PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatai 1
Az Interdiszciplináris Doktori Iskola (a továbbiakban IDI) oktatói, graduális intézményi
– szervezeti hátterét a PTE BTK Történettudományi Intézet hat tanszéke – az Ókortörténeti
Tanszék, Régészet Tanszék, a Közép és Koraújkori Történeti Tanszék, az Újkortörténeti
Tanszék, a Modernkori Történeti Tanszék – a Néprajz- és Kulturális Antropológia Tanszék és
a Politikai Tanulmányok Tanszék biztosítja. A nyolc tanszék, illetve az IDI az előző évek
során számos, jelenleg is érvénybe levő tudományos együttműködést alakított ki, illetve
számos Erasmus szerződést kötött, melyek igen hasznos oktatási – tudományos
együttműködéseket eredményeztek. Ezekből nemcsak külön-külön az egyes Programok
profitáltak, hanem számos esetben ezekből a nemzetközi kapcsolatokból több program is és
összességében az öt Programot intézményesen egybefogó Doktori Iskola egésze is.

Tudományos együttműködések
„A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az
ókorban” doktori program, illetve az Ókortörténeti és Régészet Tanszék nemzetközi
kapcsolatai nemzetközi kapcsolatai sokrétűek és tartalmasak. A heidelbergi, a freiburgi és a
liègi egyetem ókori keleti intézeteivel kiváló az együttműködés az asszírológia területén, de a
heidelbergi egyetem Ókortörténeti Szemináriumával is. Alföldy Géza professzor többször
oktatott vendégprofesszorként Pécsett, ahol díszdoktori kitüntetésben is részesült, ugyanakkor
pécsi vendégprofesszor előadására is sor került a heidelbergi egyetemen. Az ókortörténet,
illetve a provinciális római történet és régészet több kiváló kutatója a kolozsvári egyetemről
többször vendégprofesszoroskodott a pécsi egyetemen. Igen jelentős a grazi Karl-Franzens
Universität-tel 1990 óta tartó kutatási és oktatási együttműködés. Az utóbbit alkalmi
előadások mutatják mindkét oldalon, valamint a vendéghallgatói együttműködés, eddig
magyar hallgatók ösztöndíjas grazi tanulmányai. Az atlantai Emory University Történelmi
Intézetével és a Passaui Egyetem Régészeti Tanszékével való együttműködés évtizedes múltra
tekint vissza. A kutatási és oktatási együttműködés keretében került sor a babarci római villa
komplex, ásatásokat is magukban foglaló kutatására. A Rheinisches Amt für
Bodendenkmalpflege bonni központjával való tudományos együttműködési program alapján
az Ókortörténeti és Régészet Tanszék végzi a zülpich-i római fürdő feltárását és műemléki
helyreállítási terveit. Több német, angol, cseh, szlovák, osztrák régészeti intézménnyel
széleskörű légifotós szakmai együttműködés (közös kutatási pályázat, konferencia,
műhelygyakorlat) jött létre, és e sok éves munka eredményeként a pécsi tanszék rendelkezik
jelenleg a legnagyobb légifotós gyűjteménnyel Magyarországon. A feldolgozás és értékelés
hazai és nemzetközi kooperációban folyik.
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Lásd a MAB 2003 őszén lefolytatott történelem szakok párhuzamos vizsgálata és a MAB Látogató
Bizottságának véleménye a Pécsi Tudományegyetemen folyó történelem doktori képzésről a „Jelentések a
magyar felsőoktatás minőségéről. Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem. (Budapest, 2004.)” Lásd
még: Önértékelő jelentés a Magyar Akkreditációs Bizottság részére, Interdiszciplináris Doktori Iskola,
Történettudományi Doktori Program 2003.; továbbá: a MAB intézményi akkreditációja során (2007 05. 02.) a
MAB Látogató Bizottság számára (vezető: Gergely András, tag: A. Gergely András) összeállított tájékoztató
anyag, mely az IDI nemzetközi kapcsolataira is kitér.

„A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1700 között” doktori program,
illetve a Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék különös intenzív kapcsolatot alakított ki a
Tübingeni Egyetemmel, melynek egyik fontos állomása volt, hogy H. Zimmermann
professzor a PTE díszdoktora lett. A Doktori Program vezetője az Akademie der
Wissenschaften und Literatur – Mainz akadémiai levelező tagja. Tartós és gyümölcsöző
kapcsolatok alakultak ki még az alábbi intézményekkel: Lipcse: Geistwissenschaftliches
Zentrum für Geschichte Ostmitteleuropas; Krakkó: Jagelló Egyetem; Bukarest: Román
Tudományos Akadémia Nicolae Iorga Történettudományi Intézet – Tüdős S. Kinga
professzor, vendégoktatóként dolgozott a tanszéken 2003 tavaszán 3 hónapig; Helsinki:
University of Helsinki; Washington: Georgetown University; Cambridge: Claire College. A
Program részéről titkárként, illetve tagokként részt vesznek a Magyar- Lengyel Történész
Vegyesbizottság és a Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság munkájában.
„Magyarország és Európa a 18-20. században” doktori programnak, illetve a
Modernkori Történeti Tanszéknek és az Újkori Történeti Tanszéknek 1998 óta
együttműködési szerződése van az Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III.-val közös
doktori képzés, hallgatói cserék, rövid távú oktatói cserék és kutatási együttműködés
területeire vonatkozóan. Ennek eredményeként az együttműködés már új minőséget ért el
azáltal, hogy közös tudományos minősítési eljárásra kerül sor több alkalommal, részben úgy,
hogy védési eljárásra Párizsba utaztak oktatóink, részben úgy, hogy magyar doktorandusz
védése során francia professzorok vettek részt a védési eljárásban bizottsági tagként. E
kölcsönös látogatások során egyúttal előadás tartására is sor került a doktori képzés keretében.
A Pécsi Tudományegyetem és az Universidad Santiago de Chile 2000-ben (Chile 2002-től az
Európai Unió társult állama) írt alá tudományos és együttműködési szerződést, melynek
keretében doktori programunk az Instituto de Estudios Avanzados Doktori Iskolával működik
együtt. Ennek eredményeként publikációk kölcsönös megjelentetésére, illetve oktatók
vendégoktatói meghívására nyílt kölcsönös lehetőség több alkalommal is. Az olasz-magyar és
az orosz-magyar történész vegyes bizottságok révén rendszeres (bár nem intézményesített) a
kapcsolat alakult ki római és moszkvai történészekkel. Hasonló együttműködés alakult ki
osztrák, német, svéd, szlovéniai, szlovákiai, romániai és Egyesült Államok-béli kollégákkal,
akik legalább egy-egy előadás keretében bekapcsolódtak a doktori képzésbe, illetve doktori
minősítés eljárásba. A doktori programok oktatói közül többen – vendégoktatóként illetve
meghívott kutatóként, előadóként – összesen több tucatnyi előadást (esetenként féléves
kurzust) tartott Európa és Latin-Amerika számos országának (pl. Franciaország, Olaszország,
Spanyolország, Németország, Ausztria, Belgium, Oroszország, Lengyelország, Szlovákia,
Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Chile, Argentína, Mexikó, Kolumbia)
egyetemein, kutatóintézeteiben.
„Néprajz - Kulturális Antropológia” doktori program, illetve a Néprajz- és Kulturális
Antropológia Tanszék a Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge (TOK):
“From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Cultural Anthropology” keretében
Franciaországból, az Egyesült Királyságból, az USA-ból, Németországból, Romániából,
Olaszországból, Svédországból és Oroszországból érkeznek kutatók a tanszékre kurzusokat
tartani és kutatásokat vezetni. A pályázat keretében terepkutatásokat is végeznek a hallgatók a
vendégelőadók vezetésével. Ezek egy része Magyarországon zajlik, de külföldi kutatásokra is
lehetőség nyílik: volt és még készül is terepmunka Romániában, Erdélyben, tanulmányi úton
jártak a hallgatók Svédországban, és egy baskíriai terepmunka is szervezés alatt áll. A Néprajz
és Kulturális Antropológia Tanszéknek emellett szoros a kapcsolata a Tartui Egyetem
Estonian and Comparative Folklore tanszékével is. 2003-ban közös konferenciát rendeztek

