AJÁNLÁS
A PTE Egyetemtörténeti Múzeum:
mint az egyetemi rendezvények reprezentatív helyszíne
A kiállítás bemutatása
Egy csaknem 650 éves felsőoktatási múlttal
rendelkező város egyetemének nemes
feladata
elődei
emlékének
ápolása,
múltjának, történeti relikviáinak felkutatása,
majd szakszerű feltárása és kiállítása.
Az Egyetemtörténeti Múzeum több éves
előkészítő munkálatok után 2010. november
17-én nyitotta meg kapuit.
A kiállítás a PTE Egyetemi Könyvtár
Szepesy Ignác utcai épületében a földszinten,
öt szobában helyezkedik el.
A tematikus elrendezésű kiállítás a középkori
egyetemtől egészen napjainkig mutatja be az
egyetem történetét muzeális tárgyain
keresztül.

A termek leírása részletesen
Az első teremben a középkori pécsi egyetem gótikus hangulatát idézzük meg. A helyi universitas
létrejöttének körülményeit, fakultásait ismerheti meg a látogató. A fali tablón olvasható az 1367.
szeptember 1-jén kelt alapítólevél szövege. A padlón elhelyezett Pécs térkép segítségével az
érdeklődők beléphetnek a középkori városba, és megtekinthetik a főbb középületeket, amelyek
mellett rövid leírások ismertetik, hogy milyen régészeti leletek és források kötik az adott épületet
az egyetemhez. Az intézmény kancellárjait, tanárait, diákjait egy-egy életnagyságú bábu eleveníti
fel, amelyek által a korabeli források szövegeinek felhasználásával megismerhetjük az egyetem
akkori polgárainak életét is.
A második terem berendezése egy reneszánsz studiolo, azaz egy reneszánsz kori, csendes,
tudományos dolgozószoba hangulatát idézi fel. E studiolók a műveltség tárházai voltak, így ebben
az enteriőrben az európai tudás és a régi európai egyetemek történetét mutatjuk be. A kiállítás az
első középkori egyetemektől egészen a 18. század végéig ad átfogó képet a felsőoktatás és a
tudományok fejlődése közti kölcsönhatásról. A kiállítást kiegészíti a kéziratos kódexeket, továbbá
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a könyvnyomtatást bemutató vitrin, ahol a látogatók lépésről-lépésre megismerhetik a könyvek
készítésének folyamatát.
A harmadik teremben már a „modern egyetemek” megszületéséről szól. A terem nagy részében
a pécsi felsőoktatás története került bemutatásra, ahol a püspöki jogakadémia életéhez kapcsolódó
dokumentumok és tárgyak kerültek a tárlókba. A diákélet bemutatását korabeli visszaemlékezések
színesítik. A terem északi oldalán az Erzsébet Tudományegyetem pozsonyi és kezdeti pécsi
időszakának állítottunk emléket. A tárlókban és a paravánokon az egyetemhez kapcsolódó
dokumentumok, tárgyak, fotók láthatók.
A negyedik terem a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményeinek történetét mutatja be
1950-től napjainkig. A Pécsi Tudományegyetem tíz karának és gyakorló iskoláinak emléktárgyai,
kiadványai, diákélete karonként tekinthető meg. A terem sarkában a Pécsi Egyetemi Napok, az
egyetemi televízió, mozi, újságok, a Janus Egyetemi Színház, az egyetemi sportélet és a
szakkollégiumok bemutatása mellett az egyetemről indult művészek munkásságába is betekintést
nyerhetnek a látogatók a kiállított tárgyakon és megtekinthető filmrészleteken keresztül.
Az ötödik terem a „rektori szoba”, amelyben a pécsi egyetemhez kapcsolódó filmeket nézhetnek
és hangdokumentumokat hallgathatnak a látogatók. A berendezést Flerkó Béla, Szentágothai
János, Prinz Gyula professzorok bútorai, tárgyai, valamint az egyetemről gyűjtött régi bútorok
adják. A könyvszekrényekben egyetemi kiadványok, érmek és plakettek mellett látható a 2008-ig
használt rektori és egy dékáni lánc is.

