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PÉCS8 PROGRAM   KIHÍVÁS VÁLASZ 

(A szellemi alkotás részletes leírása, a probléma és a megoldás kifejtésével) 

 

A KIHÍVÁS 

A Pécs8 programot alapvetően egy történettudományi-módszertani probléma ihlette, a 

megvalósítás során azonban ezen messze túlmutató – és sokkal izgalmasabb – kérdésekre 

talál(t) választ. A tudományos eredmények széles körű diszeminációja, a tudományos 

ismeretterjesztés kreatív és alapvetően a hálózatelméletre épülő új formái egyfelől a digital 

humanities egészen új paradigmájához, másfelől a társadalomtudományi kutatások piaci és 

lokális, közösségi felhasználásának problémájához vezettek. A program a helyi társadalom és 

közösségek termékeny együttműködésének, az intézményi és a civil erőforrások hatékony és 

kreatív felhasználásának kísérleti terepévé is vált.    

A Pécs8 program eredeti célja a tudományos ismeretterjesztés olyan fórumainak megteremtése 

és összehangolása volt, melyek által – a tudományos kutatásokkal interakcióban – a pécsi 

civilek is bekapcsolódhatnak Pécs 1945 és 1989 közötti története feltárásába. A kutatás a Pécs 

Története Alapítvány nagyszabású vállalkozása, egy szakmai és társadalmi igényeket egyaránt 

kielégítő városmonográfia megvalósítása kapcsán indult meg. A monográfia-sorozat utolsó, 

nyolcadik kötetének szerkesztése azonban tartalmi és módszertani nehézségekbe is ütközött. 

Egyfelől a korszakra vonatkozó források jelentős része vagy nem került még be a 

közgyűjteményekbe, vagy olyan élő tudás, melyhez csak a korszak még élő tanúinak személyes 

megszólításával juthatunk el. Ezek összegyűjtése egy két fős szerkesztői team számára a 

rendelkezésre álló szűkös anyagi források mellett gyakorlatilag megvalósíthatatlan. A 

módszertani problémát az jelenti, hogy hogyan írható meg úgy egy városmonográfia, hogy az 

szó szerint is eladható legyen, vagyis a nagyközönség számára is érdekes, elő, egyszersmind 

hiteles narratívát adjon. A város arculatának és egyedi jellemvonásainak, a kifelé közvetített 

imázson túli megragadásához az itt élők egykori és mai identitásának, lokális tudatának 

megragadására van szükség, ami leginkább személyes interakciókon és kreatív interpretációkon 

keresztül érhető el.  

 

A VÁLASZ 

A Pécs8 ezért kreatív együtt gondolkodásra, közös alkotásra hívta, korosztálytól függetlenül, 

Pécs minden egykori és jelenlegi lakosát. A program több ponton is kilép illetve túllép a 

hagyományos ismeretterjesztés sémáin. A tudást (ismereteket) nem a „tudósoktól” a „laikusok” 

felé közvetíti, hanem a helyi (pécsi) közösség lehető legszélesebb rétegeit kívánja bevonni 

(szakemberek facilitátori közreműködésével) a tudás megkonstruálásába és megosztásába is. A 

program nem egyszerűen „terjeszti” az ismereteket, hanem felszínre hívja, összegyűjti, majd 

formát és fórumot ad ezek átadásának, közkinccsé tételének. 

A Pécs8 projektelemei lehetőséget adnak arra, hogy Pécs korabeli történetével kapcsolatban 

minden ötlet, egyéni ismeret és közösségi emlék közösségi élménnyé váljon. Tudományos 
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hozadékuk mellett a helyi közösségek és intézmények kapcsolatának dinamizálásával, az 

együttműködések olyan hálózatát teremtik meg, mely egyaránt szolgálja az iskolai oktatást, a 

közművelődést, a turizmus igényeit és a lakosság városhoz fűződő viszonyának erősítését, 

elmélyítését.  

Az elmúlt időszak legfontosabb eredménye, hogy sikerült megszólítani és aktivizálni több, a 

tudományos kutatásokban rendszerint figyelmen kívül hagyott csoportot.  

A már megvalósult, a folyamatban lévő és a közeljövő programjai alapvetően két célcsoport 

aktív részvételével számolnak:  

1. a középiskolás diákok és egyetemi hallgatók, valamint  

2. a Pécs korabeli történetéről személyes emlékeket őrzők körével.  

