Tanszékünk tudományos tevékenysége, illetve hazai és nemzetközi szakmai
kapcsolatai (2009-2013)
Tudományos és publikációs tevékenység
Az Amerikanisztika Tanszéken a tudományos kutatás és publikációs tevékenység megkülönböztetett
prioritást élvez. A Tanszék eddigi markáns kutatási profilja, amelyet 2006-ig a bibliográfia/recepció
illetve kisebbségi kultúrák kutatása jellemzett, tematikailag tovább bővült 2009-2013 között. A
tanszéken jelenleg a következő irányokban folyik kutatási tevékenység: amerikai irodalom (mai indián
irodalmak, narratológia, önéletrajz, fordítás és irodalomelmélet) amerikai történelem (magyaramerikai gazdasági és politikai kapcsolatok), kultúra tudományok (amerikai-kanadai összehasonlító
tanulmányok, indián és euro-amerikai kultúrák találkozása, interkulturális tanulmányok), bibliográfia
és recepciókutatás. Tanszékünkön 2008-ban alakult meg az Interkulturális Tanulmányok
Kutatócsoport, amely két konferenciát rendezett társadalmi tolerancia témában 2008-ban és 2010-ben,
majd mindkét fórum előadásaiból válogatáskötetet adtunk ki. A 2009-2013-as időszak kiemelkedő
tudományos, képzés, és oktatásfejlesztési eredménye a diszciplináris Amerikanisztika MA program
akkreditálása és a program indítása.
Oktatóink rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Ezek közül
megemlíthető a Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE), illetve a Magyarországi Amerikanisták
Társasága (HAAS) kétévente megrendezett konferenciái. 2010-ben több oktatónk vett részt a MESEA
(Európai és Amerikai Multikulturális Tanulmányok Társasága) konferencián, illetve 2012-ben adtunk
otthont a 9. HAAS konferenciának. A kérdéses időszakban folyamatosan jelent meg a tanszék által
gondozott tudományos folyóirat az Eger Journal of American Studies, illetve kiadtunk 2 önálló
konferencia kiadványt: (Mi/Más 2 Gondolatok a másságról. 2012. Trends in American Culture in the
post-1960s Period. 2013) Emellett tanszékünkön megjelent két rangos tanulmánykötet (To the
Memory of Sarolta Kretzoi. 2009, A szavak szépsége, avagy a bibliográfus igazsága. Tisztelgés Vadon
Lehel 70. születésnapján. 2012.) Tanszékünkön a tehetséggondozás kiemelten fontos. Ennek jegyében
vettünk részt a Modern Filológia TDK Csoport programjában 2010-11-ben, illetve az intézmény
TÁMOP tehetséggondozási pályázatában 2011-13-ban. Tanszékünkön TDK kör működik, melynek
eredményei között említhető a 2011-ben szerzett OTDK 2. helyezés (Takács Attila, felkészítő tanár
Dr. Szathmári Judit) illetve 2013-as országos döntőbeli részvétel (Aczél Gabriella, felkészítő tanár Dr.
Tarnóc András)

Tárgyidőszakban 2 oktatónk jelentkezett külön monográfiával. Peterecz Zoltán: Jeremiah
Smith and the Financial Reconstruction of Hungary, (London: Versita, 2012), Kádár Judit :
Going Indian: Cultural Appropriation in Recent North American Literature. (Valencia UP,
2012). Kádár Judit monográfiája 2012-ben bemutatásra került az University of New Mexicon, illetve, 2013-ban a Magyar Anglisztikai Társaság konferenciáján, míg Peterecz Zoltán
munkája szintén a Magyar Anglisztikai Konferencián került bemutatásra. Oktatóink által
megjelentetett további munkák: Virágos Zsolt szerkesztésében jelent meg a magyar-amerikai
kapcsolatokat összegző kötet: Hungarian—American Ties: Essays and Studies in Intercultural
Links and Contacts. (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011). Thomas Cooper nagyon
fontos és kiterjedt műfordító, illetve fordításelméleti tevékenységet végzett, többek között
Herta Müller, Chantal Delsol és Rakovszky Zsuzsa művei angolra átültetésével. Külön
említhető, mint Kertész Imre társszerzőjeként megjelent The Holocaust as Culture (Seagull,
2012) című munkája, amely bemutatásra került a Frankfurti Könyvvásáron.
2 oktatónk (Kádár Judit, Thomas Cooper) közreműködött rangos külföldi folyóiratok szerkesztésében,
4 oktatónk (Abádi Nagy Zoltán, Kádár Judit, Tarnóc András Vadon Lehel) opponensi, illetve

