A Szegedi Tudományegyetem a 89. Ünnepi Könyvhéten
„AZ SZTE UTCÁRA VISZI A TUDOMÁNYT” mottó jegyében az 89. Ünnepi Könyvhét
szegedi rendezvényein is jelen lesznek a kutatók. 2018. június 5. és 11. között a szegedi
egyetem munkatársai által jegyzett kiadványok közül több mint 20 ad alkalmat könyves
beszélgetésre az algériai háború történetétének az aktualitásaitól kezdve a gyógynövények
régi és mai hasznosításáig.
A szegedi könyvhét idei rendezvényeinek színes térképén különleges útitervet kínál a
„FRANKO-BIBLIO-FILIA Könyves utazások 2018” eseménysorozat. Az SZTE Szegedi
Egyetemi Kiadó, a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központja és a
Bölcsészettudományi Karának Francia Tanszéke, valamint az Alliance française de Szeged
egyesület hívja erre az élményekben gazdag utazásra a francia nyelv, valamint a nyelv, a
frankofónia által közvetített értékrend, kultúra iránt érdeklődő olvasót. A Boros Kakas francia
étterem és kávézóban, a Somogyi Könyvtárban és a rendezvénysorozat fő helyszínéül
szolgáló Dugonics téren található állomásokon elsősorban a Szegedi Tudományegyetem
oktatóinak a könyvei adják az utazás állomásait. A fiatal vagy lélekben fiatal, tudományos
érdeklődésű vagy civil olvasó így juthat el Algériába, tanulhatja az V. Köztársaság történetét,
megismerheti a Sarkozy családot, esetleg elmerülhet a „Hupikáék Törpikék”, azaz a
stroumphizmus gombaházainak világában vagy akár a deleuzi devenir filozófiájában, hallhat
elsőkézből a nagyköveti táviratokból kimaradt párizsi benyomásokat, beszélgethet
irodalomról és történelemről. Élményekben gazdag, kilenc részből álló, olvasásra szólító
utazást kínálunk!
Magyar, francia és angol nyelvín írt köteteiket mutatják be az SZTE kutatói. Szó esik
Platon filozófiájától és az ókori kertektől kezdve Szent-Györgyi vallomásain, vagy az
alternatív táplálkozáson át egészen a tanárképzésig, sőt a tanítók számára gyűjtött
számtanpéldákig számos tudományterületről és érdekes eredményről. Bemutatkozik az
SZTE Klebelsberg Könyvtár digitális gyűjteménye: a Contenta új lendületet adhat a
helytörténeti kutatásnak, miközben arra is ösztönöz, hogy az így nyert információk
beépüljenek az oktatásba.
Az SZTE munkatársai vagy hallgatói további 25 könyves program főszereplői vagy
közreműködői. Így aztán a 89. Ünnepi Könyvhét szegedi programjainak több mint a fele
kötődik a Szegedi Tudományegyetemhez.
A június 5-11. közötti könyves ünnepen az SZTE karai közül szót kér az Állam és
Jogtudományi Kar, az Általános Orvostudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a
Gyógyszerésztudományi Kar, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, a Mérnöki Kar, a
Természettudományi és Informatikai Kar; bemutatkoznak az SZTE „kiadói műhelyei”. A 89.
Ünnepi Könyvhéten egyetemi könyvbemutatóknak ad helyet a Dugonics téri színpad, a JATE
Klub terasz, a Klebelsberg Könyvtár, a Somogyi-könyvtár, a SZAB székház; az egyetemi
könyvsátorban kedvezmények is várják az olvasókat, mert „AZ SZTE UTCÁRA VISZI A
TUDOMÁNYT”.