Az első célcsoport felé tanári munkaközösségeken és egyetemi oktatókon, valamint a helyi írott 

és online fórumokon keresztül közvetített felhívásaink és programjaink kínálnak innovatív 

lehetőségeket. A személyes és hivatali dokumentumok, levelek, naplók, fotók, házi 

filmfelvételek, fontos, érdekes eseményhez kapcsolódó tárgyi emlékek felkutatásán és 

archiválásán túl – ez utóbbihoz a helyi közgyűjtemények nyújtanak technikai segítséget –, azok 

felhasználásával, különféle műfajokban hívtuk/hívjuk alkotó munkára a diákokat. Úgy, mint:  

 Slam poetry est, Pécs, Nappali, 2017. február 15. 

Az eseménynek az utóbbi évek egyik legfontosabb helyi találkozási pontja, a Nappali adott 

otthont 2017. február 15-én a Sopianae Slam Poetry februári klubestjének keretében. Az est 

témáját a Pécs8 program kezdeményezésére Pécs 1945 és 1990 közötti története jelölte ki. A 

jelentkezők öt, a város korabeli életének egy-egy pillanatát megörökítő képből meríthettek 

ihletet. Minthogy a „slammerek” többsége 1990 után született, élesben vetődött föl az alapvető 

kérdés: mit ragad meg, mit akar és tud elbeszélni egy korosztály személyes érintettség, 

élmények nélkül e korszakról, illetve annak lokális lenyomatáról?  

Az esemény képes, videofelvétellel és szövegekkel ellátott összefoglalója megtekinthető itt: 

https://pecs8.hu/slam-poetry-beszamolo/ 

 Városismereti vetélkedő – A vályogtól a panelig. Pécs, PTE Deák Ferenc Általános 

Iskolája, 2017. május 4. 

A PTE Deák Ferenc Általános Iskolája és a PTE Történelemtudományi Intézete 

együttműködésével a Pécs8 program keretében meghirdettet helyismereti vetélkedőn kilenc,  

három fős csapat vett részt, az általános iskolák 7. és 8. osztályából. A kreativitásra és 

kompetenciafejlesztő feladatokra épülő vetélkedő során a diákok a korabeli térképek, sajtó és 

képi források, az Internet valamint „terepen” végezett kutatások segítségével derítettek fényt 

Pécs szigeti városrészének átalakulására az 1960-as ’70-es években. 

Az esemény leírása elérhető itt: https://pecs8.hu/valyogbol-panel/ 

 Pécs8 kutatószemináriumok 

A Pécs8 szervezői a Történettudományi Intézetben három kurzust is hirdettek hallgatók 

számára, így kapcsolva be őket a közös munkába. A diákok egyrészt a programok 

https://pecs8.hu/slam-poetry-beszamolo/
https://pecs8.hu/valyogbol-panel/
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szervezésében szerezhettek tapasztalatot, másrészt a kurzus vezetőinek mentori segítsége 

mellett önálló kutatásokat végeznek a helyi közgyűjteményekben. Elkészült munkáik számára 

a Pécs8 honlapja és facebook oldala biztosít megjelenést. 

 Pécs8 filmmustra  

A Pécs8 és a Control Stúdió közös, folyamatban lévő programja (az esemény „gálájára”, a 

Pécs8 filmmustrára május 17-én kerül sor az Apolló Moziban) amatőr alkotók, 

alkotóközösségek és hivatásos filmesek egyaránt jelentkezhettek korhatár megkötése nélkül. A 

filmmustra egyrészt egy archív ritkaságokból álló vetítés, másrészt a rövidfilm pályázatra 

beérkezett filmek versenye Pálfi György filmrendező zsűrielnökletével. A program leginkább 

újszerű eleme a május 16-17-én zajló filmes workshop. Ezen 12, javarészt középiskolásokból 

álló csapat vesz részt, összesen 41 fővel. Feladatuk, hogy egy drámatanár, egy filmes szakember 

és egy történész támogatásával 24 óra alatt egy 3 perces kisfilmet készítsenek, műfaji megkötés 

nélkül, a pécsiek egy napjáról 1969 májusában. Az elkészült kisfilmeket a filmmustrán rögtön 

meg is tekintheti a közönség. 

