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Méltóságkereső
címmel rendeznek konferenciát a Beke Pál Emlékcím alapítói

Konferenciánk célja, hogy körbejárjuk: mennyire és miképpen reagálnak, tudnak megfelelni a
közösségi (és) művelődési terek, intézmények korunk kihívásainak és miképpen lehet a jövő
szakembereit felkészíteni minderre. A társadalmi és gazdasági környezetünk megannyi szempontja
közül hármat veszünk górcső alá: az információs társadalmat és az információs technológia
fejlődését, a fiatalok helyzetét és lehetőségeit, továbbá a társadalmi egyenlőtlenségeket, a társadalmi
mobilizáció előtt álló akadályokat. A konferencia elején a témák kutatói tartanak előadásokat, majd
műhelyekben keressük a választ arra, hogy a közösségi (és) művelődési terek, intézmények
miképpen tudnak élni az előbbiek adta lehetőségekkel, illetve tudják ellensúlyozni az azokból eredő
személyes, közösségi és társadalmi szintű problémákat.



A hagyományokhoz híven a konferencia keretében kerülnek átadásra a Beke Pál Emlékcímek. A
Beke Pál Emlékcímről itt található bővebb információ: https://bekepalemlekcim.weebly.com

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát 2018.
május 18-áig itt jelezze: https://bit.ly/2rwMKZz.

A Konferenciára mindenkit szeretettel várunk!



9:00 - 10:00 Regisztráció

10:00 - 10:05 Köszöntő
Dr. Koncz Gábor, a TIT Stúdió Egyesület igazgatója

10:05 - 10:20 A „Közösség, tér, település” címmel készülő főiskolai jegyzet
Beke Márton, a jegyzet szerkesztője

10:20 - 10:40 A „digitális” én az információs társadalomban
Ságvári Bence, PhD,
az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos főmunkatársa

10:40 - 11:00 Új nemzedék, új igények – az ifjúság térhasználatáról
Székely Levente, PhD, a Kutatópont kutatási igazgatója,
a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatársa

11:00 - 11:20 Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi integráció, közösségek
Dr. Kovách Imre, az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos tanácsadója,
az MTA doktora

11:20 - 11:40 Kávészünet

11:40 - 13:00 Műhelyek
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1. Műhely: Miként kapcsolhatók össze a virtuális és a valós közösségi terek? Hogyan
tudunk lépést tartani az információs technológia fejlődésével és ebben
segíteni a polgárokat?

Moderátor: Huszerl József, közösségfejlesztő
2. Műhely: Mi kellene ahhoz, hogy újra ott legyenek a fiatalok a közösségi (és)

művelődési terekben, intézményekben? Hogyan fejleszthetjük a
társadalmi részvételüket, illetve miképpen építhetünk erre?

Moderátor: Vajda Árpád, az Alapítvány a Közösségi Hálózatokért elnöke
3. Műhely: Közösség? Művelődés? A nyomorban? - A közösségi fejlesztő munka

szerepe a társadalmi felzárkózásban és a térségi egyenlőtlenségek
kiküszöbölésében. Okos város, okos falu - okos közösségek. Hogyan
válhat a közösségi művelődés a társadalmi, gazdasági innováció
hajtóerejévé?

Moderátor: Ditzendy Károly Arisztid,
a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója

13:00 - 14:00 Ebédszünet

14:00 - 14:30 A műhelyek összefoglalói
14:30 - 15:30 Hogyan készíthetők fel mindarra, amelyekről a műhelyekben szó volt

a jövő szakemberei? Kerekasztalbeszélgetés, amelynek résztvevői:
- Ságvári Bence, PhD,



g , ,
az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos főmunkatársa
- Székely Levente, PhD,
a Kutatópont kutatási igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatársa
- Dr. Kovách Imre,
az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos tanácsadója, az MTA doktora
- Dr. Kleisz Teréz, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának egyetemi docense
- Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója
Moderátor:
Beke Márton, a „Közösség, tér, település” című felsőoktatási jegyzet szerkesztője

15:30 - 16:00 A Beke Pál Emlékcímek átadása

A konferencia kísérőrendezvénye a Makovecz Imre épületeiről szóló kiállítás.

A Beke Pál Emlékcím alapítói és a konferencia szervezői a Civil Közösségi Házak Magyarországi
Egyesülete, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a
Magyar Comenius Társaság, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft és a
Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete.

A konferencia támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma


