
EME rendezvények a 7. Kolozsvári Magyar Napokon  

2016. augusztus 15-21 

 
Ezúton tájékoztatjuk rendezvényeinkről, melyekre Önt tisztelettel meghívjuk. 

 

augusztus 16., kedd 10-11  

Kékedy-Nagy László: Környezet-szennyezés és klímaváltozás 

Az előadás során bemutatásra kerül a környezet szennyezés hatása a klímára és annak változására a 

legújabb elméletek és gyakorlati eredmények alapján.  

Szervező: EME Természettudományi Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály 

Helyszín: EME székház (Jókai/Napoca u., 2 sz.) 

 

augusztus 16., kedd 11-12  

Bartók Katalin: Klímaváltozás és biodiverzitás 

Az előadásban bemutatásra kerül a globális klímaváltozás hatása a növény- és állatvilágra, ennek 

keretében pedig a biodiverzitásra. 

Szervező: EME Természettudományi Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály 

Helyszín: EME székház (Jókai/Napoca u., 2 sz.) 

 

augusztus 16., kedd 17-19 

Kolozsvár XX. századi ipartörténetének emlékei VII. 

Hoch Sándor: A kolozsvári nyomdaipar története. 

Előadással egybekötött találkozót szervezünk az egykori alkalmazottak és az érdeklődők részére. 

Házigazda: Bitay Enikő  

Jelige: "Hozz magaddal egy emléktárgyat!”  

Szervezők: EME Műszaki Tudományok Szakosztálya  

Helyszín: EME székház (Jókai/Napoca u., 2 sz.) 

 

augusztus 17., szerda 11:00 

De Gerando Antonina és az erdélyi nőnevelés – kiállításmegnyitó és emlékülés 

Elhangzó előadások: 

Márton Hajnalka: A magyar nőnevelés harmadik nemzedékének képviselőjéről, De Gerando 

Antonináról; 

Gaal György: De Gerando Antonina, a leánynevelő és intézete; 

Szebeni Zsuzsa: De Gerando Antonina művészeti oktatása, szemléletmód és példamutatás. 

Szervező: EME, EMPSZ 

Időpont: 2016. augusztus 17. 11:00  

Hely: EME-székház(Jókai/Napoca u. 2–4.) 

 

augusztus 17., szerda 17-19 

Kolozsvár XX. századi ipartörténetének emlékei VIII.  

László Kálmán: A kolozsvári bőr és cipőgyár története. 

Előadással egybekötött találkozót szervezünk az egykori alkalmazottak és az érdeklődők részére. 

Házigazda: Bitay Enikő  

Jelige: "Hozz magaddal egy emléktárgyat!”  

Szervezők: EME Műszaki Tudományok Szakosztálya  

Helyszín: EME székház (Jókai/Napoca u., 2 sz.) 

  

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1306/pageno/2/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1307/pageno/2/archived/false
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http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1308/pageno/2/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1318/pageno/1/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1309/pageno/2/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1309/pageno/2/archived/false


 

 

augusztus 18., csütörtök 10-11 

Orbán Sándor: A globális klímaváltozás és a mezőgazdasági termelés 

Az előadásban bemutatásra kerül a globális klímaváltozás hatása a világ mezőgazdasági termelésére, 

a termelést befolyásoló tényezők (biológiai, technikai stb.) 

Szervező: EME Természettudományi Szakosztály  és Agrártudományi Szakosztály 

Helyszín: EME székház (Jókai/Napoca u., 2 sz.) 

 

augusztus 18., csütörtök 11-12 

Muzsnay Csaba: A párizsi klímacsúcs jelentősége. Remények és buktatók 

Az előadásban bemutatásra kerül a 2016. december 12-i párizsi klímacsúcs, a jogilag kötelező 

nemzetközi megállapodások elfogadása, azok sokoldalú jelentősége valamint a jelzett, és az észlelt 

hiányosságok bemutatása, a rendszeres felülvizsgálat biztosítása. 

Szervező: EME Természettudományi Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály 

Helyszín: EME székház (Jókai/Napoca u., 2 sz.) 

 

augusztus 18., csütörtök 15-16 

Debüt-díjasok találkozója 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya első 

tudományos teljesítményekre kiírt Debüt díját Keszeg Vilmos szakosztályi elnök javaslatára 2006-

ban hozták létre. Azóta több mint negyven pályázat érkezett be elbírálásra és megszakítás nélkül 

minden évben gazdára/gazdákra is talált a díj. A beszélgetést Keszeg Vilmos vezeti. 

A rendezvény keretében sor kerül a 2015. évre vonatkozó pályázat eredményhirdetésére és a díj 

átadására is. 

Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály  

Helyszín: EME székház (Jókai/Napoca u., 2 sz.) 

 

augusztus 18., csütörtök 17-19 

“Székelyföld története I-III” kötetek bemutatója 

Több mint négy évig tartó munkálatok eredményeként, kb. kéttucatnyi szakember közreműködésével 

2016 júniusában megjelent a Székelyföld és a székely társadalom múltját 2200 oldalon tárgyaló 

háromkötetes monográfia. Az egyes köteteket bemutatják: Sipos Gábor akadémikus, Kovács András 

akadémikus, Gidó Attila történész. 

Helyszín: Az EME Előadóterme (Jókai/Napoca u. 2. sz., I. emelet) 

Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály és BBTE 

Bölcsészettudományi Kar 

 

augusztus 19., péntek 12-17 

A Kolozsvárt magyar szakot végzettek második nagytalálkozója 

12.00-13.00: regisztrálás a földszinti Bezdechi teremben (a kaputól jobbra)  

13.00-13.30: nemzedékek találkozója (könyvkiállítás és vásár, beszélgetés a tantermekben, 

évfolyam-jegyzékek készítése-kiegészítése, fényképfal készítése)  

13.30-14.00: kávézás az udvaron és a Brassai teremben  

14.00-15.00: irodalomtörténeti előadás az Eminescu teremben (földszint). Felkért előadó: Dávid 

Gyula  

15.00-16.00: beszélgetés  

16.00-17.00: műhelybeszélgetések (vezetik: a tanszékek mai tanárai)  

A találkozóra a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, az Erdélyi Múzeum-

Egyesület és a Kincses Kolozsvár Egyesület nevében szeretettel várjuk az egykori diákokat és 

természetesen a maiakat is. 

Helyszín: Kolozsvár, BBTE Bölcsészettudományi Kar, Horea út 31. sz.  

 

  

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1310/pageno/1/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1311/pageno/1/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1312/pageno/1/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1313/pageno/1/archived/false
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1314/pageno/1/archived/false


augusztus 15-20  

Toronylátogatás (Szent Mihály templom) 
Programvezető: Talpas János  

Szervezők: BBTE Földrajz Intézet, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Szent Mihály plébánia  

Helyszín: Szent Mihály-templom  

Időpontok:  

hétfő 10.00–16.00  

kedd 12.00–18.00  

szerda 10.00–16.00  

csütörtök 12.00–18.00  

péntek 10.00–16.00  

szombat 10.00–16.00  

 

augusztus 17–21  

Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvstand  
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gazdag könyvkínálattal vár minden érdeklődőt a Kolozsvári Magyar 

Napok alatt.  

Az augusztus 17–21 közötti könyvvásáron az EME kiadványai kedvezményes áron vásárolhatók meg 

a Farkas utcai könyvstandunknál. 

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/events%2CPEventScreen.vm/event_id/1315/pageno/2/archived/false

