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I. TANULMÁNYI ADATOK
A műhely által meghirdetett vagy befogadott collegiumi szemináriumok
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A műhely ösztöndíjasai
ösztöndíj fajtája

ösztöndíjas neve

DAAD Ludwig-Maximilians-Universität München,
Institut für Byzantinistik, Byzantinische
Kunstgeschichte und Neogräzistik

Juhász Erika

KAAD Osteuropaprogramm, Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg, Seminar für Klassische
Philologie

Ötvös Zsuzsanna

PhD Stipendium, Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg, Institut für Papyrologie

Berkes Lajos

TÁMOP-4.2.2/B-IO/1-2010-0030, Önálló lépések a
tudomány területén

Szegvári Zoltán

köztársasági ösztöndíj

Locsmándi Dániel

A műhely összesített tanulmányi átlaga: 4, 81

II. COLLEGIUMI MUNKA
A műhely szakmai rendezvényei
1. részvétel a SEC Collegium Hungaricum VII. országos konferenciáján, Szeged, 2012. május 22–23.
Delbó Katalin: Központozási szokások a XIV. századi bizánci irodalomban
Kerber Balázs: Humor és kétségbeesés Trimalchio lakomáján
Szikora Patrícia: Rhétorportrék az idősebb Seneca művében
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Tóth Edina: Kiadatlan dokumentáris papirusztöredékek elemzése
Toronyi Alexandra (történész): Az alföldi barbarikum szarmata kori települései
2. részvétel a X. Magyar Ókortudományi Konferencián, Piliscsaba, 2012. május 23–26.
Berkes Lajos: Görög írásbeliség az Omajjád–kori Egyiptomban: egy kiadatlan heidelbergi papirusz és
tanulságai
Ötvös Zsuzsanna: Csillagászat, meteorológia és istennők: egy görög–latin glosszárium Oxyrhynchosból
Mihálykó Ágnes: A korai kereszténység egy új forrása
3.   . Szabó Miklós Emlékülés. Eötvös Collegium, 2012. május 30.
A műhelyben működő szakcsoportok, önképzőkörök, kutatócsoportok tevékenysége
A legfontosabb tevékenységnek azt az önálló kutatómunkát tartjuk, amelyet külföldi ösztöndíjas hallgatóink
végeznek: Juhász Erika a Chronikon Paschale, Ötvös Zsuzsanna a Ianus–vocabularium szövegkiadását készíti
elő, Berkes Lajos pedig kiadatlan dokumentáris papiruszokkal foglalkozik. Mindhárman kiterjedt előadói és
publikációs tevékenységet folytatnak – idegen nyelven.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően belső felolvasó ülésekkel folytatódott a SEC országos
konferenciáján fellépő előadók kiválasztása és meghallgatása.
Folytatódott a Bollók János emlékére készülő tanulmánykötet előkészítése. A műhelytagok a választott
tanulmányok digitális változatát elkészítették.
A prágai papiruszok tudományos feldolgozását, valamint az idegen nyelvű közlemények publikációra történő
előkészítését Berkes Lajos koordinálja.
A műhely évfolyamainak vagy hallgatói (szak)csoportjainak jellemzése
Korábban is jeleztük ugyan, hogy az oktatási rend átalakítása („bolognai képzés”), a hallgatók számának
jelentős csökkenése, valamint az általános társadalmi értékválság rendkívüli mértékben nehezíti munkánkat, a
félév során minden eddiginél erősebben éreztük az Officina kettészakadását.
A felsőbb éves hallgatók folyamatosan önálló, magas színvonalú szakmai munkát végeznek, ennek
elismeréseképpen pedig egyre nagyobb ismertségre tesznek szert a tudományos közvéleményben. Fiatal koruk
ellenére már most komoly nemzetközi kapcsolatrendszert építettek ki, amelynek később a Műhely is hasznát
láthatja.
Másik oldalról viszont egyre súlyosabban érződik a minőségi utánpótlás hiánya. Minden évben akadt ugyan
egy–egy hallgató, aki a fejkopogtatáson felvételre érdemesnek bizonyult, de később mégis elmaradt a
kívánatostól. Ennek okai különbözők, szerencsére nem a hallgatók önhibájáról van szó. Elsősorban az egyre
gyengébb színvonalú középiskolai nyelvi képzés okolható: néhány évvel korábban olyan tudásszintű hallgatók
felvételiztek a Collegiumba, amilyen tudással most már BA–diploma szerezhető. Ráadásul az órák során
nemcsak az alacsony, hanem az egymástól eltérő nyelvi szint is gondot okoz. Ne tagadjuk, nem könnyíti a
helyzetet az sem, hogy a collegista egyetemi hallgatók nem–collegista társaikhoz képest évek óta hátrányos
megkülönböztetésben részesülnek a szakon belül: ez a megmagyarázhatatlan jelenség már számos csalódást,
elkedvetlenedést és kiábrándulást okozott a hallgatók között. Öröm az ürömben, hogy tagjaink emberi
tulajdonságaiban, jellemében, szorgalmában egyszer sem kellett csalódnunk.
Jobb híján most is a korábbiakkal azonos mondattal kell zárnunk a beszámolót: ahogy eddig, úgy továbbra is
Műhelyünk névadójának szellemiségét tartjuk mértékadónak.
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A műhely által benyújtott vagy jegyzett pályázatok
1. pályázat az ELTE–BTK Hallgatói Önkormányzatához a SEC Collegium Hungaricum VII. országos
konferenciájának támogatására
Közösségi munka, rendezvények
1. részvétel az Eötvös Collegium kárpátaljai szakmai kirándulásán (Juhász Erika, Lovász Lilla, Kocsis Teréz,
Kassai Gyöngyi, Mészáros Tamás)
2. a Collegium függőkertjében kijelölt kertrész gondozása („Borzsák–fa”, „Szepessy–fa”)
3. emléktábla avatása hajdani igazgatónk, a klasszika–filológus Szabó Miklós tiszteletére
Egyéb
––––––––––
A műhelyvezető igazgatói dicséretre javasolja a következő műhelytagokat
Kassai Gyöngyi

Kelt: Budapest, 2012. június 30.

műhelyvezető aláírása
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