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ARTE ET MARTE
Hungarológia a XXI. században
A Balassi Bálint Intézet vendégoktatói és lektori konferenciája

A

Balassi Bálint Intézetben augusztus 2627-én került sor az éves
ven dégoktatói és lektori konferencia megtartására. A kétnapos
konferencián részt vettek a külföldi magyaroktatóhelyeken dolgozó lektorok és vendégtanárok, a Collegium Hungaricumok vezetõi, ill. azok
megbízottai, valamint a Balassi Bálint Intézetben dolgozó tanárok.
A konferencia alapvetõ célja, hogy a különbözõ országokban dolgozó lektorok fórumot találjanak munkájuk, problémáik megismertetésére. Az idei konferencián megszervezett lektori kerekasztal-beszélgetésen lehetõség nyílott arra, hogy közvetlenül a tárca vezetõitõl kapjanak választ a lektorok feltett kérdéseikre.
A konferenciát Hiller István, az Oktatási Minisztérium politikai
államtitkára nyitotta meg. A megnyitón beszédet mondott Schneider
Márta, az NKÖM helyettes államtitkára, Ujváry Gábor, a Balassi Bálint Intézet fõigazgatója és Tverdota György, az egykori Nemzetközi Hungarológiai Központ igazgatója.
A megnyitó után a hungarológia és társtudományai tárgykörében
Galavics Géza, Kiss Gy. Csaba, Szögi László, Nyomárkay István és
Horváth Iván mondta el elõadását. Galavics Géza a mûvészettörténet és a hungarikakutatás kapcsolódási pontjáiról beszélt, Kiss Gy.
Csaba a hungarológia és a nemzeti mítoszok összefüggéseit taglalta,
míg Szögi László a külföldi levéltári kutatások és a hungarológia kapcsolatáról beszélt. Nyomárkay István Köpeczi Béla értelmezését követve igyekezett meghatározni a hungarológia fogalmát. Õt követte
Horváth Iván elõadása, Az új könyv: internetpolitika és hungarológia címmel. Érdekes adatokat közölt az F-book (az interneten olvasható könyvek, l. Free book) helyzetérõl, felhívta a figyelmet a free
book mûvelõdési és oktatásügyi szempontból lényeges szerepére, valamint bemutatta az ELTE oktatói és posztgraduális hallgatói által
írott Gépeskönyvet. A Gépeskönyv hasznosságáról mindenki meggyõzõdhet a http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom címen.
Délután a lektorok és vendégtanárok beszámolói következtek a
külföldi magyar tanszékek mûködésérõl, melyet kerekasztal-beszél-
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getés zárt. A beszélgetésen Medgyes Péter nemzetközi helyettes államtitkár és Mang Béla felsõoktatási helyettes államtitkár képviselte
az Oktatási Minisztériumot. Sepsi Enikõ általános fõigazgató-helyettes foglalta össze a külföldi oktatóhelyek mûködésével kapcsolatos
eddigi tapasztalatokat. Elõadásából kiderült, hogy a BBI adatbázis
formájában feldolgozta a lektoroktól beérkezett jelentéseket, s ezzel
kapcsolatosan megemlítette, hogy az intézet vezetése tisztában van a
változtatások, az egységes szabályzat kidolgozásának szükségszerûségével. Kérte a lektorokat, hogy a jövõben is jelezzék, ha bármivel
kapcsolatban problémájuk merül fel.
A második nap a külföldi Magyar Intézetek vezetõinek, az egyetemek vendégoktatóinak és lektorainak elõadásaival folytatódott,
melyen részt vett Csapody Miklósné, a NKÖM Kulturális Intézetek
Igazgatóságának fõigazgató-helyettes asszonya is. Az elõadások elsõsorban az egyetemi lektorátusok és az adott városban mûködõ
Collegium Hungaricumok és Magyar Intézetek már mûködõ, illetve a jövõben kialakítandó együttmûködési lehetõségeirõl szóltak, de
szó esett a hungarológiaoktatás jelenérõl és továbbfejlesztésének,
korszerûsítésének lehetõségeirõl is. Ennek keretében Gremsperger
László, a BBI Magyar Nyelvi Hungarológiai Tagozatának vezetõje
beszélt arról, hogyan válik a lektori szakma egyre professzionálisabbá, beszámolt a Pécsi Tudományegyetemmel közösen kialakított
hungarológiai oktatási programról, valamint a BBI-ben mûködõ
képzési formákról.
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Figyelemfelkeltõ volt Deréky Pál hozzászólása Az egységesülõ
felsõoktatás és a hungarológia jövõje címmel. Ismertette a Bolognai
Nyilatkozatban meghatározott öt alapelvet, amelyekre építkezve átszervezhetõ lenne a magyar felsõoktatás, s mely rendszerbe könnyen
beépíthetõ lenne a hungarológia is. Ennek keretében arra is lenne
esély, hogy a külföldi egyetemeken mûködõ hungarológiai tanszékeket
 természetesen némi megreformálás után  továbbra is fönntartsák.
A nap végén Ujváry Gábor, az intézet fõigazgatója köszönte meg
a résztvevõknek és a szervezõknek a kétnapos aktív munkát
A konferencián elhangzott elõadások anyagát az érdeklõdõk hamarosan az intézet honlapján (www.bbi.hu) is olvashatják.
SZÖLLÕSI ADRIENNE
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