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JUBILEUMI EMLÉKKONFERENCIA 2011. FEBRUÁR 18-ÁN 

Hatvan éves a Magyar Táncművészeti Főiskola (1950-2010) címmel 2011. február 18-án 

jubileumi konferencia zajlott le a főiskolán, az alábbi programmal: 

Szakály György egyetemi tanár, rektorhelyettes: Megnyitó 

Dózsa Imre egyetemi tanár: Az iskolaalapító Lőrinc György és öröksége 

Bolvári-Takács Gábor PhD, habil. főiskolai tanár: A főiskola oktatási rendszerének 

fejlődése 

Fodor Antal DLA, Professor Emeritus: A balettművész-képzés hatása a hazai 

táncművészet fejlődésére 

Tímár Sándor koreográfus: A néptánc oktatás kialakulása és hatása 

Lőrinc Katalin egyetemi docens: A modern tánc oktatásának tapasztalatai 

Sebestény Katalin Professor Emerita: A balettmódszertan alapjai és magyar sajátosságai 

Zsámboki Marcell int. ig. egyetemi docens: A pedagógusképzés hagyományai és 

átalakulása 

Macher Szilárd tszv. egyetemi docens: A főiskola szerepe az egyetemes táncművészetben 

A konferencián a főiskola oktatói és hallgatói mellett nagyszámú külső érdeklődő is részt 

vett. 

 

 

KÖNYVTÁRFEJLESZTÉSI PROJEKT INDULT A FŐISKOLÁN 

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2011. február 18-án sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 

elindítja TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0019 azonosító számú könyvtárfejlesztési 

projektjét, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. „A táncművészet és a tudomány szolgálatában. A 

Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése” projekt célja a 

főiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, a használók igényeinek figyelembe vételével 

kialakított új könyvtári terekben. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 

összege: 23.182.996,- Ft. A projekt megvalósításának határideje: 2011. december 31. 

A projekt keretében a főiskola Columbus utcai campusán belül új épületbe költözik a 

könyvtár, ahol olvasótermet, kutatásra, elmélyült munkára alkalmas kutatóhelyeket alakítunk 

ki, és biztosítjuk az internethasználatot. A könyvtárosok számára is megteremtjük a nyugodt 

és hatékony munkavégzés feltételeit. 

A pályázat keretében, a táncművészeti terület speciális igényeinek és az országos lelőhely-

nyilvántartás elveinek egyaránt megfelelő, az országos könyvtári projektekkel 

összehangolható nyilvántartást vezetünk be. feldolgozzuk a könyvtár jelenleg csak 

papíralapon elérhető katalógusát és így elektronikusan elérhetővé válik a könyvtár teljes 



katalógusa. 

Interaktív könyvtári portált alakítunk ki. Ezen egyes szolgáltatásaink 24 órán át az olvasók 

rendelkezésére állnak, így növeljük a könyvtárunkat használók körét, segítjük a vidéki 

kihelyezett képzési helyeink hallgatóinak munkáját, lehetőséget adunk a könyvtár nyilvános 

szolgáltatásainak bárki általi hozzáféréséhez. 

 

 

ELMÉLETI KONFERENCIA 2011. ÁPRILIS 29-ÉN 

„A tradíció és megújulás kérdései a mai táncvilágban” címmel, 2011. április 27-29-én három 

napos tudományos tanácskozást rendezett a Magyar Tudományos Akadémia 

Tánctudományi Munkabizottsága és a Nemzeti Táncszínház. A 29-ei, a Tánc Világnapján 

lezajlott programnak a Magyar Táncművészeti Főiskola adott otthont. Az ülésszak A táncos 

képzés és a tánckutató képzés címet viselte, elnökölt Németh András DSc, egyetemi 

tanár.  

A program a következő volt: 

Megnyitó: Szakály György egyetemi tanár, mb. rektor: 

Nyitó előadás: Bolvári-Takács Gábor PhD, habil. főiskolai tanár: A táncos képzés hazai 

intézményrendszerének történeti alakulása és kutatási forrásai 

Referátumok és vita a táncművész- és tánckutató képzésről: 

Macher Szilárd tszv. egyetemi docens: A MTF szerepe az egyetemes táncművészetben 

Major Rita tszv. főiskolai tanár: A táncelméleti képzés eredményei és lehetőségei 

Referátumok és vita a táncpedagógus képzésről: 

Mizerák Katalin PhD, tszv. egyetemi docens: Bevezetés a táncoktatás didaktikájába 

Kővágó Zsuzsa ny. adjunktus: Elmélet és gyakorlat. A tánctanár szakos hallgatók kutatási 

aktivitása 

Neumann Ilona adjunktus: Az első tánctanár szak: élmények és tapasztalatok 

A konferencián a főiskola oktatói és hallgatói mellett több külföldi és hazai külső érdeklődő is 

részt vett, az egyes blokkok után élénk vita alakult ki. Az elhangzott előadások kötetben is 

megjelennek. 


