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nemzetközi tanulmányok), nyelvtudomány és kommunikáció, 
bölcsészettudomány (közművelődés, humánerőforrás-
fejlesztés és tanácsadás), természettudomány 

A rendezvény időpontja 
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Apáczai Csere János Kar 
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A rendezvény honlapjának 
elérhetősége 

https://ak.sze.hu/xxv-apaczai-napok-tudomanyos-konferencia 
 

Szinopszis, összefoglaló,  
programterv 
(röviden ismertetve) 

A XXV.  Apáczai-napok Tudományos Konferencia 
keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 
részeként 2021. november 4-én várjuk a résztvevőket a 
neveléstudomány, tanító- és tanárképzés, gyógypedagógia, 
szociológia és szociális tanulmányok, a nyelvtudomány és 
kommunikáció, a bölcsészettudomány, az andragógia, a 
közművelődés, illetve a humánerőforrás-fejlesztés és 
tanácsadás, valamint a természettudomány területén.  
 
A plenáris előadások témáját két jeles évforduló ihlette. 
Egyrészt V. István király 750 esztendővel ezelőtt 
adományozott városi rangot Győrnek, mely kiváltság hosszú 
évszázadokon átívelő lendületet biztosított a település 
fejlődéséhez, gazdasága és társadalma erősödéséhez.  
 
Másrészt 230 esztendeje született Széchenyi István, a 
városunkhoz és megyénkhez több szálon kötődő államférfi, 
aki eszméi, reformjai és gyakorlati tevékenysége által 
nagyban hozzájárult a modern Magyarország 
megteremtéséhez. Ezen emlékek továbbörökítése nemcsak a 
múlt megőrzése céljából fontos, hanem a gyorsan és folyton 
változó világunkban kiváló példaként szolgálhat a humán- és 
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társadalomtudományok, valamint a pedagógia eszköztárának 
megújításában és jövőképének formálásában.  
 
Program 
 
09.00-09.30 óra REGISZTRÁCIÓ 
Helyszín: Karrier-tér, fszt. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.) 
  
09.30 -11.15 óra PLENÁRIS ÜLÉS 
Helyszín: Dr. Barsi Ernő Terem, 2. emelet 
Plenáris ülés moderátorai: Dr. Varga Balázs - Dr. Horváth 
Csaba Sándor  
 
Köszöntők:  
Dr. Pongrácz Attila, Széchenyi István Egyetem Apáczai 
Csere János Kar, dékán 
Széchenyi Tímea, Gróf Széchenyi Család Alapítvány, elnök 
 
Plenáris előadók 
Dr. Nagy Szabolcs, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém 
Megyei Levéltára, igazgatóhelyettes 
Tűzkeresztség Győrnél - Gróf Széchenyi István katonai 
pályája 
 
Dr. Horváth József, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 
Tér, igazgatóhelyettes:  
Győr művelődése a 17-18. században 
 
Dr. Honvári János, Széchenyi István Egyetem, nyugalmazott 
egyetemi docens 
Az iparváros, ahol a gyárak füstje már nem takarja el a 
kultúrát 
 
11.15-12.00 óra   
- Kiállítás megnyitó a Karon dolgozó képzőművész oktatók 
alkotásaiból. Helyszín: Cziráki Kiállító tér, 2. emelet 
(folyosó) 
- Az Apáczai szobor koszorúzása. Helyszín: Apáczai Kar 
udvara.  
 
12.00-13.00 óra Ebédszünet 
Helyszín: TÉKA Étterem a kar épületén belül 
 
13.00-14.30 óra SZEKCIÓÜLÉSEK I. (Győr, Liszt Ferenc u. 
42.) 
 
14.30-14.45 óra Kávészünet 
 
14.45-16.00 óra SZEKCIÓÜLÉSEK II. (Győr, Liszt Ferenc 
u. 42.) 
 
16.15-17.00 óra KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS 
ZÁRÁSA 
A szekcióvezetők rövid összefoglaló beszámolói és a 
konferencia tapasztalatainak összegzése.  

 