Tartuban „Estonian-Hungarian Seminar on Current Research of Folk Culture” címmel. Ennek
folytatása volt 2008-ban Pécsett a Folklore and Ethnology: Current Issues and Future
Perspectives című észt-magyar szimpózium. Kutatási kapcsolatunk folyamatos az Univ. Paris
X.-Nanterre néprajzi-antropológiai intézetével, ehhez közös doktori képzés (co-tutelle) is
kapcsolódott (jelenleg egy doktorandusz hallgató).
„A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” doktori program illetve, a
Politikai Tanulmányok Tanszék eddigi működése során az alábbi intézményekkel került
kapcsolatba, de az oktatók egyéni kapcsolatrendszere sokkal szélesebb spektrumon teszi
lehetővé a nemzetközi együttműködést: Freie Universität, Berlin- regionális politika; Újvidéki
Egyetem Jogtudományi Kara- kisebbség kutatások; Ecole des Hautes Etudes an Sciences
Sociales, Társadalomtudományi Tanulmányok Főiskolája, Párizs- helyi közösségek,
vidékfejlesztés; Université de Libre de Bruxelles – CERIS; Babes-Bolyai Egyetem,
Kolozsvár, Politikatudományi Tanszék.

Erasmus kapcsolatok –doktori képzés
A PTE történelem szakról, illetve a néprajz szakról és a politológia szakról kiutazó
diákoknak összességében akadémiai évenként közel 40 ösztöndíjas helyet tudunk felkínálni.
Ezeket az Erasmus kapcsolatainkat fenn kívánjuk tartani a BA-MA képzés keretében is.
Oktatóink számos alkalommal vettek részt az oktatási mobilitás keretében (1 hét -1 hónap) a
partner külföldi intézményekben meghívott vendégoktatóként, részben ennek köszönhetően is
az előző évek során a partner egyetemeinkről részben külföldi professzorokat fogadhattunk (1
hét – 1 hónap – kurzusok tömbösített formában), illetve külföldi Erasmus diákokat is, akiknek
a tanszékek oktatói által vezetett idegen nyelven megtartott kurzusokat kínáltunk. Az előző
években külföldi a hallgatói mobilitás keretében nem csak a graduális képzésben résztvevő
hallgatókat küldhettünk a külföldi partner egyetemekre (több mint száz hallgatóról van szó),
hanem kisebb létszámban doktorandusz hallgatókat is, akik külföldön eltöltött 3, 5 vagy 9
hónap során doktori témájukba vágó kutatásokat folytathattak könyvtárakban, illetve
levéltárakban. Külső kapcsolatainkat hallgatóink külföldi publikációs lehetőségeinek
(konferencia-előadások, közlemények) megteremtésére is kihasználtuk. Az Erasmus
kapcsolatainkat így sikerrel tudtuk felhasználni a doktori képzés keretében is.2

A Doktori Iskola külkapcsolatainak szerepe a tudományos minősítési
folyamatban
A doktoranduszok felvétele, a fokozatszerzések, a tudományetika, a minőségbiztosítás
vonatkozásában is fontos szerepet játszanak az IDI programjainak nemzetközi kapcsolatai.3 A
felvett hallgatóink közül a határon túlról érkező magyar származású hallgatók (nagyobb
részük „A Magyarország és Európa a 18-20. században” program keretében ) közül többen
már sikeresen védték meg disszertációjukat (Ukrajna, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia). Mind a
graduális, mind a doktori képzésben való többszöri pécsi munkássága elismeréseként a PTE
szenátusa egy nagyváradi professzornak címzetes egyetemi tanár címet adományozott (Fleisz
János).
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Lásd: http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/IDIerasmuskapcsolatok2009.pdf
Lásd: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=114

A Doktori Iskola oktatói által elnyert jelentősebb nemzetközi pályázatok4
Kiíró, azonosító

Futamidő évben /tól
-ig/
2004-2005

International Visegrad Fund, 03550
VI. Ibero-Amerika Hét, „Viejos y nuevos encUEntros entre
Europa y América Latina. II EncUEntro en Pécs de
Investigadores del Mundo Iberoamericano” c. konferencia
(Fischer Ferenc)
„Stiftungslehrstuhl für deutsche Geschichte und Kultur in 2007-2011
südöstlichen Mitteleuropa” alapítványi professzúraNémetország: Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien (Fischer Ferenc)
Frontiers of the Roman Empire Historic Scotlandnemzetközi pályázat (Cultura 2000) Azonosító: 20052005-2008
0848/001 001 (Visy Zsolt)
Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge 2005-2009
(TOK): “From Hungarian Ethnography to European
Ethnology and Cultural Anthropology” (Vargyas Gábor)

Idegen nyelvű kiadványaink
·

A doktori programok közös tudományos idegen nyelvű kiadványai:
Specimina Nova pars prima és pars secunda
Pars prima
Specimina nova dissertationum ex Institutis Historicis Universitastis
Quinqueecclesiensis. A Pécsi Tudományegyetem Történelem Tanszékeinek évkönyve.
Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszék. Ed.: Zsolt Visy
Pars secunda
Specimina nova dissertationum ex instituto historico universitatis quinqueecclesiensis
de iano Pannonio nominatae. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem/Pécsi
Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek évkönyve. Ed.: Mária Ormos, Ferenc
Fischer, György Bebesi
Első megjelenés: 1985. 1989-ig évenként, 1992-től időszakosan

·
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Iberoamericana Quinqueecclesiensis kötetek (1-7, 2003-tól évenként)
Ed.: Ferenc Fischer, Domingo Lilón. Universidad de Pécs. Edición del Centro
Iberoamerikano de la Universidad de Pécs

Az IDI oktatói számos egyéni külföldi ösztöndíjat nyertek el, így például DAAD, MÖB stb. ösztöndíjakat. Lásd
továbbá a törzstagok, témavezetők és oktatók rövid önéletrajzát.

