
a	  folyamatos	  megkésettség	  
és	  a	  befejezetlen	  dolgok	  éve	  



munkaterületek	  

-‐  	  oktatás	  –	  hallgatókkal	  való	  munka	  
-‐  	  kutatás	  –	  konferenciák,	  projektek	  
-‐  	  publikációk	  –	  szakmai	  írások,	  más	  



oktatás	  és	  hallgatókkal	  való	  munka	  

o	  k	  t	  a	  t	  á	  s	   h	  a	  l	  l	  g	  a	  t	  ó	  k	  k	  a	  l	  	  való	  munka	  

  két	  új	  tantárgy	  a	  mester-‐
képzésen:	  

	   	  -‐	  online	  retorika	   	  	  
	   	  -‐	  diskurzuselemzés	  

  10	  	  államvizsga-‐vezetés	  	  

  szemiotika	  tankönyv	  írása	  
(befejezetlen)	  

  mesteri	  képzés	  
szakkoordinátora	  

  TDK-‐dolgozat	  vezetés	  

  szónokverseny	  –felkészítés	  

  tutori	  és	  TDK	  programok	  



kutatás	  –	  konferenciák,	  projektek	  

konferenciákon	  való	  részvétel	  

  ‘Gender	  in	  Neopagan	  and	  Native	  Faith	  Movements	  in	  Central	  and	  Eastern	  Europe’	  Conference	  in	  Krakow,	  
7-‐9	  March	  2014	  -‐	  	  ‘New	  Hungarian	  Mythology	  –	  The	  Feminine	  Aspect	  –	  (Re-‐)Invented	  Goddess-‐Mothers,	  
Priestess	  Maidens	  in	  Recent	  Hungarian	  Mythic	  Narratives’	  	  -‐	  online	  részvétel	  

  IV	  Vallásszemiotikai	  Konferencia,	  ZsKF	  –	  Budapest;	  2014.	  május	  	  -‐	  'Új	  Magyar	  Mitológia	  –	  	  Mítoszíró	  
Rovások	  –	  Eredetolvasatok	  a	  neolitikus	  dunai	  írás	  és	  a	  tatárlakai	  leletek	  jeleiből	  az	  új	  magyar	  és	  román	  
protokronista	  mitológiákban‘	  

  MOME	  –	  Budapest,	  2014.	  május	  ,	  Erasmus	  program	  –	  ‘Új	  magyar	  mitológia	  a	  virtuális	  térben:	  a	  magyar	  
alternatív	  történelemszemlélet	  hívei	  és	  újpogány	  online	  közösségek	  által	  használt	  képvilág	  szemiotikája,	  
valamint	  sajátos	  retorikájuk	  diskurzuselemzése'	  +	  'Az	  apokaliptikum,	  mint	  esztétikai	  kategória,	  és	  ennek	  
vonatkozásai	  a	  kortárs	  elektronikus	  multimédiában,	  vizuális	  művészetekben‘	  

  12.	  IASS/AIS	  World	  Congress,	  Sofia,	  16-‐20	  September,	  2014	  –	  ‘New	  National	  Mythologies	  –	  A	  
Nethnographic	  Approach:	  Ethno-‐Semiotic	  Considerations	  on	  the	  Re-‐paganization	  of	  Christian	  
Symbolism	  in	  Hungarian	  and	  Romanian	  	  Ethno-‐Pagan	  Social	  Media’	  –	  Hubbes	  László	  –	  Povedák	  István	  

  10	  Years	  of	  Facebook:	  III.	  Argumentor	  Conference	  on	  Rhetoric	  and	  Argumentation,	  Oradea	  –	  
Nagyvárad,	  4-‐6	  September	  2014,	  Big	  Brother	  FaceBooks	  You.	  Conspiracy	  Theory	  Discourses	  
Circulating	  in	  the	  Social	  Media	  

