
Pillanatkép a magyar népzeneoktatásról 
 
Kerekasztal beszélgetés egy egyedülálló, országos 
felmérésről, a képzési szintek kapcsolódásáról, a 
népzenész képzés jövőképéről. 
 

2015. november 21. szombat, 10 óra 
MTA BTK Zenetudományi Intézet 

1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7. 
 
Szeretettel meghívjuk egész napos szakmai fórumunkra a Zenetudományi Intézetbe, amely 
keretében délelőtt előadásokat, beszámolókat hallhatunk a népzene művészetoktatásban 
betöltött újszerű szerepeiről, az országos felmérés tapasztalatairól, valamint a képzési szintek 
harmonizációjának szükségességéről. Ezt követi a délutáni kerekasztal beszélgetés, amely 
moderált, interaktív tapasztalatcsere lesz az interjúk során felmerült legfontosabb témákról. 
 
 
Rövid összefoglaló a kutatási programról 
 
2015 januárjában az MTA BTK Zenetudományi Intézete Richter Pál kezdeményezésére, 
Fügedi János témavezetővel, Bolya Mátyás koncepciója alapján sikeres pályázatot adott be 
A magyar népzenészképzés szakterületi megújítása és a képzési szintek szerinti 
harmonizációja című, egy éves kutatási programra. A kutatás fontos eleme, hogy nagyban 
támaszkodik az eddigi tapasztalatokra, amelyeket összegyűjt és elemez; mindezt egy országos 
szintű konzultáció keretében. A végeredmény pedig egy olyan hatástanulmány, amely 
összefoglalja az életképes koncepciókat, feltárja a hiányosságokat, illetve az 
aktivizálandó potenciálokat. A felmérések során igyekeztek meglátogatni az ország 
összes olyan intézményét, ahol népzenész képzés folyik. Az adatgyűjtők közel 10000 
km-t tettek meg és 150 intézménybe jutottak el országszerte. 

 

A szakmai fórum részletes programja 

 
10.00 Richter Pál köszöntője 
 
előadások  
 
elnök: Richter Pál 
Richter Pál: Népzene és felsőoktatás 
Bolya Mátyás, Blaskó Csaba: Egy utazás tapasztalatai  
M. Nagy Andrea: Oktatásszervezés és jogi háttér 
Hajdú Ágota: Száznyolcvan tanítási nap alatt a tanterv körül 
 
11.30 kávészünet 
 
elnök: Eredics Gábor 
Fábri Géza: Az online tanítás lehetőségei, alap- és középfokú népzeneoktatás alkotó közegben 
Szabó Enikő: A Kokas pedagógia alkalmazásának lehetőségei a népi ének oktatásában 
Kun Katalin: A Fürkész 4D komplex, projekt szemléletű népművészeti oktatás 
Berán István: A népzeneoktatás megjelenése a Táncháztalálkozón 



 
 
13.00 ebédszünet 
 
14.00 kerekasztal beszélgetések 
 
1) Közösségépítés, élményszerzés vs. tehetséggondozás 
moderátor: Eredics Gábor 
 
2) A művészeti oktatás helyszínei 
moderátor: Bolya Mátyás 
 
3) Mérlegen a hatályos jogi szabályozás 
moderátor: Eredics Gábor 

 

 


