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HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY
Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport

.

Kutatási területek
A „Magyarságkép Közép-Európában és Ibero-Amerikában a 20. század második
felében” címet viselő projektünk során három koncentrikus kör mentén haladva
először arra irányítjuk figyelmünket, hogy Magyarország milyen önképet sugárzott
Közép-Európa, Európa és a nagyvilág felé, azaz vizsgálódásunk belülről kifelé
haladó logikát követ.
Vizsgálatunk következő, azaz második köre a közép-európai országok
Magyarország- és magyarságképét érinti, vagyis nézőpontunk megváltozik, és e
kör országai felől, azaz kívülről befelé tekintünk hazánkra. A közép-európai
országok körébe soroljuk Magyarország hidegháború alatti és utáni összes
szomszédját (Ausztria, Románia, Csehszlovákia, illetve Csehország és Szlovákia,
Jugoszlávia, valamint annak utódállamai, Szovjetunió, illetve utódállamai),
továbbá Lengyelországot és a két, majd az egyesített Németországot.
Vizsgálódásunk kontrollországai lesznek továbbá a 20. század második felében az
európai politikában a két szuperhatalomhoz képest ugyan alárendelt, de mégis
jelentős világpolitikai és európai súllyal bíró Nagy-Britannia, Franciaország és
Olaszország is. Mindegyik felsorolt ország esetében kutatásunk tárgyát képezi
majd, hogy ezekben az országokban miként láttak-láttattak bennünket, illetve
miként hatott itt a magyarság által kialakított önkép. Külön kívánjuk bemutatni a
magyarságkép változásait, illetve a Magyarországról kialakított kép alakulását.
Globális világunk egészére ugyan nem, de egy meglehetősen nagy szeletére ki
kívánjuk terjeszteni vizsgálódásunk harmadik körét, mégpedig az ibero-amerikai
világra, vagyis Spanyolországra, Portugáliára, illetve Latin-Amerika országaira,
köztük különösen az Európai Unió két társult országára, Chilére és Mexikóra. E
tekintetben tematikailag leginkább arra keressük a választ, hogy miként
tekintettek ők az utóbbi fél évszázadban hazánkra, és ezen belül is főképp a két
nagy fordulópontra, így az 1956-os forradalomra és a globális megosztottság
megszűnésében játszott 1989-es szerepünkre.

Termékek és szolgáltatások:
▪ Interjúk, még élő szemtanúk felkutatása, „oral history”
▪ Oktatás, kutatás szervezése
▪ Szakmai konferenciák szervezése magyar és idegen nyelven
▪ Hagyományos és elektronikus tananyagfejlesztés
▪ Szakértői véleményezés, szerkesztői tevékenység, kiállítások szervezése

Referenciák:
▪ I-XI Ibero-Amerika Hét Nemzetközi konferencia és kulturális rendezvénysorozat
▪ Iberoamericana Quinqueecclesiensis 1-8. (spanyol nyelvű tanulmánykötet)

Kontakt:

PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft. 
Pécsi Tudományegyetem
Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Központ
7633 Pécs, Szántó K. J. u 1/B
Email: innocapital@pte.hu
Telefon: +36 30/ 288 70 39
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