Az Interdiszciplináris Doktori Iskolán belül jelentős nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkező tudományos műhelyek
STIFTUNGSLEHRSTUHL FÜR DEUTSCHE GESCHICHTE UND KULTUR IN
SÜDÖSTLICHEN MITTELEUROPA („Német Történelem és Kultúra Délkelet-KözépEurópában” Alapítványi Professzúra)
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Gerhard Seewann, tanszékvezető egyetemi tanár
A PTE BTK Modernkori Történeti Tanszéke 2005 novemberében kezdeményezte a német
kormányzati szerveknél, hogy a német szövetségi kormány támogatásával a PTE BTK
Történész Tanszékcsoportján belül jöjjön létre egy, a német történelmet és kultúrát DélkeletKözép-Európában és a 19-20. századi magyar-német kapcsolatokat kutató és oktató
alapítványi professzúra. Berndt Neumann, a Németországi Szövetségi Köztársaság kulturális
ügyekért felelős minisztere (der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien)
pozitívan fogadta a kezdeményezést, s döntött az alapítványi professzúra (egy professzori
állás és egy adjunktusi állás) létrehozásáról, illetve öt éven keresztül a német fél által történő
működtetéséről, annak finanszírozásáról.
A professzúra – melynek létesítésével kapcsolatos, a müncheni Institut für deutsche
Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) és a Pécsi Tudományegyetem közti
együttműködési szerződés aláírására 2006. szeptember 13-án kerül sor Pécsett – a 2007.
tavaszi szemeszterében kezdte el kutató- és oktatómunkáját; részt vesz a történészképzés
mindhárom (nappali, levelező és doktori) területén.
Az alapítványi professzúra előzményét képezi, hogy a pécsi történész műhely a ’80-as
években Történettudományi és Nemzetiség Intézetként működött. A pécsi
történészképzésben, és különösen az Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a
magyarság a 18-20. században” Doktori Programján belül fontos szerepet kapott a hazai
németség, a határokon túli nemzetiségek és a magyar-német kapcsolatok történetének
vizsgálata mind az alapkutatásokban, mind az oktatásban. E tágabb témakörben az elmúlt
években hat PhD disszertáció került megvédésre, és mintegy tucatnyi doktori értekezés kerül
megvédésre a közeljövőben. Az alapítványi professzúra csak 2007 tavaszán kezdte el
működését, de az Interdiszciplináris Doktori iskola történész programjai mellett az alapítványi
professzúra terveiben is szerepel, hogy a „Néprajz - Kulturális Antropológia” és a „Helyi
területi önkormányzatok, helyi társadalom” doktori programokkal is szorosabb
együttműködésre törekszik, mind az oktatásban, mind doktori témavezetésben, mind közös
konferenciák szervezésében. A már eddig is meglévő jó együttműködésre építve szoros
munkakapcsolat épülhet ki továbbá a BTK Német Nyelvészeti Tanszékével, Német Nyelvű
Irodalmak Tanszékével, a pécsi Valeria Koch Magyar-Német Nyelvű Iskolaközponttal, a
német nyelvű képzést folytató középiskolákkal, a német nemzetiségi önkormányzatok helyi és
országos szervezeteivel, a médiákkal, hazai és külföldi társadalomtudományi
kutatóközpontokkal.
PTE IBERO-AMERIKA KÖZPONT
A KUTATÓCSOPORT IGAZGATÓJA: Fischer Ferenc DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
A PTE Ibero-Amerika Központ 2001 novemberében történt megalapításának előzményei
között említést érdemel az 1990-es évek kezdetétől a spanyol nyelv oktatása egyetemünkön.
A Központ azzal a céllal jött létre, hogy bázisa lehessen a különböző karok, tanszékek ibériai,
latin-amerikai intézményekkel közösen létrehozandó projektjei megvalósításának; pályázati és
szervező tevékenységével segítse a meglévő nemzetközi kapcsolatok kiteljesedését, valamint
új kapcsolatok létrehozását.
A Központ 2002 óta minden évben egy vagy kétnapos nemzetközi kollokviumot
szervezett, melynek spanyol-portugál nyelvű előadásait a Központ évkönyvében, az

Iberoamericana Quinqeecclesiensis-ben jelentetjük meg (2009-ig 7 kötet jelent meg). Az
előző években részben európai (szlovén, horvát, szerb, lengyel, szlovák, cseh, osztrák, német,
francia, spanyol, portugál) részben tengerentúli (mexikói, dominikai, kubai, venezuelai, perui,
argentin, chilei, kolumbiai, ecuadori), a hispán-luzitán világot kutatók fogadták el
meghívásunkat. A 2006-os 7. Ibero-Amerikai Hét keretében „Az 1956-os forradalom
visszhangja Ibero-Amerikában” címmel szerveztünk nemzetközi konferenciát. A PTE IberoAmerika Központja 2009 tavaszán (2009. május 4-10.) már 10. alkalommal szervezi meg a
spanyolul-portugálul
beszélő
világ
bemutatását
célzó
tudományos-kulturális
rendezvénysorozatát, mely az „Ibero-Amerika Hét” elnevezést viseli. A tudományos
kollokviumokon túlmenően a programsorozat fontos célkitűzése, a korábbi évekhez
hasonlóan, a spanyolul-portugálul beszélő világ kultúrájának, történelmének, aktuális
eseményeinek bemutatása, több különböző célcsoport számára, változatos programok
segítségével.
Az Ibero-Amerika Hét (2000-2009 között 10. alkalommal került megrendezésre)
tudományos és kulturális programcsomagját a Pécs 2010 Programtanács 2005-ben a kulturális
főváros pályázati szakaszában nívódíjjal jutalmazta és így az Ibero-Amerika Hét részévé vált
az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” programsorozatnak, mely egyúttal azt is feltételezi,
hogy 2010-ig minden évben a Pécsi Tudományegyetemen, illetve Pécs városában
megrendezésre kerülnek az Ibero-Amerika Hetek, s a rendezvénysorozatokon belül évről évre
a hazai és nemzetközi tudományos konferenciák is. Programjainkat szoros együttműködésben
szervezzük a PTE Spanyol Szemináriumával, a Kodály Zoltán Gimnázium magyar-spanyol
két tanítási nyelvű tagozatával, a Budapesten akkreditált latin-amerikai, illetve a spanyol és a
portugál nagykövetségekkel, az Oktatási Minisztériummal, a Külügyminisztériummal,
valamint pécsi és országos civil szervezetekkel (Pécsi Magyar-Spanyol Baráti Társaság). Az
előző évek során az Ibero-Amerika Hét fővédnökei Martonyi János, Kovács László, Somogyi
Ferenc külügyminiszter urak voltak. 2009-ben a hagyományoknak megfelelően Göncz Kinga
külügyminiszter asszonyt kértük fel, hogy a vállalja el a programsorozat fővédnökségét.
Védnököknek kérjük fel az előző évek tradícióinak megfelelően Spanyolország és Portugália
nagyköveteit, a GRULA (Latin-Amerikai Nagykövetek Csoportja) soros elnökét, a Baranya
Megyei Közgyűlés Elnökét és Pécs Megyei Jogú Város polgármesterét.
MTA-PTE MAGYARORSZÁG, EURÓPA, IBERO-AMERIKA KUTATÓCSOPORT
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Fischer Ferenc DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
Az MTA-PTE Magyarország és Európa Kutatócsoport 1996-ban jött létre Ormos Mária
akadémikus vezetésével, kis létszámú, fiatal kutatókat összefogó kutatócsoportként,
elsősorban levéltári alapkutatások, doktori értekezések támogatására. Egyik legfőbb
célkitűzése volt és maradt a kutatói-oktatói utánpótlás kinevelésében való hatékony
szerepvállalás. A kutatócsoport alapító vezetője, Ormos Mária 2000-ben a Pécsi
Tudományegyetem professzor emeritája lett, így 2001. január 1-jétől a kutatócsoport
vezetését Fischer Ferenc, a PTE BTK Modernkori Történeti Tanszékének tanszékvezető
egyetemi tanára vette át. A kutatócsoport 2000-ben, 2002-ben és 2005-ben sikerrel pályázott
fiatal kutatói álláshelyek létesítésére, melynek eredményeként három alkalommal 1-1 fő fiatal
kutatói álláshelyet nyert el. A fiatal kutatók tudományos eredményeiket felhasználták a
Újkortörténeti és Modernkori Történeti Tanszék keretében folytatott oktatási
tevékenységükben. A kutatócsoport tagjai részt vesznek az említett tanszékek, valamint a PTE
Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18-20. században” Történelem
Doktori Program oktatás-, kutatás- és tudományszervező munkájában. PhD-védések,
habilitációk, illetve egyéb rendezvények szervezését és lebonyolítását végzik, azokon titkári
funkciókat látnak el.

