
Beszámoló az MSZT Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya 2012. évi tevékenységéről 

 

-Tudományos rendezvények 2012-ben: 

 

-2012. december 5-én Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben két kötet bemutatására is sor 

került.  

Az egyik, a 2011-ben, Németországban megjelent, idegen-nyelvű (német és angol nyelvű) 

tanulmányokat tartalmazó kötetünk („Minderheitendasein in Mittel – und Osteuropa – 

interdisziplinär betrachtet”./Hrsg.: Zsuzsanna Gerner & László Kupa/ ISBN 978-3-8300-

5676-8), amely összesen húsz tanulmányt tartalmaz.  

Az említett könyvet a kötet egyik szerkesztője, Dr. Gerner Zsuzsanna habilitált egyetemi 

docens mutatta be. 

A másik kötet, a 2012-ben megjelent Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció 

Közép-Európában. /Szerk.: Kupa László/ ISBN 978-615-5181-84-9/ című kötetünk, amely 

összesen tizenhárom tanulmányt tartalmaz. A kötetet a PTE Rektor Emeritusa, az idén elhunyt 

Dr. Tóth József /DSc/ professzor mutatta be, aki egyúttal a korábban megjelent nyolc magyar 

nyelvű kötetünk összegző elemzését is elvégezte.      

A bemutatót szakosztályunk a PAB Kisebbségkutató Munkabizottságával közösen rendezte.  

 

-2012. októberében és novemberében workshop keretében került sor a fenti könyvbemutató, 

valamint a tízedik konferenciánk előkészítésére. (Ez utóbbi végül is az Etnikai leporelló 

Közép-Európából – kiadványsorozatok tükrében címet kapta). 

 

-Nem szeretném a saját munkánkat értékelni, de mindkét rendezvény előkészítése –más-más 

okok miatt- gondos munkát igényelt. Az első, a könyvbemutató esetében a szokásosnál jóval 

nagyobb nehézséget jelentett az idegen nyelvű és külföldön megjelent kötet, valamint a 

magyar nyelvű, Pécsett megjelent tanulmánykötet egy rendezvényen belüli, egymásra is 

’reflektáló’ bemutatása, melyet végül is, sikerült megoldani.  

 

-Talán még problematikusabb volt a tízedik konferenciánk előkészítése, elsősorban a 

konferencia témaválasztása okán. Legjobb tudomásunk szerint ilyen témájú konferenciát –

legalábbis Magyarországon- még nem rendeztek, márpedig a tízedik konferenciánkat, az 

eddigi munkánk egyfajta ’summázatának’ is szántuk.  (A ’kiadványsorozat’ a mi esetünkben 

arra a tizenegy magyar és idegen-nyelvű kötetre utal, melyek mostanáig megjelentek). 

A konferencia témaválasztásának újszerűsége, a konferencia prioritásai, a tízedik konferencia 

ünnepi alkalma, a korlátozott anyagi lehetőségek együttesen a szó szoros értelmében vett 

előadónkénti, ’sokfordulós’ egyeztetést igényeltek. (A konferencia megrendezésére végül 

2013. március 22-én és 23-án került sor). A két rendezvény előkészítésének, egyeztetésének, 

előkészítésének határnapja 2012. november hetedike volt. 

 

-Bár nem tartozik a ’tudományos rendezvények’ kategóriájába, de a beszámolóban talán 

érdemes megemlíteni az említett Együttéléstől az együttműködésig etc. címet viselő kötetünk 

megjelentetésével kapcsolatos munkát is. 

 

          

 

2013. évi tervezett tudományos program 
 

- Etnikai leporelló Közép-Európából – kiadványsorozatok tükrében címmel terveztünk 

konferenciát Pécsett, ami 2013. március 22-én és 23-án le is zajlott. (A konferenciával 



kapcsolatos további tájékoztatást a következő szakosztályi beszámoló esedékességekor 

küldjük). 

 

-Hasonló címmel szeretnénk megjelentetni tanulmánykötetet 2013-ban. 

 

-A fenti kötetről könyvbemutatót kívánunk tartani az év második felében, Pécsett. 

 

-Workshop(ok) keretében tervezzük előkészíteni a tárgyévre vonatkozó feladatokat és 

előkészíteni a 2014-ben esedékes konferenciát. 

 

Budapest, 2013. április 14. 

 

Kupa László 