MARKETING AJÁNLÓ
A PTE Egyetemtörténeti Múzeum egésze, de különösen egyes szobái (Rektori szoba,
Studiolo) alkalmasak egyetemi reprezentatív események megtartására, mint






Együttműködési megállapodások aláírása
kisebb, szűk körű megbeszélések megtartása
kis létszámú műhelykonferenciák/workshop-ok megtartása
kisebb létszámú szemináriumok megtartása
egyedi lehetőség a Klimo Könyvtár és az Egyetemtörténeti Múzeum – megtekintésére
(szakszerű idegenvezetéssel angol, német nyelven is)

Technikai felszereltség

Rektori szoba

 A 2. szobába (Studiolo) elfér 20-25 szék, egy konferencia asztal. (A catering megoldható.)
 Projektor
 Laptop
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 Wifi-internet elérhetőség
 Igény szerinti hangosítás (korhű dallamok bejátszása)

A helyszín előnye









Studiolo

Egyedi, az egyetem múltját, szellemiségét tükröző enteriőrök
reprezentatív jelleg
jól fényképezhető
nem szokványos egyetemi közeg
az egyetem múltját idéző tárgyi környezet
nem kell terembérletet fizetni (egyetemi rendezvény esetén)
minden eszköz a helyszínen rendelkezésre áll
a könyvtárosok a rendezvény idejére rendelkezésre állnak

Parkolás
 A Szepesy Ignác utcába éves behajtási engedéllyel, vagy a BIOKOM egyszeri behajtási
engedélyével lehet csak behajtani. Az egyszeri behajtási engedélyt a főbejárati portánál
(Szepesy I. u.1.) a portásoktól lehet átvenni térítésmentesen.
Bővebb információ
http://www.lib.pte.hu/tgyo/tgyo-egyetemtorteneti-kiallitas
Referenciák
 2012. október 10., december 12. Neveléstudományi Doktori Iskola – Kutatási gyakorlat
(Közgyűjtemények), A doktori disszertáció munkálatai II. (Kapcsolattartó: Ambrusné
Prof. Dr. Kéri Katalin doktori iskolavezető, Neveléstudományi Doktori Iskola)

SZEMINÁRIUM

 2012. november 9–10. A Groupement de Recherche Européen (GDRE) konferenciája
(workshop) „At the Foundations of the Modern European State: the Legacy of the Medieval Clergy”
Réunion thématique : « Construction des identités (politique, laique et ecclésiastique) des clercs
médiévaux » (Kapcsolattartó: Dr. Kiss Gergely munkabizottsági elnök, PTE BTK
Egyháztörténeti Kutatóközpont, PAB Egyháztörténeti Munkabizottság) WORKSHOP
 2013. április 16. CETAID Meeting in Hungary (Kapcsolattartó: Pásztor Andrea
muzeológus, BMMI JPM Várostörténeti Osztály) WORKSHOP
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 2013. április 26. A Visegrádi Négyek országaihoz tartozó négy egyetem (a krakkói Jagelló
Egyetem, a brnói Masaryk Egyetem, a besztercebányai Matej Bel Egyetem, a Pécsi
Tudományegyetem) szakindítási projektjének aláírási ceremóniája (Kapcsolattartó Dr.
Müller
Péter
dékán-helyettes,
PTE-BTK)
HIVATALOS
EGYETEMI

RENDEZVÉNY

A 2013. április 26-i aláírási ceremónia

Kapcsolat
Dr. Schmelczer-Pohánka Éva, osztályvezető, főkönyvtáros
PTE Egyetemi Könyvtár – Történeti Gyűjtemények Osztály
7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 3. (Bejárat a Szepesy Ignác u. 1. szám alatt)
E-mail: pohanka@lib.pte.hu
Tel: +36 (72) 501-600 / 22675, 22651
Mobil: 06-30/847-9188
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