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Szakosztálya 

A rendezvény főtámogatója az RMDSZ és a Communitas Alapítvány 

 

A rendezvény főbb célkitűzései a következők voltak: 

- rendszeres rendezvényről van szó, minden évben nagyon fontos a posztgraduláis képzés, a szakmai 

továbbképzés, elitképzés folytonosságának biztosítása 

- olyan előadások megszervezése, amelyek által a résztvevők részletesen megismerhetik a néprajzi 

örökség, implicit módon a kulturális örökség kutatástörténetét 

- felhívni a szakmabeliek és az érdeklődők figyelmét a néprajzi, tudományos örökség mint kulturális 

örökség fontosságára 

- közismertté tenni az erdélyi, romániai néprajzkutatások eredményeit, intézményeit és személyiségeit 

- bemutatni különböző kolozsvári (romániai) kutatóműhelyek, kutatócsoportok eredményeit 

- megvitatni a néprajzi kutatás és oktatás kapcsolatát, párbeszédet kezdeményezni kutatók és oktatók, 

pedagógusok között 

- megemlékezni a néprajzkutatás történetének meghatározó személyiségeiről, akik hozzájárultak a 

tudomány fejlődéséhez, iskolákat alapítottak, új kutatási irányzatokat honosítottak meg 

- olyan informális keretet biztosítani, ahol a résztvevők szabadon kommunikálhatnak, szakmai 

kapcsolatokat építhetnek ki, ismerkedhetnek 

 

A rendezvény főbb eredményei:  

- ezen a rendezvényen 54 résztvevő volt jelen, volt és jelenlegi diákok, mesteri hallgatók, 

doktoranduszok, tanárok, pedagógusok, kutatók, szakemberek, meghívottak 

- olyan előadásokra került sor, amelyek ismertették a néprajzkutatás, a forráskutatás és a 

tudománytörténet-kutatás legfrissebb eredményeit 

- bemutatkoztak magyar és román szakmai intézmények és műhelyek, előkészítve egy szorosabb 

szakmai együttműködés lehetőségét 

- olyan új, ismeretlen és kiadatlan néprajzi adatok, eredmények, értékek kerültek bemutatásra, amelyek 

hozzásegítenek a tudománytörténet, a kolozsvári és erdélyi helytörténet aktualizálásához 

- az előadások és viták során a résztvevők olyan tudományos, módszertani és elméleti kérdéseket 

vitattak meg, amelyek fényt vetettek a néprajz mint szaktudomány és a kulturális örökség kapcsolatára 

- a résztvevők megvitatták a néprajzi, kulturális örökség átadásának és megőrzésének lehetőségeit az 

oktatásban, múzeumokban, egyéb intézményekben 

- könyvbemutatókra is sor került, ekként a résztvevők megismerhették egymás publikációit, 

munkásságát, a legújabb tudományos eredményeket 

- ugyancsak megismerkedhettek szaktudományos adatbázisokkal, bibliográfiákkal, amelyek kutató és 

érdeklődő számára egyaránt hasznosak lehetnek 

- a következő előadásokra került sor: 

Előadó Előadás címe 

Balázs Lajos Szokáskutatásaim egyéni útjai, sajátosságai, szemlélete 



Tekei Erika A népmese a romániai magyar folyóiratokban 1948–1989 között publikált 

recenziók és kritikák tükrében 

Vass Erika A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárában található források 

jelentősége az unitárius népélet kutatásában 

Barabás László A kalendáriumi, dramatikus népszokások, népi játékok gyűjtése és kutatása 

Székelyföldön II. 

Bálint Péter Nagy Olga Jakab István mesekutatásairól 

Bódis Zoltán Értelmezői stratégiák a Cifra-mesékhez kapcsolódó Nagy Olga szövegben 

Nagy Gabriella A daseinanalízis és a népmese kapcsolata Nagy Olga gyűjtései alapján 

Deák Ferenc A népi élet töredékei Kosztándi B. Katalin képein 

Kedves Anett Andory Aladics Zoltán (1899-1990) vizuális reprezentációi. Kísérlet egy 

életpálya rekonstrukciójára 

Tasnády Erika A széki média negyedszázada 

Keszeg Vilmos Médiafolklór. Definíciós kísérletek 

Burus János A Kútfő című néprajzi diáklap története 

Czégényi Dóra Etnobotanikai kutatások és eredmények a Népismereti Dolgozatok tükrében 

Miklós Alpár Pionírfüzetek és -expedíciók: iskolai kirándulások, amatőr néprajzi gyűjtések a 

szocialista évek Romániájában 

Vajda András Egy Maros menti településről 1940-ben készült gazdasági felmérés néprajzi 

tanulságai 

Nagy Ákos A romániai kollektivizálással kapcsolatos adatok a Kriza János Néprajzi 

Társaság kézirattárában 

Nagy Zsolt A magyar gyümölcskultúra történeti, néprajzi szemléletű vizsgálatának 

tudomány- és kutatástörténete (1667-2015) 

Gatti Beáta Kánonalkotási törekvések a bukovinai székelység irodalma kapcsán 

D. Haszmann Orsolya Intézményteremtés – A csernátoni Haszmann Pál Múzeum kapcsolathálója 1970-

től a rendszerváltásig 

Tánczos Vilmos Erdélyi Zsuzsanna és Erdély 

Szakál Anna A Faragó-kultusz és ami mögötte van. Kritikai jegyzetek egy filológusi életmű 

margójára 

Csibi László Teleki Samu kelet-afrikai expedíciójának képi hagyatéka 

Szőke Renáta Ki volt Jenei Sándor? 

Szűcs Brigitta Kalló Ferenc kéziratos füzetei 

Tatai Orsolya Adatok a huszadik századi erdélyi orvostörténethez. Orvosképzés 

Marosvásárhelyen 

Doszlop Imre Lídia Naómi Múlt-Jelen-Jövő – A Küküllőpócsfalvi Hagyományőrző Tájházban 

Karácsony-Molnár Erika „Nekem a hangomat a Jóisten adta" – egy mezőségi énekes asszony 

Örsi Julianna Kolozsvári iskolai és családi kötődés szerepe a kunsági értelmiség életpályájában 

 

A beszámolóhoz mellékeljük a résztvevők jelenléti ívét. 

 

A Communitas Alapítvány és az RMDSZ támogatását köszönjük! 

 

Kolozsvár, 2015. november 5. 

 

Ilyés Sándor, programfelelős 


