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PUBLIKÁLÁS:	  

A	  korábbi,	  2015-‐2016-‐ÖS	  DOMUS	  Szülőföldi	  Csoportos	  Kutatási	  Projekthez	  (Az	  új	  magyar	  (nemzeti)	  

mitológia	  változatai	  és	  képviselői	  Székelyföldön)	  fűződő	  publikációk:	  

-‐ Hubbes	  László	  –	  Fejes	  Ildikó	  –	  Mihály	  Vilma:	  Az	  új	  magyar	  (nemzeti)	  mitológia	  változatai	  és	  
képviselői	  Székelyföldön,	  in:	  Helyzetek	  és	  változások:	  Székelyföldi	  társadalomtudományi	  

kutatások	  a	  DOMUS	  program	  támogatásával	  (Szerk.)	  Biró	  A.	  Zoltán,	  Bodó	  Julianna,	  Státus	  Kiadó	  
2016,	  Csíkszereda,	  245-‐275.	  
	  

-‐ Hubbes	  László	  –	  Fejes	  Ildikó	  –	  Mihály	  Vilma:	  A	  közösséggyógyítás	  diskurzusai	  és	  rítusai	  az	  új	  
nemzeti	  mitológia	  székelyföldi	  változataiban;	  in:	  Helyzetek	  és	  változások:	  Székelyföldi	  
társadalomtudományi	  kutatások	  a	  DOMUS	  program	  támogatásával	  (Szerk.)	  Biró	  A.	  Zoltán,	  Bodó	  

Julianna,	  Státus	  Kiadó	  2016,	  Csíkszereda,	  275-‐295.	  

Egyéb	  publikációk:	  

-‐ Hubbes	  László:	  Revolution	  of	  the	  Eye.	  The	  Spectacular	  Rhetoric	  of	  the	  Apocalyptic,	  András	  

Benedek	  and	  Ágnes	  Veszelszki	  (eds.):	  Virtual	  Reality	  –	  Real	  Visuality,	  Virtual,	  Visual,	  Veridical.	  
Series:	  Visual	  Learning,	  Peter	  Lang	  Verlag,	  Frankfurt	  am	  Main,	  Bern,	  Bruxelles,	  New	  York,	  Oxford,	  
Warszawa,	  Wien,	  2017.	  DOI:http://dx.doi.org/10.3726/b11592,	  pp.	  159-‐174.	  	  

Interjú:	  

-‐ Hubbes	  László	  Attila:	  Miért	  van	  ekkora	  igény	  az	  összeesküvés-‐elméletekre	  és	  a	  kamuhírekre?	  
Kérdezett:	  Ivácson	  András	  Áron,	  Transindex.ro	  portál,	  2017.	  szeptember	  29.	  
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=26876	  	  

SZERKESZTÉS:	  

Konferencia-‐kötetek:	  

-‐ Zsuzsanna	  Ajtony	  –	  László	  Attila	  Hubbes	  –	  Katalin	  Lajos	  –	  Zsuzsa	  Tapodi	  (Eds.):	  Stranger	  /	  

Străinul.	  Proceedings	  Of	  The	  International	  Conference	  “Idegen	  –	  Străinul	  –	  Stranger”/	  Prelegeri	  
Ale	  Conferinţței	  Internaţționale	  “Idegen	  –	  Străinul	  –	  Stranger”.	  Editura	  Status,	  Erdélyi	  Múzeum-‐
Egyesület	  Publishing	  House,	  Miercurea-‐Ciuc,	  Cluj-‐Napoca,	  2017.	  

	  
-‐ Povedák	  István	  –	  Hubbes	  László	  Attila	  (szerk.):	  Alternatív	  világképek	  –	  Összeesküvés-‐elméletek.	  

MAKAT	  –	  Modern	  Mitológiakutató	  Műhely	  Könyvek	  2.	  MTA-‐SZTE	  Vallási	  Kultúrakutató	  Csoport,	  	  

Szeged,	  2017	  –	  nyomdai	  előkészítésben	  

	  



Lapszerkesztés:	  

-‐ ACTA	  Universitatis	  Sapientiae.	  COMMUNICATIO	  –	  2017	  

	  

KONFERENCIÁZÁS:	  

Konferencia-‐részvételek:	  

-‐ Hubbes	  László	  Attila:	  „Apocalyptic	  Aspects	  of	  Aliens.	  Visual	  and	  Narrative	  Representations	  of	  

Aliens	  in	  New	  National	  Mythologies	  in	  the	  Digital	  Media”.	  IDEGEN	  –	  STRĂINUL	  –	  STRANGER	  
Nemzetközi	  Interdiszciplináris	  Konferencia:	  Sapientia	  EMTE,	  Csíkszereda	  2017.	  április	  21-‐22.	  
	  

-‐ Hubbes	  	  László	  Attila:	  „Ez	  a	  világ	  elmúlik.	  Alkonyat-‐metaforák	  és	  ősz-‐jelek	  az	  apokaliptikus	  
retorikákban.”	  DISKURZUSOK	  	  AZ	  	  ALKONYRÓL.	  IV.	  Argumentor	  Műhely.	  Partiumi	  Keresztény	  

Egyetem,	  Nagyvárad,	  2017.	  szeptember	  8.	  
	  

