
Ingyenes és regisztrációt nem igénylő 
előadás-sorozatunk elsősorban a bölcsészet-
tudományok népszerűsítését szolgálja, emel-
lett válaszokat keres a mindig aktuális  
kérdésekre, amelyek a közönség függvényében hétről 
hétre bővülhetnek, alakulhatnak.
 
A tudás közösségét nem fizetett oktatók, hanem kar-
rierjük elején álló, fiatal doktoranduszok teremtik 
meg évadról évadra.
 
Azt kívánjuk bemutatni, hogyan ápolja és hozza létre 
a bölcsészettudomány az ember szellemi és kulturá-
lis örökségét, amely képes ellensúlyozni a gazdaság-
orientált világ újraértelmezett „érték” fogalmát, 
megőrizve és megerősítve a szellemi és művészi ér-
tékeket.
 
A kurzusok magas minőségét az akadémiai szféra 
folyamatos ellenőrzése garantálja.

Előadásainkra az ELTE BTK Astoria közelében található campusán, a 
Doktori Kiválósági Központban kerül sor.
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Vajon hányféle megközelítésből lehet olvasni bizo-
nyos alapműveket és mit kaphatunk ennek során?  
Melyek az általános történelemismeret által  
homályban hagyott, nem vitatott kér-
dések? Miként része mindennapjainknak 
a nyelv és a vele összefüggő problémák?  
Hogyan tekinthetünk a 21. században a művészetre? 
Milyen módokon közelíthetjük meg a hétköznapok 
történéseit a filozófia spektrumán keresztül?  
A Bölcsészettudományi Kar nyitott egyetemmé válik,  
és kitárja kapuit minden érdeklődő felé, bevonva őket 
a válaszkeresésbe.
 
pestibolcseszakademia.blog.hu
www.facebook.com/BolcseszAkademia
akademia.btk@gmail.com
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Nyitott egyetem,  
az ELTE BTK  
doktoranduszainak  
szervezésében



Doktorandusz óratartás

Az előadások minősége

Helyszíneink

Kultúrmisszió

Régóta megoldandó probléma a bölcsész- 
képzésben a PhD-hallgatók tudományszervezé-
si és oktatói kreditjeinek megszerzése, a dok-
toranduszok számára ritkán adódik óratartá-
si lehetőség. Az ELTE BTK hallgatóiként ezért 
olyan megoldást kerestünk, amely kiaknázza a fiatal  
tehetségekben rejlő lehetőségeket. Ennek jegyé-
ben került sor a 2012/2013. tanév tavaszi félévében 
először a Pesti Bölcsész Akadémia megrendezésre.

Partnerünkön, a Doktoranduszok Országos  
Szövetségén keresztül ma már Magyarország min-
den PhD-hallgatójának (irodalomtudományi, 
filozófiatudományi, nyelvészettudományi,  
történelemtudományi és művészettörténeti terül-
eteken) lehetősége van a Pesti Bölcsész Akadémia 
előadójává válni. A legtehetségesebb fiatal kutatók  
mutatják be – érthető nyelvezettel, „lerombolva”  
a tudomány elefántcsonttornyát – tudásuk legjavát,  
négyszer másfél órás előadásokból álló kurzusai során.  
Az Akadémia szervezőinek az ELTE BTK  
Doktori Iskola vezetői nyújtanak segítséget az előadói 
pozíciókra beadott pályázatok elbírálásában, végül  
a teljes programra az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Doktori Tanácsa nyomja rá a pecsétet, így az  
előadások a legmagasabb minőségbiztosítás mellett 
működnek.

A Pesti Bölcsész Akadémia fő helyszíne a Trefort-kerti 
campus Ifjúsági épületének 3. emeletén található Dok-
tori Kiválósági Központ, ahol a technikai infrastruktúra  
maximális kihasználása mellett (kurzusainkat gyakran 
kísérjük képek, versek, zenék, filmek interaktív táblás
vetítésével) mutatjuk be a bölcsészettudomány végte-
len, sokszínű gazdagságát. Az előadások becsület-
kasszával működnek.
Rendszeresen kihelyezzük legnépszerűbb kurzusaink  
egy-egy előadását külső helyszínre is. Ezekre az 
előadásokra középiskolákban és alkotóműhelyekben, 
szórakoztató és kulturális közösségi terekben kerül 
sor.

Szeretnénk olyan tudást közvetíteni,  
amely segít a meglévő ismeretek elmélyítésé-
ben a kultúra és a gondolkodás olykor átlátha-
tatlan működésével kapcsolatban. Mindez szá-
munkra egyfajta kultúrmisszió is, amellyel  
megkíséreljük felmutatni a bölcsészettudományok  
értékeit és társadalmi hasznát.
A nálunk elhangzó előadások mindig a gimnáziumi  
tananyagra építenek, így nem szükséges  

megértésükhöz egyetemi tudás. Az oktatás nyitott, a 
célközönség magába foglalja más egyetemek és karok 
(főként nem bölcsész) hallgatóit, a középiskolák diák-
jait és tanárait, érdeklődő belvárosi nyugdíjasokat és 
általában bárkit, aki művelődni, tanulni, szórakozni 
vágyik, érdeklődik a kultúra iránt.
Az előadók mindig nagy hangsúlyt fektetnek a  
kreativitásra, kiemelik az „érdekeset”, a „különlegeset”
az általános műveltség sűrűjéből, s saját kutatási  
eredményeikkel fűszerezik meg azt.
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