Az eseményről bővebben: https://pecs8.hu/pecs8-filmmustra/ 

 szakmai és ismeretterjesztő előadások, fórumok  

E tekintetben a számos konferencia előadás mellett egy elemet emelnénk ki, a május 3-ai 

kerekasztal beszélgetést Pécs iparáról a szocializmus korában. A rendhagyó, komoly média 

érdeklődéssel kísért beszélgetés szervezésében a Pécs Története Alapítvánnyal és a Pécsi 

Kereskedelmi- és Iparkamarával működtünk együtt, a résztvevők  Göndöcs István, a Mecseki 

Szénbányák Vállalat volt vezérigazgatója, Timár István, a Pannónia Sörgyár volt igazgatója, 

Fodor Imre, a Mecsekvidéki Vendéglátó Vállalat volt igazgatója, Marczi Mihály, a Pécsi 

Kesztyűgyár volt gyárigazgatója és Sallay Árpád, a Mecseki Ércbányászati Vállalat beruházási 

és tervezési főosztályának volt vezetője voltak. 

Az eseményről bővebben: https://pecs8.hu/vallalatok-kora-pecsma-2017-05-04/ 

 mentés másként 

A Pécs korabeli történetéről személyes emlékeket őrző lakosokat felhívásokkal szólítottuk meg. 

A folyamatosan bővülő anyagot a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának, a Csorba 

Győző Könyvtár Helytörténeti Osztályának és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 

és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályának adjuk át, ahol a szakszerű archiválást 

követően a jövő generáció számára is kutathatók lesznek. A Pécs8 és az Egyetemtörténeti 

Gyűjtemény együttműködése (http://pecs8.hu/pte-felhivas/) a PTE 650 jubileumi előkészületeit 

is támogatja. 

 www.pecs8.hu  

A Pécs8 saját honlappal rendelkezik, az oldal az NKA támogatásával és a Craetive Bt. 

közreműködésével jött létre 2017 januárjában. A honlap naprakész, hetente 2-3 alkalommal 

frissül, az új tartalmak az oldalhoz kapcsolódó facebook oldal 

(https://www.facebook.com/pecs8/) segítségével érik el azonnal a nyilvánosságot. A honlap 

sikere – hetente átlagosan 900 látogató – messze felülmúlta előzetes várakozásainkat.  Az oldal 

https://pecs8.hu/pecs8-filmmustra/
https://pecs8.hu/vallalatok-kora-pecsma-2017-05-04/
http://pecs8.hu/pte-felhivas/
http://www.pecs8.hu/
https://www.facebook.com/pecs8/
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elsődleges célja, hogy megossza és közkinccsé tegye a Pécs8 felhívásaira beérkezett, a 

közgyűjteményekben archivált új anyagokat. A Galéria rovat a beérkező fényképekből közöl 

válogatásokat, illetve a Control Stúdió által felkérésünkre digitalizált archív filmekből közöl 

részleteket. Egy jellemző adat: az 1969-ben készült Városkrónika első részletét, aminek 

fennmaradásáról a téma iránt érdeklődők sem tudtak, több mint 30 000-en tekintették meg, a 

facebookon több mint 300 megosztást ért el. A Mozaikok rovatban pécsi életképek olvashatók 

a legkülönfélébb tematikákban. A Projektek rovatban a Pécs8 által inspirált városi, iskolai 

projektek felhívásai, leírása, beszámolóik kapnak helyet igényes kivitelben, a Pécsi 

Kommunikációs Központ grafikusai által készített kreatív köntösben. Az Aktuális rovatban az 

újdonságok mellett a Pécs8-ról szóló híradások – újságcikkek, interjúk, televíziós felvételek – 

tekinthetőek meg.  

 

A kedvező fogadtatást és az érdeklődést jelzi, hogy a kezdeményezésről és programjainkról 

lényegében az összes helyi érdekeltségű print és online lap és televízió beszámolt már (Pécsi 

Hírek, Dunántúli Napló, Made in Pécs, Kertvárosi Lap, bama.hu, pecsma.hu, Pécs Tv, Univ 

Tv). Tágabb ismertségét pedig az mutatja, hogy pécsi helytörténeti témákban az országos 

médiumok is (pl. Petőfi TV) a Pécs8-hoz fordulnak szakértői segítségért. Ezzel a városban a 

Pécs8 program a legnagyobb hatáskörrel rendelkező ismeretterjesztő-tudományos interaktív 

fórum lett.  