A kutatócsoport 2006-ban a „Magyarságkép Közép-Európában és Ibero-Amerikában a
20. század második felében” című kutatási projektjével sikeresen pályázott, melynek
eredményeként 2007 januárjától létrejöhetett az „MTA-PTE Magyarország, Európa, IberoAmerika Kutatócsoport” (TKI azonosító: 07203). Három koncentrikus kör mentén haladva azt
vizsgáljuk, hogy Magyarország milyen önképet sugárzott Közép-Európa, Európa és a nagyvilág
felé, azaz vizsgálódásunk belülről kifelé haladó logikát követ. Kutatásunk második köre a (közép)európai országok Magyarország- és magyarságképét érinti és e kör országai felől, azaz kívülről
befelé tekintünk hazánkra. (Így derülhet ki, hogy a Magyarország által sugárzott, a magyarok által
érzékelt önkép, illetve a külföld által rólunk kialakított és ténylegesen érzékelt kép hol, miben,
mennyiben, adott esetben miért egyezett, illetve tért el egymástól.) Globális világunk egészére
ugyan nem, de egy meglehetősen nagy szeletére kívánjunk kiterjeszteni vizsgálódásunk harmadik
körét, mégpedig az ibero-amerikai világra, vagyis Spanyolországra, Portugáliára, illetve LatinAmerika országaira, köztük különösen az Európai Unió két társult országára, Chilére és Mexikóra. Forrásként azokat a médiumokat használjuk fel, amelyek leginkább befolyásolhatták e kép
alakulását: ezek sorában szerepelnek a nagy kordokumentum értékű tankönyvek, turisztikai
jellegű kiadványok, a világkiállítások (expók), jelentősebb nemzetközi fesztiválok, kulturális rendezvények, nemzetközi könyvvásárok, filmszemlék dokumentumai. A következő években évente
2-2 nemzetközi konferenciát szervezünk.
Bővebben lásd: http://www.btk.pte.hu/content/category/10/31/137/ valamint: A Magyar
Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyeinek tudományos eredményei 2003, 2004,
2005, MTA, Budapest, 2004, 2005, 2006, 2007.
KÖZÉP-EURÓPA, KELET-EURÓPA ÉS A BALKÁN TERÜLETI ÉS
STRUKTURÁLIS ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 1000-1450
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Font Márta DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
A pályázat saját kutatási előzményei:
A kutatás kiindulópontjául a témavezető 2005-ben megjelent munkája (Font Márta: A
keresztény nagyhatalmak vonzásában. Budapest Balassi, 2005.) szolgál. Az itt kidolgozott
szempontrendszer alkalmas arra, hogy térben (Balkán bevonása) és időben (a 15. század
közepéig) tágabb keretek között is az összehasonlító vizsgálatok szolgáljanak.
A kutatás módszerei és súlypontjai:
Az összehasonlítás szempontjainál Marc Bloch alapján kívántunk elindulni. Az „elavult
topográfiai keretek feltörését” elsődleges célnak tekintjük. Elvonatkoztatunk a mai
államhatároktól, és bemutatjuk a középkor változó politikai határait, de az egyes jelenségek
leírásánál ezeket sem tekintjük rögzítettnek, hiszen egy-egy jelenség sok esetben „átnyúlik” a
politikai határokon. Kiemeljük a hasonlóságokat, azok okait keresve. Vajon a hasonló
jelenség egymásra hatás eredménye-e avagy egyazon időben jelentkező és egyszerre ható
külső ok. Hosszabb időszakot áttekintve arra is feleletet adhatunk, hasonló-e a fejlődési irány,
illetve keveredik-e a két különböző, fentebb említett ok. A hasonlóságok mellett a regionális
különbözőségek feltárása a másik irány, amely felé el akarunk mozdulni. Végül magyarázatot
kell keresni a változások dinamikájára: pl. a különböző intézmények nem azonos időben
keletkeznek, alakulnak át, illetve szűnnek meg.
A régió meghatározásában időbeli és térbeli határokat állapítottunk meg. A
kezdeteknek az „államalapítások” idejét, az első ezredfordulót tekintjük kiindulópontnak, a
kutatást pedig 1450-el kívánjuk zárni. Ez utóbbival jelezve azt a vitát, amely a középkor és a
koraújkor közötti időbeli határra vonatkozik. A magyar gyakorlat (Mohács) praktikus, de
tartalmát tekintve aligha tartható: a Mátyás- és Jagelló-kor jelenségei már régiónkban sem
középkoriasak. A középkor vége dátumának általában a nagy földrajzi felfedezések kezdetét
(1492) szokták tartani, de a 15. századi humanisták működése is inkább már az átmenet
jelensége: van, ahol külön korszakként kezelik. Így az „1450”-es évszám egy hozzávetőleges