-‐ Hubbes	  László	  Attila:	  „Balra	  a	  Nap	  nyugszik,	  jobbra	  a	  Nap	  kél.	  Szellemi	  irányultságok	  a	  kortárs	  

európai	  új	  vallási	  mozgalmakban	  különös	  tekintettel	  a	  magyar	  vonatkozásokra”.	  V.	  EASA	  
(European	  Association	  of	  Social	  Anthropologists)	  SC&H	  &	  CEESBM	  Nyári	  Egyetem,	  Nagykőrös	  
2017.	  szeptember	  7-‐10.	  meghívott	  előadó	  

	  
-‐ Hubbes	  LászlóAttila:	  „Állatok	  apokalipszise”.	  JEL-‐KÉP-‐TÉR	  Munkacsoport	  Állati	  jelek,	  képek	  és	  

terek	  konferencia,	  Szegedi	  Tudományegyetem,	  Juhász	  Gyula	  Pedagógusképző	  Kar,	  Szeged,	  2017.	  

november	  17-‐18.	  	  

Előadások,	  kerekasztal-‐beszélgetések	  

-‐ Hubbes	  László	  Attila:	  „Képeink,	  mémjeink,	  rémjeink:	  vásári	  képmutogató	  előadás	  a	  vizuális	  
kultúráról	  a	  barlangfaltól	  a	  facebook-‐falig”	  tudomány-‐népszerűsítő	  előadás,	  Őszi	  Sokadalom,	  

Kézdivásárhely,	  2017.	  augusztus	  25-‐26.	  
	  

-‐ kerekasztal	  beszélgetés	  részvétel:	  „Gyíkemberek	  a	  spájzban	  –	  összeesküvés-‐elméletek	  és	  

kamuhírek”	  a	  társadalmi	  kiselőadások	  és	  nyitott	  beszélgetések	  sorozat	  keretében;	  résztvevők:	  
Tamás	  Gáspár	  Miklós,	  filozófus,	  oktató,	  közíró,	  Nagy	  Zeni,	  amatőr	  csillagász	  és	  blogíró,	  Kustán	  
Magyari	  Attila,	  újságíró	  és	  Dr.	  Hubbes	  László	  Attila,	  egyetemi	  adjunktus;	  moderátor	  Ivácson	  

András	  Áron,	  filozófus	  és	  újságíró,	  5.	  PULZART	  KORTÁRS	  ÖSSZMŰVÉSZETI	  FESZTIVÁL,	  
Sepsiszentgyörgy,	  2017.	  augusztus	  31	  –	  szeptember	  3.	  

	  
-‐ Hubbes	  László	  Attila:	  "Rajzolt	  nemzetmítoszok	  tekintélyretorikája".	  Középiskolások	  XVII.	  Erdélyi	  

Kossuth-‐Szónokverseny,	  Kézdivásárhely,	  2017.	  október	  26-‐27.	  



Konferencia-‐szervezés:	  

IDEGEN	  –	  STRĂINUL	  –	  STRANGER	  Nemzetközi	  Interdiszciplináris	  Konferencia:	  Sapientia	  EMTE,	  	  
Csíkszeredai	  Kar,	  Humántudományi	  és	  Társadalomtudományi	  Tanszékek,	  valamint	  a	  Modern	  Mitológia	  
Kutató	  Műhely	  társrendezésében,	  Csíkszereda	  2017.	  április	  21-‐22.	  

	  

OKTATÓI	  TEVÉKENYSÉG	  2017:	  	  

OKTATÁS	  és	  TEHETSÉGGONDOZÁS:	  

	  

Egy	  hallgató	  felkészítése	  konferencia-‐részvételre	  és	  TDK-‐ra:	  	  

-‐ Ábrahám	  Zita	  (Kommunikáció	  és	  közkapcsolatok	  szak,	  I.	  év):	  Szociodemográfiai	  jellemzők	  
befolyása	  a	  tartalommegosztásra	  a	  Facebook	  közösségi	  oldalon.	  Kari	  Tudományos	  Diákköri	  

Konferencia.	  Társadalomtudományok	  szekció:	  I.	  hely,	  Csíkszereda,	  2017.	  április	  10-‐11.	  

	  

Három	  hallgató	  felkészítése	  szónokversenyekre:	  

-‐ András	  Előd,	  Baliga	  Béla,	  Bartó	  Béla:	  II.	  Sapientiás	  Kossuth	  –	  Szónokverseny,	  Sapientia	  EMTE,	  
Csíkszeredai	  Kar,	  2017.	  október	  30.	  
	  

-‐ András	  Előd,	  Baliga	  Béla	  (Csíkszereda)	  +	  Pálffy	  Tamás	  Szabolcs	  (Marosvásárhely):	  18.	  Kárpát-‐
medencei	  Kossuth	  Lajos	  Szónokverseny	  és	  Retorikai	  Konferencia,	  Eötvös	  Loránd	  

Tudományegyetem,	  Tanító-‐	  és	  Óvóképző	  Kar,	  2017.	  november	  10—11.	  	  

	  

4	  szakdolgozat	  és	  4	  mesteri	  disszertáció	  vezetése	  

	  

MESTERI	  OKTATÁS	  és	  SZAKMAI	  GYAKORLAT:	  

-‐ A	  Kommunikáció	  és	  közkapcsolatok	  mesterképzős	  hallgatói	  szakmai	  héten	  való	  részvételének	  
koordinálása	  Köllő	  Ildikó	  együttműködésével:	  multimédia-‐projektek	  megvalósítása	  Budapesti	  

Gazdsági	  Egyetemen,	  Budapesti	  Corvinus	  Egyetemen,	  a	  Metropolitan	  Egyetemen,	  illetve	  a	  
Budapesti	  Műszaki	  Egyetemen,	  látogatás	  a	  Magyar	  Televízió	  stúdiójában,	  Szimbiózis	  Napok	  
keretében	  szervezett	  Digitális	  történetmesélés	  műhelyen,	  a	  Magyar	  Kulturális	  Antropológiai	  

Társaság.	  


