
Beszámoló az MSZT Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya 2011. évi tevékenységéről 

 

-Tudományos rendezvények 2011-ben: 

 

-2011. május  3-án került sor a Pécsi Kulturális Központban a Görbe háttal. Interetnikus 

konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben c. tanulmánykötet /ISBN 978-963-

89213-0-7/ bemutatására. A kötet összesen 18 tanulmányt tartalmaz, melynek tudományos 

értékelését a bemutatón Dr. Hajdú Zoltán (DSc) és Dr. Vitári Zsolt (PhD) végezték el. A 

bemutatón elhangzott, hogy a régióban ugyan már a ’premodern’ időkben is megjelentek nyílt 

etnikai és azokhoz kapcsolódó vallási jellegű konfliktusok. Az előbbiek száma a ’modernitás’ 

periódusában jelentősen gyarapodott és a 19. század harmadától pedig már kvázi-

diszciplinaként a ’konfliktológia’ is vizsgálta azokat. A kötetet pedig olyan kiadványként 

jellemezték, amely segít e térség etnikai konfliktusainak, azok vallási és nyelvi 

sajátosságainak a jobb megértésében.  

A bemutatón kb. 30-35-en vettek részt, mely a PAB Kisebbségkutató Munkabizottságával 

közösen került megrendezésre.  

 

-2011. november 4-én és 5-én rendeztük meg Pécsett  Az együttéléstől az együttműködésig. 

Interetnikus kooperációk Közép-Európában című, kétnapos konferenciát. A konferencián 

összesen 15 előadás hangzott el. Zömmel tapasztalt Kollégák adtak elő, de –az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően- Doktoranduszok is. Négy Kolléga külföldről jött. A konferenciát 

az interdiszciplinaritás szempontjára figyelemmel szerveztük, így a szociológiai tárgyú 

előadásokon túl geográfiai, történettudományi, politológiai, kulturális antropológiai, 

demográfiai és nyelvtudományi előadások is elhangzottak. A rendezvényen kb. 30-35 fő vett 

részt. 

 

-Bár nem tartozik a szorosan vett rendezvények műfajába, de fontos eseményként talán 

érdemes megemlíteni, hogy tavaly megjelent a tízedik tanulmány-kötetünk is, idegen-nyelvű 

(német és angol nyelvű) külföldi (németországi) kiadványként („Minderheitendasein in Mittel 

– und Osteuropa – interdisziplinär betrachtet”./Hrsg.: Zsuzsanna Gerner & László Kupa/ 

ISBN 978-3-8300-5676-8), amely húsz tanulmányt tartalmaz.           

 

2012. évi tervezett tudományos program 
 

-Az együttéléstől az együttműködésig. Interetnikus kooperációk Közép-Európában címmel 

tanulmánykötet kiadása. 

 

-A fenti kötetről könyvbemutató az év második felében, Pécsett. 

 

2012. novemberében tudományos konferencia megrendezése Pécsett, melynek tervezett 

témája egy olyan ’körkép’ bemutatása, amelyet a különböző, a régió etnikai viszonyaival (is) 

foglalkozó összegzések közvetítettek/közvetítenek. 

 

Budapest, 2012. április 27. 

 

Kupa László 