határvonal kíván lenni, amin a konkrét kutatási eredmények változtathatnak. Térbeli határok
tekintetében is szükséges volt szűkíteni a kereteket. Nem az egész mai Lengyelország területét
vizsgáljuk. A Kijevi Rusz fejedelemségei közül a nyugati kapcsolatokat ápoló HalicsVolhíniára koncentrálunk; a Balkánon Horvátország és Szerbia áll kutatásaink
középpontjában, Bosznia csak érintőlegesen kerül képbe. A szomszédos birodalmak
koordinátarendszerében Bizánc, a Német-római császárság és a pápaság jelentik a viszonyítási
pontokat. A megszorítások a pályázat futamidejéből és az adott idő alatt reálisan
elvégezhetőnek tartott feladat-mennyiségből következtek.
MODERNKORI OROSZORSZÁG ÉS SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETI
KUTATÓCSOPORT (MOSZT – „Híd”)
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Bebesi György PhD, egyetemi docens
A Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT – „Híd”)
2004 tavaszán alakult meg a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a
magyarság a 18-20. században Doktori Program keretében, a programvezető Ormos Mária
akadémikus javaslatára.
A kutatócsoport a doktori program tudományos műhelyeként, autonóm kutatók és
oktatók szabad társulásaként jött létre, azzal a céllal, hogy a régióban dolgozó és a korszakkal
foglakozó ruszista-szovjetológus kollégák munkáját összehangolja, számukra konzultációs és
publikációs fórumot biztosítson, hozzájáruljon a szakmai utánpótlás neveléséhez,
konferenciák, sajtóbemutatók szervezésével erősítse a tudományos nyilvánosságot, és az
egycentrumú hazai ruszisztikának létrehozza egy vidéki decentrumát, amely egészséges a
tudományos élet egésze szempontjából, végül az egyéni próbálkozásoknál hatékonyabbá
kívánta tenni a tudományos műhely keretében történő pályázati tevékenységet is.
A MOSZT együttműködik mind egyetemen belül, mind pedig az universitas falain
kívül más hasonló profilú műhelyekkel, így egyetemen belül a Kelet-Európa és a Balkán
Története Kutatási és Kulturális Központtal, országosan pedig a Magyar Ruszisztikai
Intézettel, illetve az Orosz-magyar Akadémiai Történész Vegyesbizottsággal.
A munkacsoport eddigi tevékenysége során két konferenciát rendezett, az elsőt, amely
rögtön nemzetközi lett 2005 őszén, az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából
„Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom” címmel, a másikat pedig 2007 tavaszán az
1917-es forradalom 90. évfordulója tiszteletére „Utak és alternatívák” címmel. Ezenkívül több
könyvbemutatót, sajtótájékoztatót, kisebb pályázatot bonyolított le működése során.
Rendezvényei közül megemlíthető a Külügyi Társasággal közösen szervezett belorusz
nagykövetségi látogatás is 2007 tavaszán.
A műhely új kiadványsorozatot indított útjára „MOSZT-Könyvek” címmel, amelynek
első kötete a 2005-ös konferencia anyagát foglalta össze.
KELET-EURÓPA ÉS A BALKÁN TÖRTÉNETE ÉS KULTURÁJA KUTATÁSI
KÖZPONT
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Font Márta DSc, tanszékvezető egyetemi tanár
A központ 2001-ben alakult meg Dr. Font Márta vezetésével, azzal a céllal, hogy
összefogja a Pécsi Egyetem történeti tanszékeinek azon oktatóit, akik e témában
kutatómunkát folytatnak. A centrum természetesen nyitott más tanszékek számára is (pl.
irodalomtudomány), de elsősorban a történeti kutatásokra koncentrál.
A központ fennállása óta két országos konferenciát szervezett (2001, 2003) és önálló
kiadvánnyal is rendelkezik (Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok), mely sorozatban eddig
három kötet jelent meg. A „Hatalmi ideológiák a szláv népek körében” (2001) valamint az
„Orosz arcképcsarnok” című kötetek az azonos nevű konferenciák előadásait tartalmazzák,

míg a „Pogromlovagok és szürke kardinálisok” c. könyv Bebesi György habilitációs munkája
(2002)
A központ oktatói gárdájára épült rá a „Kelet-Európa és a Balkán 1000-1800:
Intellektuális-történeti konstrukciók, vagy valós történeti régiók” c. OTKA kutatás (20032007) Sashalmi Endre koordinálásában, mely a központ eddigi legnagyobb közös
vállalkozása. A vizsgálat egységes szempontrendszer szerint tekinti át, azonos
időmetszetekben az államfejlődés kérdését a térségben.
A központ tevékenysége jól illeszkedik a BA képzésben már elindított „Kelet-KözépEurópa, Kelet-Európa és a Balkán története” specializációhoz, illetve az MA képzésben
indítandó azonos című szakirányunkhoz.
„HELYI TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK, HELYI TÁRSADALOM”
TUDOMÁNYOS MŰHELY
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Pálné Kovács Ilona DSc, egyetemi tanár
A PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke fő kutatási profilja a regionalizmus, az
önkormányzatiság, helyi társadalom vizsgálata. Az országos elismertséget igazolja az 1997ben T 023122 nyilvántartási számon elnyert „Pécs politikai térképe" OTKA kutatás és
2001-ben T 034201 nyilvántartási számon elnyert „A dél-dunántúli régió két megyei jogú
városának (Kaposvár, Szekszárd) politikai térképe" OTKA kutatás. Az eredményekről a
tanszék önálló köteteket jelentetett meg.
A kar Interdiszciplináris Doktori Iskolájában „Helyi-, területi önkormányzatok – helyi
társadalom" részprogrammal vesz részt a tanszék. 2005-ben a doktori program pályázott
eredményesen és a T 49453 nyilvántartási számon elnyert „A politika új dimenziója, a régió”
OTKA kutatásba a tanszék oktatói is bekapcsolódnak.
A politikai szociológiához kötődik a tanszék egyik kutatási iránya, amely folyamatosan méri a
régió lakosságának politikai vélemény klímáját.
A Politika Tudományok Tanszéken a nemzetközi kapcsolatok kutatása is műhellyé
szerveződött. Ezt jelzi, hogy több külügyminiszteri pályázatot nyert el a tanszék az Európa
Ház Kht együttműködő partnereként önálló kurzusok tartására, illetve közös tanulmánykötet,
távoktatási célokat is szolgáló CD-Room kiadására. A magas szintű európai integrációval
kapcsolatos kutatások eredményességét mutatja, hogy a tanszék egy oktatója elnyerte a Jean
Monnet Chair címet.
ICREFH (International Commission for European Food History)
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Dr. Kisbán Eszter DSc, Professor Emerita
ICREFH (International Commission for European Food History, munkaközösség 1970ől, egymást követő kutatási programokkal): doktoranduszok csatlakozására nyitott, alapító
tagja Kisbán Eszter prof.em., még doktoranduszként bekapcsolódott tagja Kuti Klára PhD
(jelen doktori programunk tagja), témájuk alapján egy doktorjelöltünk már meghívott tag, egy
doktorandusz pedig arra jelölt tag ICREFH kapcsolat révén a Horvát Tud. Akadémia
Etnológiai Kutatóintézete Pécsről hívott hallgató résztvevőt regionális tud. konferenciájára
ICREF (International Commission for Research into European Food History, munkaközösség
1989-től, egymást követő kutatási programokkal), doktorjelölt és posztdoktorokat vár, alapító
tag Kisbán Eszter IEHA (Institut Européen d’Histoire de l’Alimentation, Tours, France),
kizárólag külső, témához meghívott, valamint doktorjelölt-posztdoktor kutatókkal dolgozó
intézet; európai hálózatának tagja Kisbán Eszter és Farkas Judit PhD (doktori programunk
oktatója), utóbbi doktorjelölti témájára ösztöndíjukat kapta, konferencájukon részt vett
Université Paris X, Nanterre: Sebestyén Anikó doktorandusz hallgatónk közös képzésben vett
részt (Nanterre-Pécs) Kolozsvári Doktori Iskola tagjainak részvétele doktori eljárásainkaban
(opponenes, bíráló bizottság)

