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Rövid beszámoló a tanszéki évértékelő kerekasztalra 

 

A 2014-es év szakmai-kutatói-oktatói munkájából egyet mutatok be röviden: a szimbolikus 

térfoglalás-térépítés jelenségével foglalkozó tevékenységemet. Azért esett a választás erre a 

szegmensre, mert a téma jelentős helyet kapott ez évi kutatói munkámban is, ugyanakkor az 

oktatásban, a hallgatókkal folytatott munka keretében is eredményesnek mondható. 

A témával már régóta foglalkozom, több kutatás, publikáció, konferenciaszereplés köthető 

hozzá. A legújabb eredmények:  

- A 2014-es évben fejeztem be egy olyan egyéni kutatási programot (A nyilvános tér közösségi, 

ünnepi használata a Székelyföldön. Nemzeti identitásépítés a nyilvános térben. MTA 

Domus pályázat), amely egy folyamat leírására és elemzésére vállakozott: számbavette a 80-as 

évektől napjainkig terjedő időszakban a székelyföldi térség szimbolikus térfoglalási, ünnepi 

eseményeinek  legfontosabb jellemzőit, ezen események identitástermelő természetét.  A 

folyamat elemzésekor kiemelt figyelmet fordítottam azokra a tendenciákra, amelyek a különböző 

korszakokban megmutatkozó változásokra vonatkoznak. Ilyenformán sikerült létrehoznom egy 

korszakolást és egy tipizálást, amelynek keretén belül a ceremonikus-ünnepi eseményeknek, 

emlékezethelyek létrehozásának, a nemzeti, lokális és regionális identitásoknak a nyilvános 

térben történő építésének elemzését végeztem el. 

- Folytatva az előző évek gyakorlatát, oktatói, a hallgatókkal folytatott munkámban továbbra is 

jelentős szerepet szántam a szimbolikus térfoglalás tematikájának, a téma antropológiai 

elemzésének. Ennek keretében a következőket emelem ki: 

- Ebben az évben is több végzős hallgató választotta diplomamunkája témájaként a fenti 

társadalmi jelenség vizsgálatát, több sikeres dogozat született a témában.  

- A hallgatói kutatócsoportban végzett ezirányú tevékenység eredményének tekinthető, 

hogy a Nemzeti Tehetség Pogram keretében több hallgató vett részt egy esettanulmány-

versenyen a jelzett témában készült dolgozattal. A legjobb munkák a Település, innováció, 



identitás c. kötetben (szerk. Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó, 2014) meg is 

jelentek.  

- A hallgatók munkáinak publikálása mellett lehetőség nyílott szakmai rendezvényeken 

való megmutatkozásra is.  Ilyen alkalom volt a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 

megrendezett „Messzelátó tudomány: felelős kérdések és válaszok a jövőnek” c. 

konferencia, (2014 nov. 21.) amelynek Aktuális térségi témák kulturális antropológiai, 

komplex kultúrakutatási  megközelítésben c. társadalomtudományi szekciójában több 

alapképzésen és mesterin nemrég végzett, valamint jelenlegi hallgató is bemutathatta a témával 

kapcsolatos előadását.  

- Ugyancsak nemrég került sor (2014. Dec. 4.) a „Szimbolikus értékek és jelképek 

társadalomformáló szerepe” c. műhelykonferenciára (társszervező a Szimbolikus térhasználat 

kutatócsoport), ahol részt vettek jelenlegi és volt hallgatók is, és ahol rövid előadások mellett 

szakmai párbeszéd következett a szimbolikus értékek és jelképek társadalomépítő funkciójáról,  

elsősorban a lokális léptékű  elemzések és fejlesztéspolitikai hasznosítások szemszögéből. 

 

Csíkszereda, 2014. dec. 15. 

 

 

 

 

 

 

	  