 

 

  



 

5 

 

 

HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK, PIACI ALKALMAZHATÓSÁG 

 

HÁLÓZATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS – (KÖLTSÉG)HATÉKONYSÁG 

A Pécs8 program egészének költséghatékonyságát biztosítja, hogy a munkába máris közel 

tucatnyi együttműködő partnert (közgyűjtemények, iskolák, médiapartnerek, civil szervezetek, 

kiadóvállalatok) sikerült bevonni, s e hálózatot reményeink szerint sikerül tovább bővíteni. 

Partnereinket nem egyszerűen arra hívjuk, hogy támogassák rendezvényeinket és terveinket, 

hanem arra, hogy saját ötleteikkel, saját kezdeményezéseikkel, saját igényeik és lehetőségeik 

mentén kapcsolódjanak a Pécs8 programhoz: az általunk elindított eseményekből ihletet 

merítve, a programhoz kiépített kapcsolati háló segítségével valósítsák meg saját 

elképzeléseiket. Ezáltal nemcsak a rendezvények, programok száma hatványozódik, de a 

bevont humán és anyagi erőforrások mértéke is. A program elindulása óta eltelt fél év 

tapasztalatai alapján úgy látjuk, a pécsi közösségek és intézmények messzemenően nyitottak e 

kölcsönös együttműködésre, így az mára a város számos intézményét, civil szervezetét és 

magánszemélyek sokaságát megmozgató és összekötő hálózattá vált.  

 

DIGITAL HUMANITIES 

A Pécs8 program egyik fő oszlopa az azonos című honlap, ami már szűk fél év alatt a város 

digitális emlékezetének motorja és egyben tárháza lett. A korábban egymástól függetlenül 

létező, a várostörténeti forrásokat digitalizált formában összegyűjtő honlapok és facebook 

oldalak hálózatba rendezése, egymással való összekapcsolása mellett Pécs történetének 

interaktív alakítását teszi lehetővé, új megközelítési módokat nyit meg a várostörténet-írás 

számára. Az elmúlt évtizedekben megjelent ún. "digitális bölcsészettudomány" (digital 

humanities) nem csupán nagy mennyiségű történeti forrás digitális tárolását, könnyű 

hozzáférhetőségét, az adatok gyors rendezését és elemzését teszi lehetővé, hanem új 

kérdésfeltevéseket vet fel, új megközelítéseket és új megismerési módokat nyit meg, ily módon 

pedig új tudományos eredményeket generál. A város emlékezetének felébresztése, a 

várostörténet dokumentumainak a városlakókkal közös gyűjtése és formálása mellett az 

eredmények is hamarabb és sokkal közvetlenebb módon juthatnak el az információs társadalom 

tagjaihoz. A Pécs8 projekt révén a város története azonnal digitalizált formában, azonnal 

hozzáférhető és megismerhető, sőt, alakítható módon válik közkinccsé, a közgyűjteményekben 

őrzött történeti források és a projekt során hozzáférhetővé váló ego-dokumentumok a digitális 

térben egyesülve a város egyedi történeti mátrixát hozzák létre. A várostörténet-írás a Pécs8 

projekt révén kilép hagyományos történettudományi és közgyűjteményi kereteiből, egyszerre 

lesz a kollektív emlékezet alakítója és lenyomata.  
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TURISZTIKAI INNOVÁCIÓ 

A web-alapú, interaktív tudomány-fejlesztés és ismeretterjesztés felhasználói és formálói 

elsősorban az ideiglenesen (pl. egyetemisták) vagy állandóan Pécsett élők, a program azonban 

számol egy tágabb, országos célközönség bevonásával is. A Pécs8 aktuális terve a város 

történetéről felhalmozott ismeretek turisztikai hasznosítása. A turisták megnyerését nemzetközi 

és hazai viszonylatban is számos új, innovatív ötlet és megoldás segíti. Pécs városa e tekintetben 

jelentős lemaradásban van, holott a tudományos tematikájú innovációknak számos olyan 

formája használatos, ami a turisztikai szektorban is természetszerűleg leképeződik.  