Boszorkányság, boszorkányüldözés - kora újkor, legújabb kor - Európai
hiedelemrendszerek, népi vallás, mitológia - A szöveges mágia, ráolvasások
A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE: Dr. Pócs Éva DSc Professor Emerita
A nyolcvanas évek elején indult a boszorkányhit történeti forrásainak feltárását és
feldolgozását a középpontjába helyező interdiszciplináris kutatásunk egy történészekből és
néprajzkutatókból álló munkacsoportban, amelynek vezetője voltam, “Hatások, konfliktusok
és változások az újkor mentalitástörténetében. Történeti néprajzi vizsgálatok XVI-XVIII.
századi levéltári források és kéziratos irodalom alapján” c. OTKA program keretében.
Együttműködést alakítottunk ki a bécsi egyetem Österreichische Geschichtsforschung
tanszékével, a német Arbeitskreis Interdisciplinäre Hexenforschung, Universität Stuttgart,
Historisches Institut és a párizsi École Normale Superieure Équipe sorcellerie
munkacsoportjával, skót, svédországi, észtországi, angliai intézetekkel, a kora újkori
boszorkányperek feldolgozására alakult más európai munkacsoportokkal, osztrák és erdélyi,
valamint szlovákiai levéltárosokkal. A Kárpát-medence levéltárosaival való nemzetközi
együttműködést jelzi munkaközösségünk fennállása óta megjelent négy forráskiadványunk és
további 4. kiadású boszorkányper-kötetünk Az állandó európai kutatási kapcsolattartást jelzik
nemzetközi konferenciaszerepléseim az idevágó témákból (Bordeaux, Saint Cloud,
Weingarten, Bergen, London, York, Edinburgh, Tartu, Piran, Smolenice).
A szöveges mágia, ráolvasások: mint az International Society for Folk Narrative Research
ráolvasáskutató albizottságának (Committee on Charms, Charmers and Charming, amely az
európai ráolvasások közös történeti—folklorisztikai–vallástörténeti szempontú kutatására
szerveződött) alapító tagja vettem részt Oxfordban illetve Londonban az európai ráolvasások
kutatóinak interdiszciplináris tanácskozásain. A harmadik nemzetközi konferenciát én
szerveztem Pécsett, tanszékünk, a Magyar Néprajzi Társaság és a londoni Folklore Society
közös rendezésében, 2007 májusában Charms, Charmers, Charming címen a Pécsi
Akadémiai Bizottság Székházában, 50 résztvevővel Európa 15 országából.

Az Interdiszciplináris Doktori Iskola törzstagjainak fontosabb nemzetközi
kapcsolatai
Fischer Ferenc
· Fontosabb nemzetközi konferenciaszereplések: Sevilla 1990, Firenze 1992, Lipcse 1993,
Köln 1994, Liverpool 1996, Halle 1998, Porto 1999, Ponta Delgada 2002, Santiago de Chile
2002, Valladolid (Sp.) 2003, Párizs 2003, Pozsony 2004, Castellon (Sp.)2005 Brüsszel 2007
· Elnyert fontosabb külföldi ösztöndíjak: DAAD 1989. 3 hónap, Konferenz der Deutschen
Akademien der Wissenschaften 1994. 7 hónap, DAAD 1998. 2 hónap,
· Külföldi vendégoktatói tevékenység: Németország-Hamburg (1994, 4 hó); NémetországBraunschweig (1999, 1 hó, Erasmus); Chile-Santiago de Chile, Valparaiso, Concepción
(1999. 3 hó) Ausztria- Feldkirch (2000, 1 hét, Erasmus); Németország- Braunschweig (2000,
1 hó, Erasmus); Chile-Santiago de Chile, Valparaiso, Concepción (2000. 3 hó); MexikóMexikóváros (2002, 2 hét); Kolumbia- Bogota (2002, 2 hét); Chile-Santiago de Chile,
Valparaiso, Concepción (2002. 1 hó); Argentína- Buenos Aires (2002, 2 hét); PárizsUniversité de la Sorbonne Nouvelle-Parizs III (2003, 1 hét, Erasmus); Ausztria- Feldkirch
(2004, 1 hét, Erasmus); Santiago de Compostela (2007); Leiden (2008)

