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M E G H Í V Ó
GEREBEN FERENC (Budapest)
Magyar olvasáskultúra a Kárpát-medencében
Időpont és helyszín : 2011. október 21., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München
Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Házigazda : Busa Krisztina, UIM

Magyarországon a hatvanas évektől vizsgálják az olvasási szokásokat. Azóta a televízió, majd az ezredforduló körül a kereskedelmi adók elterjedésével, az internet megjelenésével a világ igencsak megváltozott. A rendszerváltozás, a demokratikus társadalmi átalakulás alapvetően új szórakozási feltételeknek, de a könyvpiacon is nagymértékű amerikanizálódásnak adott teret. Vajon hogyan hatott mindez a
magyarországi olvasáskultúrára? Ki fogja tudni szorítani a digitális olvasásmód a hagyományos könyvet?
A diktatúra vagy a demokrácia olvastat inkább? És ami az 1956-os forradalom közelgő évfordulója kapcsán történelmi tudatunkról is szól: Miért Jókai a máig legnépszerűbb magyar szerző, akinél a két elbukott szabadságharc után is vigaszt kerestek a magyar olvasók? Több évtizedes művelődés- és értékszociológiai kutatási tapasztalattal rendelkező előadónk ezeket a kérdéseket fogja velünk körüljárni.
GEREBEN FERENC 1942-ben született Szolnokon. Általános és középiskoláit Szombathelyen, Pannonhalmán, egyetemi tanulmányait az ELTÉ-n (és az Eötvös József Collégiumban) magyar-könyvtár szakon végezte. Művelődésszociológiával (főleg olvasás- és könyvtárszociológiával), ezek mellett tudat-szociológiai (érték- és vallásszociológia, identitástudat) jelenségek kutatásával, majd a nyolcvanas-kilencvenes
évektől mindezek kisebbségszociológiai vetületeivel foglalkozik. Az 1990-es évek elején és az
ezredforduló éveiben Magyarországon és a környező országok magyarsága körében kérdőíves és mélyinterjús felmérés-sorozatokat végzett. 1987-től 2003-ig művelődés-, művészet- és olvasásszociológiai
ismereteket tanított az ELTE-BTK különböző szakjain és doktori iskoláiban. 2000-től 2002-ig a
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára volt. 1998 óta a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen a Szociológiai Intézet docense, főleg művelődés- és kisebbségszociológiai tárgyakat ad elő.
1997-ben védte meg művelődésszociológiai tárgyú kandidátusi értekezését. 2000 és 2003 között
Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 2010-ben – határon túli magyarok körében végzett
kutatásaiért – megkapta a Magyar Köztársaság Elnökének emlékérmét. 1965-től mintegy 260
szakközleménye jelent meg. Válogatott művei: Olvasáskultúra és identitás: a Kárpát-medence
magyarságának kulturális és nemzeti azonosságtudata. Budapest 2005; Vallásosság és kultúra: a Fiatal
Vallás- és Értékszociológusok Körének tanulmánykötete. Budapest 2009.
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