
 

 

 

 

Populáris zenei kultúra az egyetemi-akadémiai térben 

- konferencia -  

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyeteme a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karával, illetve az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató 

Programmal együttműködésben konferenciát szervez a populáris zenei kultúra, mint 

egyetemi térben megjelenő diszciplína témája körül.  

A szakmai program és találkozó lehetőséget teremt az ország könnyűzene iránt 

nyitott egyetemi-szakmai stratégiaalkotóinak a beszélgetésre és a közös lehetőségek 

feltérképezésére. 

 

A szervezők nevében 

tisztelettel meghívjuk Önt  

a „Populáris zenei kultúra az egyetemi-akadémiai térben” 

című mini-konferenciára. 

 

A program időpontja 2018. április 26. csütörtök, 

helyszíne Pécs városában a Zsolnay Kulturális Negyed E25 épületének rePublic 

galériája. 

 

A program nyitott és ingyenes – minden intézményi képviselőt és további érdeklődőt 

szeretettel várunk. 

A regisztrációval és az esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekkel (szállás, parkolás) 

kapcsolatban kérem, keresse Tóth Barbarát az egyetemzenelo@gmail.com e-mail 

címen, vagy a +3630/623-5677-es telefonszámon. 

mailto:egyetemzenelo@gmail.com


 

 

 

 

 

Program 

 

14:00-17:00 Előadások 

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed – E25-ös épület – bejárat és parkoló: 7621 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16. parkolóház felől 

 

14.00 – Dr. Szíjártó Zsolt (intézetvezető egyetemi docens, PTE) – Köszöntő 

 

14.10 – Dr. Havasréti József (egyetemi docens, PTE) - rendhagyó tárlatvezetés "És mindig csak 

képeket hagyunk magunk után..." Kálmándy Ferenc fotográfiái és a nyolcvanas évek 

 

14.40 – Dr. Nagy Zoltán (főiskolai docens, EKF) - A könnyűzene helye és szerepe az Eszterházy 

Károly Főiskola Ének - zene tanszékén folyó képzésben  

 

15.00 – Dr. Barna Emília (egyetemi adjunktus, BME) - Minden sláger egyforma? Popzene, ízlés és 

digitalizáció 

 

15.15 –Dr. Beck Zoltán (egyetemi adjunktus, PTE) - A populáris zenei kultúra az egyetemi térben  

- a populáris zenei kultúra szak létesítésének lehetőségeiről 

 

15.30 – Diszkusszió (az előadások témáiban), kávészünet 

 

16.00 – Balga Nóra (koordinátor, NKA Hangfoglaló Program Magyar Könnyűzenei Oktatást 

Támogató Alprogram) - Könnyűzenei témahét 2018 

 

16.20 - Murzsa Tímea (szerkesztő) - Legyen a könnyűzene is mindenkié! – az azonos című, 2017-es 

konferencia kötetének bemutatása 

 

16.40 – Bajnai Zsolt (igazgató, NKA Hangfoglaló Program) - Zárszó 

 

18.00-22.00 – A PTE Egyetem Hangja tehetségkutató döntője 
Helyszín:Zsolnay Kulturális Negyed – E78 Koncertterem – bejárat és parkoló: 7621 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16. parkolóház felől 

 