· Nemzetközi tudományos társasági tagság: Asociación de los Historiades
Latinoamericanistas Europeos (AHILA) – magyar nemzeti koordinátor 1990-től, Consejo
Europeo de Investigación Social de América Latina (CEISAL) Nemzetközi Elnökségének
tagja (2007),
· Nemzetközi tudományos konferenciák (egyik) főszervezője: „Első Pécsi Latinamerikanista
Találkozó” – Tudományos Szeminárium Pécs, 2002. április 19.; „Közép-Európai
Latinamerikanisták Első Pécsi Találkozója.” Pécs, 2003. április 4-5.; PTE Ibero-Amerika
Hét I-X főszervezője (2000-2010)
· Szerkesztőbizottsági tagság: Specimina Nova Pars Secunda Specimina nova dissertationum
ex instituto historico universitatis quinqueecclesiensis de iano Pannonio nominatae. A Pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem/Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek
évkönyve. Szerk.: Mária Ormos, Ferenc Fischer, István Majoros, György Bebesi;
Habilitációs Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola
kiadványa, Szerk: Ormos Mária, Fischer Ferenc, Vitári Zsolt, Bebesi György.
Iberoamericana Quinqeecclesiensis1-7, Szerk: Fischer Ferenc, Lilón Domingo, PTE IberoAmerika Központ. Bicentenario című chilei történeti szakfolyóirat nemzetközi
szerkesztőbizottságának tagja. Acta Scientiarium Socialium (Historia, Oeconomia,
Paedagogia, Philisopia, Sociologia). Universitas Kaposvariensis.
Acta Hispanica
Universitas Szegediensis. Historia Latinoamericana en Europa (Asociación de los
Historiadores en Europa).
Font Márta
· Fontosabb külföldi konferencia előadások: 1997-től: Moszkva (1997, 1998, 2005),
Greifswald, Lipcse (1998), Aberdeen (1999, 2007), Lendva, Thessaloniki (2000), Tübingen
(2001), Graz (2002, 2003), Bécs (2003), Lipcse (1998, 2004), Róma (1196), Tampere
(2000), Jyväskylä (2001), Ljubljana (2003), Kijev (2005), Utrecht (1996, 2001), Reading
(2005), Milano (2007), Ohrid (2008), Stavanger (2006, 2008)
· Külföldi kutatói ösztöndíjak: Moszkva (1986 – 2; 2006 - 1), Krakkó (1987-1; 2006-1),
DAAD (Tübingen, Köln 1993-2), Thesszaloniki (1993 -1, 2000), Cambridge (1999 -1),
Lipcse (1998 -1, 2004-1), Bécs (2007)
· Erasmus (angol), történelmet németül tanító tanárok továbbképzése, ill. német specializáció
(német), országismeret a Szláv Tanszéken 2004 őszi szemeszterben (orosz)
· MTA Orosz-magyar történész vegyesbizottság tagja 1990-től, alelnöke 1999-től
· Mainz-i Tudományos Akadémia levelező tagja 2002· GWZO Lipcse, Germania Slavica Projekt résztvevője (1997, 2004)
· Kelet-Európa MTA Ukrán-magyar történész vegyesbizottság tagja 2005-től
· Historische Komission, Akadémia, Mainz 2003· Vendégelőadó külföldi egyetemeken: pl.: München, Köln, Tübingen, Lipcse, Greifswald,
Graz, Bécs, Bologna, Thessaloniki, Krakkó, Moszkva, Pozsony, Ungvár, Újvidék,
Aberdeen, Cambridge, Exeter,
· Konferenciaszervezés: 1997: Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa, 2000.
Die Ungarische Universitätsbildund und Europa, 2000. A magyar államiság első ezer éve,
2000. Pécs a Mohács előtti Magyarországon, 2002: Limits of Authority: State Power and
Civic Society in Central and Eastern Europe 1300-1800, Pécs, Renaissance – Relations
(2008);

Visy Zsolt
· Rendszeresen részt vesz nemzetközi konferenciákon: Nemzetközi Limeskongresszus 2003 –
Pécs (szervező és előadó); 2006 – Leon (előadás, nemhzetközi szervező bizottság tagja);
2009 – Newcastle (nemzetközi szervezőbizottság tagja); Europae Archaeologiae Consilium
(EAC) – (1999, alapító tag); EAA (European Association of Archaeologists) 2001 –
Thessaloniki; 2004 – Lyon (előadással); Nemzetközi Kollokvium a római katonai
diplomákról 2005 – Bern (előadással); ICOMOS közgyűlés tudományos konferenciája 2002
- Madrid (előadással); 2004 – Victoria Falls (előadással); 2005 XI’an (előadással).
· A XIX. Nemzetközi Limeskongresszusra Pécsett került sor 2003. szeptember 1-8. között
(http://limesxix.btk.pte.hu/) a Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti
Tanszékén a Régészeti Szeminárium rendezésében.
· A kolozsvári egyetemmel kötött kari szintű együttműködés nyomán 1998 őszén egy teljes
szemeszteren át oktatott.
· 1989 óta kutatási együttműködés folyik a passaui egyetem Archäologie der Römischen
Provinzen, és az atlantai Emory egyetem ókortörténeti tanszékével.
· A 2004-ben létesült Pécsi Légirégészeti Téka 1994. végez ilyen kutatásokat, elsősorban Dr.
h.c. universitatis Quinqueecclesiensis (2003) Otto Braasch német légirégésszel való
együttműködésben.
· 2001-2002-ben felkérésre vezette Zülpichben (NSzK) a római fürdő feltárását, és magyar
munkatársaival ő készítette el a bemutatási terveket.
· az ICOMOS magyarországi Régészeti Emlékhelyek Szakbizottság elnöke, részt vett a
Régészeti Emlékhelyek nemzetközi szakbizottságának (ICAHM – International Scientific
Commission of Archaeological Heritage Management) a munkájában is.
Pálné Kovács Ilona
· Fontosabb nemzetközi konferenciaszereplések: 49 nemzetközi konferencia előadást tartott
· Nemzetközi programokban való részvétel: G-Fors (Governance for Sustainability) EU 6.
keretprogram 2006-2008; EU-Dimensions – Local Dimensions of a Wider European
Neighbourhood… (EU keretprogram 2006-2008). Az ESDP és az EU kohéziós politikájával
kapcsolatos területi forgatókönyvek és folyamatok, ESPON 3.2. project -2004–2006,
Európai Bizottság; ADAPT (EU Enlargement and Multilevel Governance), 2001–2004, EU
5. keretprogram Európai Tanács Kutatási Főigazgatóság; NEI Training Regional
Development Professionals (H 9705–0204), Regionális Területfejlesztési Szakért_k
Képzése (Phare HU–9705–0204), 2000; European regional development and cohesion
policy (IB JEP–13019–98), 1999–2000. TEMPUS JEP; Socially sustainable cities.
UNESCO-MOST, 1998; Training managers in regional development and European
cooperations (S JEP–09836–95) 1996–1998. TEMPUS SJEP; Reform of the Hungarian
Regional Development Fund. Transformation of the regional development incentive system
in Hungary. (HU 92100172–173); 1996–1997. Phare Regional Development Programme for
Hungary; Strong and weak sides of the Hungarian regional policy and Regional
Development Fund (HU 92100170) 1995–1996. Phare Regional Development Programme
for Hungary; Study on the Potential and Needs of the New Member States, (No 2004 CE 16
0 AT 038), EC, DG Regio, 2005.
· Külföldi tanulmányutak: Rövidebb tanulmányutak: NDK, Lengyelország, Cseh¬szlovákia,
Finnország, Kína, India, Jugoszlávia, Bulgária, Románia, Franciaország, Olaszország,
NSZK, Belgium, Ausztria, Görögország, Izrael, Spanyolország, Dél-Afrika, Írország,
Egyesült Királyság, Ukrajna, Svájc, Horvátország, Szlovénia, Chile, Norvégia, Románia,

