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HÁTTÉRANYAG
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem
szerződéskötése a Zsolnay Negyedről
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem immár több évtizede arra
törekednek, hogy a közös célok sikere érdekében minél szélesebb körben egyeztessék stratégiai
céljaikat.
Az érintett felek (PTE, Pécs MJV) képviselői június 11-én írják alá azt a bérleti szerződést, melyben a
PTE 20 évre kibérli az uniós pályázatnak megfelelően a Zsolnay Negyedben található (mintegy 14
000 m2 területű) Egyetemi Negyedet, amely a PTE Művészeti Karának és a PTE BTK több
tanszékének is otthont ad a közeljövőben.
A dokumentum aláírása 2011. július 11-én 13.00 órakor történik meg a Zsolnay Negyed déli részén
található Egyetemi Negyedben.
A megállapodást aláírásukkal rögzítik:
Dr. Páva Zsolt, Pécs MJV polgármestere
Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Az esemény sajtónyilvános, a helyszín a Zsolnay út felől közelíthető meg, a gépjárművek
elhelyezésére az Egyetemi Negyed parkolóházában nyílik mód. A szerződések aláírási ceremóniáját
13.45-kor az Egyetemi Negyed sajtóbejárása követi.
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III. Pécsi Bölcsész Nyári Tábor és Márton Áron Nyári Egyetem ünnepélyes megnyitója
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar immár 3. alkalommal rendezi meg nyári
táborát középiskolások számára. A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtsunk az – elsősorban
harmadéves – középiskolás diákoknak az érettségire való felkészülésben, másrészt szeretnénk
megismertetni a résztvevőket a karunkon művelt tudományokkal, az itt oktatott szakokkal. A tábor
folyamán az érdeklődő középiskolások belekóstolhatnak az egyetemista lét rejtelmeibe és
élményeibe. A tábor során karunk oktatói szemináriumokat, előadásokat tartanak az érdeklődők
számára, délutánonként pedig a Hallgatói Önkormányzat segítségével városnézés, könyvtártúra és
koncert szerepel a programban.
A program előadásai az érettségi tárgyaknak megfelelően többnyire a magyar nyelv és irodalom,
illetve a történelem témaköreit érintik. Emellett bemutatkoznak a kar más tanszékei, intézetei, szakjai.
További részletek, program: http://www.btk.pte.hu/menu/267
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium szervezésében 2011. július 14-19. között zajlik a
Márton Áron Nyári Egyetem Pécsett. A rendezvény idei tematikája: A világ és az ember – Pécsről
nézve.
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma a külhoni magyar hallgatók magyarországi
tanulmányainak elősegítése, illetőleg a külhoni magyar közösségek oktatási célú támogatása
érdekében ellátja az alábbi feladatokat:
• a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése érdekében
szakkollégiumi rendszert tart fenn és működtet;
• a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar hallgatói számára kollégiumi
elhelyezést és szakkollégiumi képzést biztosít, valamint ezzel kapcsolatban további szolgáltatásokat
nyújt;
• a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII.29.) OM rendelet alapján ösztöndíjak
adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar hallgatók magyarországi
tanulmányait.
A nyári egyetem célja a határon túl élő magyar hallgatók tanulmányainak, kutatásainak elősegítése. A
táborra 3 tematikus szekció keretében lehet jelentkezni: történelem, pszichológia, politikatudomány.
További információ és részletes program: http://www.martonaron.hu/index.php?hir_id=653&hir=1

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése – sajtótájékoztató
Pécs Megyei Jogú Város ad otthont 2011. július 14-16. között a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43.
Vándorgyűlésének. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár, a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete, a PTE
Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete szervezésében
megvalósuló, az ország minden részéből és külföldről összesen több mint hétszáz vendéget fogadó
konferencia témája: Tanulás, Tudás, Műveltség - Könyvtárosok a jövő szolgálatában.
Szerkesztőségük munkatársát tisztelettel meghívjuk a vándorgyűlés sajtótájékoztatójára, amelyet
2011. július 14-én, csütörtökön 13 órától tartunk a Tudásközpont Konferenciatermében (7622 Pécs,
Universitas u. 2/A).
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A sajtótájékoztatón részt vesz:
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Réthelyi Miklós, Nemzeti Erőforrás Miniszter
Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Prof. Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Bakos Klára Magyar Könyvtárosok Egyesület elnöke
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, igazgató, Megyei-Városi Könyvtár

ICWiP Pécsi Nemzetközi Kultúrhét ünnepélyes megnyitója
Idén júliusban is megrendezik az ICWiP - Pécsi Nemzetközi Kultúrhetet, amely története során
Közép-Európa és az Alpok-Adria térség egyik legismertebb és legnépszerűbb tematikus ifjúsági
rendezvényévé vált. Az esemény visszatér a gyökereihez: 2011-ben az ICWiP újból nemzetközi
tanulmányok nyári egyeteme lesz, amelyen rohamosan változó, „hálózatosodó” világunk fontos,
aktuális kérdéseit tárgyalják meg a résztvevők, nemzetközileg ismert szakemberek és előadók
segítségével. Az előadások angol nyelvűek, és az érdeklődők számára nyitottak.
További információ: www.icwip.hu
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