bizottsági tagi minőségben vett részt habilitációs és doktori eljárásokban. 2010-ben egy oktatónk
(Peterecz Zoltán) PhD fokozatot szerzett, 2013-ban 2 oktatónk (Kádár Judit, Tarnóc András) habilitált
doktori címet szerzett.

A tanszék belső és külső kapcsolatai
Hazai kapcsolatok:
Szakmai együttműködés a Debreceni Egyetem Észak-amerikai Tanszékével
Az együttműködés több évre tekint vissza. Debreceni társtanszékünk több professzora (Abádi Nagy
Zoltán, Virágos Zsolt) vett részt a tanszék munkájában. Nevezett professzorok nem csak oktatóként
működtek közre, hanem rendkívül fontos szerepet játszottak az amerikanisztika diszciplináris
mesterprogram akkreditálásában, illetve releváns tananyag fejlesztési, kutatási és képzési tanácsadási
programokban.
Együttműködés az MTA Interkulturális Pszichológia és Szociológia Intézetével
A tudományos együttműködés eredményeként az amerikanisztika vizsgálati fókusza szélesítése mellett
olyan kutatás módszertani fejlesztések történtek, mint a populáris kultúra, esztétika, összehasonlító
kultúra tudományok, és a feminizmus szempontjainak beépítése a tudományos vizsgálatokba. A
kutatási témák alkalmazott kutatási irányvonallal is bővültek mivel olyan problémakörök is
tudományos látókörbe kerültek, mint az etnikai és más kisebbségek helyzete Magyarországon, a
kisebbségi oktatás, továbbá a sztereotipizálás és multikulturalizmus főbb kérdései.

Külső kapcsolatok:
Együttműködés amerikai partnerintézményekkel intézményközi és Fulbright ösztöndíj kereteken belül
Főiskolánk Egyesült Államokbeli partnerintézményei közül több alkalommal fogadhattuk a Valdosta
State University oktatóit, illetve 1 oktatónk egy félévet tanított a Georgia College and State
Universityn. Ugyanakkor tárgyidőszakban tanszékünk aktív résztvevője volt a Fulbright oktatói és
kutatói csereprogramnak mind fogadó, mind pedig küldő félként. 4 oktatót fogadtunk, illetve 1-et
küldtünk. Továbbá 2013-ban 2 oktatónk nyert Fulbright kutatói ösztöndíjat.
ERASMUS programbeli részvétel Két oktatónk ERASMUS ösztöndíjjal dolgozott vendégoktatóként
Bulgáriában (Szathmári Judit, Tarnóc András), 1 oktató végzett poszt-doktori kutatómunkát a Kanadai
Nagykövetség támogatásával. (Kádár Judit).
Meghívott tanárok előadásai A Fulbright ösztöndíjasok mellett több külföldi előadót is vendégül
láttunk: a Texas Christian University ,a San Francisco State University és a Ferris State University
professzorait. 2010-ben pedig országismereti látogatáson fogadtuk az amerikai történelem és
társadalmi ismeretek tanárokból álló Social Science Consortium küldöttségét, 2013 tavaszán pedig a
Hilbert College tanári és hallgatói delegációját láttuk vendégül.

