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Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
H

HÁTTÉRANYAG
A PTE és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány együttműködésének
ünnepélyes aláírása
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány örömmel működik együtt a határokon innen és
túl mindazokkal a szervezetekkel, akik fontosnak tekintik a magyar kultúrát. Az
együttműködés keretében az Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem számos területen
kívánja összehangolni tevékenységét a magyar kultúra védelme és ápolása érdekében, így
többek között a kutatások, képzések és a rendezvényszervezés területén.

Zsolnay Terek kiállítás megnyitó
Válogatás a PTE Művészeti Kar Képzőművészeti Intézet festőművész szakos hallgatóinak
munkáiból. A kiállítást Valkó László festőművész, egyetemi tanár nyitja meg. A művek hétfőtől
péntekig, 10 és 18 óra között tekinthetőek meg.
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Az utolsó nagy cár reformjai és meggyilkolása” – Dr. Bebesi György előadása
A Pécsi Orosz Központ és a PAB Kelet- és Közép-Európa Története Munkabizottsága közös
előadássorozata folytatódik.
Az előadás címe: "Az utolsó nagy cár reformjai és meggyilkolása" - II. Sándor élete és
uralkodása
Az előadást Dr. Bebesi György egyetemi docens tartja, magyar nyelven. Az előadás után
lehetőség van kötetlen beszélgetésre az előadóval, a témához tartozó kérdések feltételére.

„A németek, mint megfigyeltek a hidegháborúban” – nemzetközi konferencia
A PTE Bölcsészettudományi Kar, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a
tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde közös, nemzetközi
konferenciája.
A német, valamint a kelet- és délkelet-európai történészek nemzetközi konferenciája
lehetőséget nyújt az egykori kommunista országok állambiztonsági szerveinek részletes és
differenciált, országspecifikus tevékenységének megismerésére, az egyes országokban a
német nemzetiségűek állambiztonsági ellenőrzésére hozott különböző intézkedéssorozatok és
az azok mögött meghúzódó szempontok feltárására.
Részletes program:
http://www.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Esemenynaptar/2012_11/Deutsche%20unter%20Beobacht
ung%20-%20Germans%20under%20Observation%20-%20Programm.pdf

Építészet Ma előadássorozat - Tim Sven Franic előadása
www.epiteszetma.hu
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