  Országos	  Tudományos	  Diákköri	  Tanács	  „Fókuszban	  a	  tudományos	  műhelymunka”	  Harmadik	  
országos	  TDK-‐fórum,	  Dunaújváros,	  2014.	  október	  17-‐18	  -‐	  résztvevő	  



kutatás	  –	  konferenciák,	  projektek	  

kutatási	  és	  szakmai	  projektek	  

  DOMUS	  	  Szülőföldi	  Csoportos	  pályázat:	  AZ	  ÚJ	  MAGYAR	  
(NEMZETI)	  MITOLÓGIA	  VÁLTOZATAI	  ÉS	  KÉPVISELŐI	  
SZÉKEL	  YFÖLDÖN	  –	  nyertes	  egyéves	  kutatási	  projekt	  	  

  Szakmai	  kapcsolatfelvétel	  lengyelországi	  akadémiai	  
társadalomkutatóval	  és	  hosszú	  távú	  szakmai	  együttműködés	  
előkészítése	  a	  SAPIENTIA	  és	  lengyelországi	  kutató-‐oktató	  
intézmények	  között	  



publikációk	  –	  szakmai	  írások,	  más	  

  Restoring	  a	  Broken	  creation	  during	  Times	  of	  Apocalypse:	  An	  essay	  on	  the	  Analogical	  symbolism	  of	  
fall	  and	  integrity	  in	  the	  metaphysics	  of	  Béla	  Hamvas	  (1897–1968)LA	  Hubbes,	  Hidden	  Truths	  from	  
Eden:	  Esoteric	  Readings	  of	  Genesis	  1–3	  76,	  197,	  	  2014	  

  New	  Hungarian	  Mythology	  AnimatedLA	  Hubbes,	  Acta	  Universitatis	  Sapientiae,	  Philologica	  5	  (2),	  
223-‐240,	  2014	  

  Competitive	  Pasts.	  Ethno-‐paganism	  as	  a	  Placebo-‐effect	  for	  Identity	  Reconstruction	  Processes	  in	  
Hungary	  and	  RomaniaLA	  Hubbes,	  I	  Povedák,	  Religiski-‐filozofiski	  raksti,	  133-‐152,	  2014	  

  	  Big	  Brother	  FaceBooks	  You.	  Conspiracy	  Theory	  Discourses	  Circulating	  in	  the	  Social	  Media	  LA	  
HUBBES,	  ARGUMENTOR	  3:	  Ten	  Years	  of	  Facebook.	  The	  Third	  Argumentor	  Conference,	  457-‐475,	  
2014	  

  Új	  magyar	  mitológia	  kirajzolódóban.	  A	  tekintély-‐érvényesítés	  és	  a	  tekintélyrombolás	  retorikai	  
eszközei	  két	  magyar	  animációs	  filmbenLA	  HUBBES,	  Argumentor	  Műhely	  2.	  Érvelés	  és	  retorika	  
konferencia	  kiadvány,	  91-‐114,	  2014	  

  A	  Postmodern	  Hero	  in	  Hungarian	  Social	  Media.	  Ambrus	  Attila,	  the	  “Hungarian	  Robin	  Hood”.	  A	  
comparative	  analysis	  of	  the	  “IWIW”	  profiles	  of	  the	  “Whisky	  Robber”I	  Kósa,	  LA	  Hubbes,	  CD	  
Zsigmond,	  Heroes	  and	  Celebrities	  in	  Central	  and	  Eastern	  Europe	  /	  (Eds.)	  Povedák	  	  et	  al.	  2014	  

  Új	  magyar	  mitológia?	  Tapasztalatok	  és	  kihívásokLA	  HUBBES,	  Sámán	  sámán	  hátán.	  A	  kortárs	  
pogány	  irányzatok	  multidiszciplináris	  ...	  

  Religioossete	  vähemuste	  veebiretoorika:	  Rumeenia	  ja	  ungari	  etnopaganlikud	  organisatsioonidRK	  
Bakó,	  LA	  Hubbes,	  Maailm	  ja	  multitasking	  /	  (Ed.)	  Mare	  Kõiva,	  163-‐200,	  	  2014	  

  +	  ACTA	  Universitatis	  Sapientiae	  –	  COMMUNICATIO	  -‐	  szerkesztés	  


