meghívó formájában.)
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Tisztelt Kolléga!
A konferencia keretében felkért előadók tartanak előadásokat, de a program lehetőséget ad majd vitákra, szakmai konzultációkra, így – reményeink szerint – olyan helytörténeti kutassál foglalkozó kollégák számára is hasznos lehet, akik hallgatóként vesznek
részt a konferencián.
A részvétel ingyenes, a szervezők várják az érdeklődők jelentkezését és részvételét.
A szervezés megkönnyítése érdekében minden részt venni kívánótól kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a mellékelt regisztrációs lap visszaküldésével.
Nem pécsi résztvevőinknek – kívánságra – korlátozott számban szállást tudunk biztosítani a konferencia helyszínén (PAB Vendégház, Pécs, Jurisics Miklós u. 44.) az alábbi feltételekkel:



egyágyas szoba ára: 11 005 Ft – 14 545 Ft + 400 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó. A
szoba ára függ a felszereltségétől (terasz, légkondicionáló), illetve hogy a villában vagy a
vendégházban van-e.
kétágyas szoba ára: 14 045 Ft – 15 815 Ft + 400 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó.
***

A novemberi programra nem tudunk újabb előadásokat fogadni. A szervezők azonban
– a Magyar Történelmi Társulat rendezésében – többnapos konferencia keretében folytatni kívánják a téma tárgyalását, melyre a mellékelt felhívásban ismertetett feltételekkel
bárki jelentkezhet. Ezzel kapcsolatos tapasztalatszerzés miatt is hasznos lehet részt
venni a pécsi konferencián.
***
Érdeklődni lehet:
Pilkhoffer Mónika, PhD, egy. adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék,
Tel.: 30/238-9461, e-mail: pilkhoffer@gmail.com
Lengvári István, igazgató, PTE Egyetemi Levéltár
Tel.: 30/969-4669, e-mail: lengvari@gmail.com
Pécs, 2017. október 5.

Pilkhoffer Mónika s.k.
Vonyó József s. k.
titkár
elnök
PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottsága
Csukovits Enikő s. k.
főtitkár
Magyar Történelmi Társulat

Lengvári István s. k.
igazgató
PTE Egyetemi Levéltár
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