Észtország, Litvánia. Hosszabb tanulmányutak: NSZK, Ausztria, USA,
FranciaországNemzetközi tudományos társasági tagság: International Geographical Union
Commission on Geography and Administration; Regional Science Association; European
Science Foundation, Standing Committee for Social Sciences
Kisbán Eszter
· Szervezeti tagságok, tisztsége: International Commission for Ethnological Food Research,
International Commisiion for Research into European Food History
· Konferencia-előadás: „Eating out in Europe. Picnics, Gourmet Dining and Snacks since the
Late Eighteenth Century”. ICREFH (International Commission for Research into European
Food History), 7th Colloquium, Alden Biesen, Belgium, 2001; „Changing Tastes. Food
Culture and the Process of Industrialization.” ICEFR (International Commission for
Ethnological Food Research), 14th International Conference, Basel és Vevey, Svájc, 2002;
„The Diffusion of Food Culture: Cookery and Food Education in Europe since the
eighteenth century”. ICREFH, 8th Symposium, Praga, Csehország, 2003; „Mediterranean
Food: Concepts and Trends. ICEFR, 15th International Conference, Dubrovnik,
Horvátország, 2004; Sanitas per Aquas. Foodways and Lifestyles in the Search for Health
and Beauty. ICEFR, 16th International Conference, Innsbruck–Meran, Ausztria–
Olaszország, 2006.
Ormos Mária
· 50 nemzetközi konferenciaszereplés, az utóbbi évek közül a fontosabbak Berlin (2004),
Párizs (2005), Párizs (2007)
· Nemzetközi tudományos társasági tagság: éveken át elnöke a Magyar Olasz-Történész
Bizottságnak és a Magyar - Horvát Történész Vegyesbizottságnak, valamint alelnöke a
Nemzetközi Kapcsolatok Története Bizottságának
· A tudományos és egyetemszervezés munkássága eredményeként 1993-tól az MTA és az
Európai Akadémia rendes tagjává választotta
· Számos hazai elismerés – kitüntetés mellett a francia Palmes Academiques díj birtokosa
· Publikációk száma 350 ebből idegennyelvű 30 (könyv 25, ebből idegennyelvű 2,
szerkesztett idegennyelvű kötet 5)
· Szerkesztő bizottsági tagság: Pars secunda Specimina nova dissertationum ex instituto
historico universitatis quinqueecclesiensis de iano Pannonio nominatae.
· 44 doktorandusz témavezetője volt, akik közül jelentős arányt képviselnek külföldiek, így
Franciaországból, Szerbiából, Szlovéniából, Japánból.
Gerhard Seewann
· Tudományos tagságok: Donauschwäbisches Zentralmuseum (Ulm) tudományos tanácsának
tagja;
Südostdeutsche
Historische
Kommission
(Tübingen)
elnökhelyettese;
„Südostdeutsches Archiv“ (München) folyóirat társkiadója; Danubiana Carpatica. Jahrbuch
für Geschichte und Kultur der deutschen Siedlungsgebiete Südosteuropas“ (München)
folyóirat társkiadója; „Südosteuropa“ (Südost-Institut München) folyórat szerkesztöségi
tagja; az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos tanácsának tagja
· Szakértői, tanácsadó tevékenység: Donauschwäbisches Zentralmuseum (Ulm); Deutsches
Historisches Museum (Berlin); Bayerischer Rundfunk (München); Ungarisches

Kulturinstitut (Stuttgart); Österreichisches Wissenschaftsministerium (Bécs); Ungarisches
Generalkonsulat (München)
· Fontosabb nemzetközi konferenciaszereplések: Ljubljana (1987, 1992), Szófia (1989,
1992), Szkopje (1989), Maribor (1990, 1994), Bloomington (1990), Dubrovnik (1991),
Kolozsvár (1992), Moszkva (1993), Hága (1994), Budapest (1995, 2006, 2007), Bécs
(2002), Prága (2003), Jassy (2003), Nagyszeben (2004), Bozen (2005), Graz (2005),
Pozsony (2006), Oxford (2007).
· Külföldi vendégoktatói tevékenység: Hamburg (1996), Berlin (2002), Regensburg (20032005).
Hajdú Zoltán
· Külföldi tanulmányutak: London School of Economics and Political Sciences, 1990, 2
hónap; University of Delhi, 1990, 1 hónap; University of Oulu, 1992, 3 hét; Kínai
Társadalomtudományi Akadémia, 1996, 2 hét; Indiai Tudományos Akadémia, 1996, 3 hét;
Kínai Társadalomtudományi Akadémia, 2002, 2 hét; Kubai Tudományos Akadémia, 2002,
2 hét
· 1977-2008 között 27 nemzetközi konferencián tartott előadást, az előadások mintegy 2/3-a
később meg is jelent idegen nyelven
· 2005-ben a párizsi EHESS vendégprofesszora, féléves kurzus tartása a Ph.D. képzésben
· Tagság: 1984-től részt vesz a Nemzetközi Földrajzi Unió Közigazgatásföldrajzi
Munkabizottságának a munkájában
· 2006-tól a Belgrádi Egyetem Földrajztudományi Kar Demográfiai Intézet tanácsadó
testületének, s a Demography folyóirat szerkesztő bizottságának a tagja
· Nemzetközi programok: EU-Dimensions, 6. keretrpogram, 2006-2009., társtémavezető
Kupa László
· Erdélyi Múzeumi Egyesület, Kolozsvár/Románia;
· Institute for Ethnic Studies, Ljubljana/Szlovénia;
· Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka/ Szerb Köztársaság,
· Villanova University, Philapdelphia, USA.
· Fontosabb nemzetközi kapcsolatai: Dr. Mirjana Domini Zágrábi Migrációs Intézet
Igazgatóhelyettese; Prof. Dr. Niels Öffenberger, Münsteri Egyetem; Prof. Dr. Sylvia NagyZekmi University at Albany, New York; Dr. Ozer Ágnes, Újvidéki Városi Múzeum; Prof.
Dr. Gábrity Molnár Irén Újvidéki Egyetem; Prof. Dr. Buzogány Dezső, Protestáns Teológiai
Intézet, Kolozsvár; Dr. Kovács Attila, a Ljubljanai Etnikai Kutatások Intézetének
munkatársa; Dr. Kolumbán Vilmos, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár; Erdélyi
Múzeum Egyesület, Kolozsvár; „Távlatok” (folyóirat, Szabadka); „Razprave in Gradivo”
(folyóirat, Ljubljana).
Vargyas Péter
· Fontosabb konferencia előadások: Párizs (1979), Haifa (1985), Jeruzsálem (1985), Ramat–
Gan (1985), Poznan (1989), Heidelberg (1992), Berlin (1994), Aleppo (1994), St. Bertrand

(1996), Jeruzsálem (1998), Banyuls–sur–mer (2001), Teherán (2003), Orléans (2004),
Párizs (2004), Stanford (2005), Berkeley (2005).
· Külföldi kutatói ösztöndíjak: Bagdad (1979, 3 hó), Szentpétervár (1980–1983), Damaszkusz
(1983, 1 hó), Kairo (1985, 4 hó); Heidelberg (1988–1990); Damaszkusz (1994, 2 hó),
Koppenhága (1995, 1 hó), Liège (1997, 4 hó), Heidelberg (1998, 2 hó), Jeruzsálem (1998, 3
hó), Jeruzsálem (1999–2000, 3 hó), Heidelberg (2001, 2 hó), Kairó (2001, 4 hó), Stanford
(2004–2005).
· Külföldi vendégoktatói tevékenység: USA (2005)

