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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Tehetség Program „Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása”
című, NTP-HHTDK-16-0049 azonosítóval ellátott pályázati támogatás keretében, a
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa
által 2016–2017-ben megvalósított programról.
Jelen program keretei között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Tudományos Diákköri Tanácsa 2016 őszén megszervezte a Kari Tudományos
Diákköri Konferenciát, 2017 nyarán pedig a Specimina Operum Iuvenum 5. kötetet
jelentette meg hagyományos és e-book formátumban.
Kari Tudományos Diákköri Konferencia
Jelen pályázat keretében, s anyagi támogatásával szerveztük meg 2016. november 25én a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amely lehetőséget biztosított a kar
hallgatói számára a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára
jogosultságot szerezni. A program legfontosabb céljaként a tudományos munka iránt
elkötelezett, tehetséges hallgatók országos megmérettetésének lehetőségét kívántuk
megteremteni. Minthogy az OTDK részvétel feltétele a helyi konferenciákon történő
kvalifikálás, a PTE BTK keretei között 2016 őszén megrendezett Tudományos
Diákköri Konferencia biztosította a részvételi jog megszerzését. A helyi konferenciára
jelentkező hallgatók (anonim) pályamunkáit az adott tudományterületeken jártas
szakemberek értékelték. A szöveges vélemények, valamint a szóbeli előadás során
kapott reflexiók alapján tovább csiszolhatták szövegeiket, melyekkel a XXXIII.
OTDK-ra neveztek 2017 januárjában. Mindennek következtében a 2015-ös
rendezvényhez képest növekedett a kar hallgatóinak OTDK részvétele. 2017-ben
összesen 66 pécsi bölcsész nevezett (2015-ben 55 fő) az országos konferenciára, s
közülük négy szekcióban összesen 19 hallgató ért el I-III. helyezést, valamint 11 fő
kapott különdíjat. Összességében tehát eredményes volt a kari előkészítő munka. A
kari rendezvényen összesen 12 tagozatban folyt a munka; a 73 nevező hallgató közül
összesen 64 fő mutatta be pályamunkáját, s közülük 63 fő szerzett jogosultságot a
XXXIII. OTDK-n történő részvételre. A konferencia szervezése, lebonyolítása,
értékelése zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a 2012 óta változatlan formában
működő KTDT vezetésének, az intézeti és tanszéki TDK-felelősök példaértékű
hozzáállásának, s nem utolsó sorban a kari vezetés támogatásának.
Specimina Operum Iuvenum 5.
A pályázat kötelezően vállalt kiegészítő tevékenységeként a PTE BTK XXXIII. OTDKn I-III. helyezést elért hallgatóinak munkáit jelentettük meg. Az összesen 16
tanulmányt tartalmazó kötet a Kari Tudományos Diákköri Tanács Specimina
Operum Iuvenum sorozatának 5. kötetként látott napvilágot. Nagyon fontosnak
tartjuk a hallgatók számára a publikációs lehetőség biztosítását, hiszen egyrészről első
tudományos eredményeik ezáltal válhatnak széles körben ismertté, másrészről pedig
tudományos curriculumuk kiteljesedéséhez is szükséges a publikációs tevékenység
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(pl. doktori felvételi, ösztöndíjak). Tapasztalataink alapján (a 2011-es OTDK-tól
jelentetjük meg a helyezettek munkáit) a leendő kollégák szívesen adják közre az
említett sorozatban tanulmányaikat, amelyeket hagyományos papír alapon és
elektronikusan is megjelentetünk, s elérhetővé teszünk honlapunkon. A gyűjteményes
kötet Szemelvények 4. Válogatás a PTE BTK XXXII. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián (2017) I–III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből. Szerk. Böhm
Gábor–Czeferner Dóra–Fedeles Tamás. Pécs, 2017. (Specimina Operum Iuvenum 5.)
címmel látott napvilágot. A 2017. évi megmérettetésen a pécsi bölcsészek négy
szekcióban összesen 66 pályamunkával vettek részt. Közülük 19 fő ért el kiemelkedő
eredményt: hat I., tíz III. és három III. helyezést szereztek, 11 fő pedig különdíjat
kapott. Az OTDK szekcióiban – és jelen kötetben – bemutatott pályaművek
különösen erős mezőnyben kiválóan teljesítő, leendő fiatal tudósok kitartó munkáját
dicsérik. A gyűjteményes kötetben megjelent 18 szerző 16 tanulmánya számos
tudományterületre kalauzolja el az érdeklődő olvasót. A kiadvány három nagyobb
tematikus részből épül fel: Humántudományok, ezen belül Irodalom és Nyelvészet (33 tanulmány), Történettudomány (3 tanulmány); Pedagógia és Pszichológia (4
tanulmány); Társadalomtudományok (3 tanulmány). A tanulmányok befogadását az
angol nyelvű rezümé (is) segíti.
ISSN 2064-079X; ISBN 978 963 429 134 3.
Tartalom
Előszó
Humántudományok
Irodalom és Nyelvészet
Kovács Péter: Cedrus ex Lybano. A cédrus mint erényjelkép a Szent Imre-legenda
bevezetőjében
Orsós János Róbert: Irodalmi roma reprezentáció és önreprezentáció a 19. században
(Részlet)
Bodrogai Dóra: Biblia és Bomba. Az „elkeseredett harmincas” történetei az
ólomévekben
Karácsonyi Krisztina: A pre-D nem birtokosi pozíció
Szeteli Anna: Szerint(em). A kifejezés funkcióinak vizsgálata formális interpretációs
rendszerben
Nagy Tamás: „A zene egyáltalán nem metal, leginkább valami vontatott rockos,
darkos egyveleg, néhol poszt-rockos beütéssel”. A zenei szubkultúrákhoz köthető
szlengek megjelenési formái magyar nyelvű, zenei témájú blogok posztjaiban
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Történettudomány
Ignácz Ágoston: Adalékok a Képes Krónika 97. és 98. fejezetének tartalmi
elemzéséhez
Kovács István: Az aradi prépostség kanonokjai a Zsigmond-korban
Szalai Ágnes: Adatok Teleki Mihály (1634–1690) nevelés- és művelődéspártoló
tevékenységéhez
Pedagógia és pszichológia
Nemes–Wéber Zsófia: A „gyermekkertésznő”– oktatástól a főiskolai képzésig.
Óvónőképzésünk változásai a 20. század folyamán
Simon Réka Barbara: A rejtett ovuláció hatása a női arcok attraktivitására
Tátrai Dóra Rita – Nágel Fanni – Gebhardt Laura: Gyerekek bizalma az informáló
személyben. Különbségek a három és négy éves korosztály között
Matuz András: A szemantikus feldolgozás féltekei
feladatvégzés során: a vigilanciaszint csökkenésének hatása

lateralizációja

kettős

Társadalomtudományok
Csapláros Nikoletta: Kábítószer-problémára adott első válaszok a rendszerváltozás
idején Baranya megyében
Simor Kamilla: Variációk egy témára – Az adatbázis alapú hálózatos narratíva Tom
Tykwer filmjeiben
Zsupos Norbert: Immanencia és kifejezés Gilles Deleuze filozófiájában
A kötet szerzői

Pécs, 2017. július 10.
Dr. habil. Fedeles Tamás
PTE KTDT elnök
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