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HÁTTÉRANYAG
Árkövy Vándorgyűlés
A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2012. szeptember 20-22. között Pécsett rendezi meg az
Árkövy Vándorgyűlést, a magyar fogorvos szakma legnagyobb találkozóját. A rangos
eseményt 1952 óta rendszeresen megszervezik, a legutóbbi Árkövy Vándorgyűlésre 2006ban, Debrecenben került sor. A találkozón a Magyar Fogorvosok Egyesületének összes
társasága és szekciója részt vesz, magyar előadókon kívül meghívott külföldi szakemberek
is megosztják legújabb szakmai tapasztalataikat.
A vándorgyűlés magas színvonalú tudományos programja lehetőséget nyújt a kollégák
számára az elméleti és gyakorlati tudásuk gyarapítására, tudományos kérdések
megvitatására. A három napos eseményen fogorvos- és dentálhigiénikus hallgatók is részt
vesznek. Számukra különösen érdekes lesz a klinikalátogatási lehetőség a Pécsi
Tudományegyetem Klinikáján.
A szakorvosi találkozóra Pécs meghatározó új létesítményében, a Dél-Dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpontban kerül sor. Az Árkövy Vándorgyűlés kapcsolódó
rendezvénye, az Árkövy Dental Expo szakkiállítás és vásár szintén a konferenciát befogadó
épületben lesz látogatható. A három napos vándorgyűlés első napján a szakmapolitika
problémáival, helyzetével foglalkozik, az esemény gerincét pedig a fogorvosi szakkérdések
adják az implantológia, a megtartó fogászat, vagy éppen a fogpótlástan területéről. Az
Árkövy Vándorgyűlésre az ország minden részéről érkeznek fogorvosok, így remek alkalom
adódik egy alumni találkozó megrendezésére is.
A vándorgyűlés résztvevőinek a szakmai programok után lehetőségük lesz megismerkedni
Pécs épített és szellemi örökségének legjavával is. Az Örökség Fesztivál-Pécsi Napok a
régió legnagyobb múltú, immár 22 éve megrendezésre kerülő összművészeti fesztiválja az
idei évtől a Zsolnay Kulturális Negyedben, a Kodály Központban és a Cella Septichorában
várja
többek
koncertekkel,
foglalkozásokkal,
művészeti
eseményekkel,
múzeumlátogatásokkal az érdeklődőket.
További részletek és program: http://www.pcongress.hu/Congress/index/33
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PTE Bölcsész Akadémia
A PTE Bölcsész Akadémia című előadássorozat a nagyközönség – köztük a
középiskolások és tanáraik – számára kívánja bemutatni a bölcsészet- és
társadalomtudományi kutatások legújabb eredményeit, a Mindentudás Egyetemével rokon
formában.
A program keretében olyan nemzetközileg is elismert tudósok mutatják be legújabb kutatási
eredményeiket, akik más felsőoktatási intézményekben, kutatóhelyeken tevékenykednek. A
szemeszterenként 10 előadásból felépülő program során a hallgatóság több
tudományterület, az irodalom, filozófia, pszichológia, kulturális antropológia, régészet,
történelem egy-egy izgalmas szegmenséből kaphat ízelítőt. Az előadások azonban nem
csupán a kvalifikált szakemberek, az egyes tudományok iránt elkötelezett egyetemi
polgárok (hallgatók és oktatók) számára nyújthatnak tartalmas időtöltést. A tudományosismeretterjesztő jellegű előadások a széles látókörű, ismereteiket gyarapítani kívánó diákok
és tanáraik körében éppen úgy érdeklődésre tarthatnak számot, mint az új tudományos
eredményekre nyitott művelt nagyközönség soraiban.
A PTE Bölcsész Akadémia szervezői tehát szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt,
sőt, az előadásokat követően a hallgatóság a témával kapcsolatos kérdéseket is
megfogalmazhat. Az előadások ingyenesen látogathatók, melyek egységesen minden hét
csütörtökén 18 órakor kezdődnek (az első alkalom 2012. szeptember 20., az utolsó 2012.
november 29.) – két kivétellel – a PTE Vargha Damján konferenciatermében (Ifjúság útja
6.).
Az első előadást 2012. szeptember 20-án Langó Péter, az MTA BTK Régészeti Intézet
tudományos segédmunkatársa tartja a magyar honfoglalás korát érintő régészeti
kutatásokról.
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