A Pécs8 program karakterének megfelelően e tekintetben két célcsoport igényeivel számol. Az 

osztály- és tanulmányi kirándulást tervezők és a város története iránt érdeklődő turisták körével. 

Oktatói tapasztalat, hogy tanulmányi programok szervezése esetén az adott desztináció 

vonzerejét jelentősen növeli, ha a bejáráshoz komplett oktatási programcsomag áll 

rendelkezésre. A jelenleg fejlesztés alatt álló komplex programcsomagban egymást kiegészítő 

tartalmakat és applikációkat tervezünk a Pécs8 webes felületén és mobiltelefonos 

alkalmazásokban. Ebben helyet kapnak QR-kóddal ellátott pécsi helyszínek, melyekhez 

kétnyelvű, mobiltelefonos applikációval követhető, interaktív tartalmak készülnek, interaktív 

és több idősíkban egymásra vetíthető térképek (swipe kiegészítő tartalmakkal) stb. A 

helyszínek több variációban kapcsolódnak össze, különféle tematikus vezetések lehetőségét 

kínálva. Így a város olyan pontjai, objektumai is fókuszba kerülhetnek, amelyek értéke egy 

„klasszikus” városnézés esetén nem kalkulált. A megadott preferenciák pedig kronológiailag és 

témájuk szerint is kombinálhatóak. Az ipari létesítmények, gyárak, „saját történettel” 

rendelkező terek és épületek ilyen módon való megjelenítése jelentősen hozzájárulhat az 

örökségre és kultúrára alapozott idegenforgalmi termékkínálat bővítéséhez.  

A Pécs8 program eddigi eredményei olyan innovatív megoldásokat tesznek lehetővé, melyek 

által különféle időmetszetekben tárulhat fel a város képe, az informatív leírásokon túl 

fényképek, filmrészletek, képeslapok és dokumentumok, a diákcsoportok részére pedig 

feladatok megjelenítésével. További perspektíva, hogy az így elkészült tartalmakat a már 

meglévő és remélhetőleg a közeli jövőben elkészülő más, várostörténeti, múzeumi és turisztikai 

tartalmakkal lehet kombinálni, a múzeum-business számára is új dimenziókat nyitva. 

Megvalósulás esetén ezek az attrakciók önálló, akár több napos termékként jelenhetnek meg a 

város turisztikai kínálatában. 

 

ÚJ MÓDSZERTANI KULTÚRA – VONZÓ EGYETEM 

Innovatív megoldásaival szemléletet mozdító, hosszú távon ezért feltétlenül megtérülő a Pécs8 

által a közoktatásban és a felsőoktatásban is alkalmazott és szorgalmazott módszertani kultúra. 

A Pécs8 a PTE BTK Történettudományi Intézete azon törekvéseinek (Kreatív Történelem 

tanulmányi verseny, Árkádia történelem módszertani folyóirat) sorába illeszkedik, amelyek 

célja, hogy, hogy egy új szemlélet meghonosításával és továbbadásával tegyék a szélesebb 

nyilvánosság számára is vonzóvá a PTE képzéseit. Ezt a megújulást a hallgatói létszám 

növelése szempontjából alapvető kérdésnek tartjuk. A már megvalósult sikeres programok 

(Slam Poetry est, Vályogból panel vetélkedő, Pécs8 filmmustra valamint a Pécs8 
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kutatószemináriumok) tapasztalatai olyan modellt kínálnak, mely mintául szolgálhat más 

kezdeményezések számára is, akár a Pécs8 vállalásaitól eltérő tematikában. A programokban 

alkalmazott rugalmas sablonok várostörténeti/helytörténeti módszertani kézikönyvvé vagy 

digitális modulokká formálva jelentős segítséget nyújtanának a középiskoláknak, illetve a 

középiskolai tanároknak, sőt a felsőoktatás igencsak sürgető módszertani megújulását is 

előmozdíthatják. Egy ilyen tematikájú módszertani útmutatóval olyan tanári segédlet állna 

rendelkezésre, melynek segítségével bármely magyar település, iskola, kreatív módon 

közelíthetné és ismerhetné meg saját történetét. Így, a digitális tudomány jegyében 

megfogalmazott, a szakmódszertan és a várostörténet módszertani innovációit hasznosító 

várostörténet jó eséllyel válhatna a történelemtanítás és tudáselsajátítás korszerű formáit 

alkalmazó úttörő mintává. 


