
1. szekció (magyar nyelven)
301. előadó
Elnök: Kotics József

• 14.10–14.30 Biczó Gábor 
Etnikai együttélési helyzetek néhány elméleti  
vonatkozása

• 14.30–14.50 Dallos Csaba 
Roma képi reprezentációk – egy kárpátaljai példa

• 14.50–15.05 Kind Nikolett 
A lelkész szerepe egy kárpátaljai település  
vallási konfliktusaiban

• 15.05–15.20 Doszpoly Roland 
A megélhetési stratégiák etnikai dimenziói  
egy kárpátaljai településen

• 15.20–15.35 Reif Jenifer 
Női szerepek változása egy kárpátaljai vegyes  
etnikumú településen

• 15.35–15.50 Kávészünet

• 15.50–16.05 Földvári Barbara 
Periférikus léthelyzet egy kárpátaljai cigány táborban

• 16.05–16.20 Sütő Dávid Pelé 
Etnikailag vegyes házasságok antropológiai megkö-
zelítésben (Egy kárpátaljai település példáján)

• 16.20–17.00 Hozzászólások

• 17.00–17.25 Edelmayer Zsolt–Paulisinecz Éva 
„Ukránul is, magyarul is…” antropológiai dokumen-
tumfilm

19.00 Fogadás

◖❉◗
Ukrán-magyar együttélés 
és kulturális kapcsolatok 

konferencia
a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális  
Antropológiai Intézete szervezésében

2014. május 23. péntek
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális  

Antropológiai Intézete C/1 épület 3. emelet

14.00 Megnyitó: Illésné Kovács Mária dékán

A konferencia a „Társadalmi normák és életstratégiák 
transzfer folyamatai Kárpátalja vegyes településein”  

című kutatási pályázat keretében (OTKA K 101810)  
kerül megrendezésre



2. szekció (ukrán nyelven)
308. előadó
Elnök: Nesuch Ludmilla

• 14.10–14.30 Nesuch Ludmila, a történelemtudomá-
nyok kandidátusa, a Kelet-Európai Szláv Egyetem rektora

Стан державної системи управління та особливості 
кріпосного законодавства Угорського королівства 
середини ХVІІІ століття (Az államigazgatási rend-
szer helyzete és a magyar királyság törvényhozásának 
sajátosságai a jobbágyrendszer idején a XVIII. század 
közepén)

• 14.30–14.50 Szelmenszkij Sztepan, a Kelet-Európai 
Szláv Egyetem rektorhelyettese

Окремі аспекти розвитку спорту на Закарпатті в 
період  1939-1944 років (A sport fejlődésének sajátos 
szempontjai Kárpátalján az 1939–1944-es években)

• 14.50–15.10 Hluchova Hanna, kandidátus, a Menedzs-
ment Tanszék vezetője, Kelet-Európai Szláv Egyetem

Порівняльний аналіз особливостей функціонування 
муніципальних підприємств України та Угорщини 
(A municipális vállalatok működési sajátosságainak ösz-
szehasonlító elemzése Ukrajnában és Magyarországon)

• 15.10–15.30 Virván Ljubov, a közgazdaságtudomány 
kandidátusa, docens, a Pénzügy és Hitel Tanszék vezető-
je, Kelet-Európai Szláv Egyetem

Проблеми та перспективи міжнародних 
економічних відносин України та шляхи їх 
вирішення в контексті транскордонного 
співробітництва з ЄС (Ukrajna nemzetközi gazdasági 
kapcsolatainak problémái, perspektívái
és a megoldás módjai a határokon átívelő  
együttműködésben az Európai Unióval)

• 15.30–15.50 Kávészünet

• 15.50–16.10 Szvisztovics Sztepan, a történelemtudo-
mányok doktora, professzor, Kelet-Európai Szláv Egyetem

Україна та Угорщина в контексті глобальних 
трансформацій (Ukrajna és Magyarország a globális 
átalakulás folyamatában)

• 16.10–16.30 Harahonics Vaszil, a történelemtudomá-
nyok doktora, professzor, Kelet-Európai Szláv Egyetem

Сучасне українсько-угорське співробітництво як 
фактор реалізації Україною євроінтеграційної 
стратегії (A mai ukrán−magyar együttműködés mint Uk-
rajna eurointegrációs stratégiája realizációjának tényezője)

• 16.30-16.50 Lazor Oleg, a tudományok doktora: állam-
igazgatás, professzor, Kelet-Európai Szláv Egyetem

Українсько-угорські відносини в контексті 
формування громадянського суспільства (Az ukrán−
magyar kapcsolatok a polgári társadalom kialakításának 
kontextusában)

• 16.50–17.10 Lazor Oxána, a tudományok doktora: állam-
igazgatás, professzor, Kelet-Európai Szláv Egyetem 
Посилення інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування базового рівня: з досвіду 
Угорщини для України (Az alapszintű helyi önkormányzati 
szervezetek intézményi képességének erősödése: Magyaror-
szág tapasztalatai Ukrajnára nézve)

• 17.10–17.30 Györke Magdolna, a filológiai tudományok 
kandidátusa, docens, Kelet-Európai Szláv Egyetem

Українські та російські лексичні елементи у мовленні 
угорського населення Закарпаття (Ukrán és orosz lexikai 
elemek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban)

• 17.30–17.50 Filák Félix, az orvostudományok kandidátu-
sa, docens, Kelet-Európai Szláv Egyetem

Психофізіологічні зміни особистості після реабілітації 
з приводу постгастрорезекційного  синдрому (A sze-
mélyiség pszicho-fiziológiai változásai a gyomorrezekció 
utáni szindróma rehabilitációja esetén)

• 17.30–17.50  Kövesligeti Olga, a filológiai tudomá-
nyok kandidátusa, Kelet-Európai Szláv Egyetem 

Українсько-угорські зв’язки у закарпато-
українському літературному контексті ХХ– 
початку ХХІ століття (Ukrán−magyar kapcsolatok a 
kárpát-ukrán irodalmi kontextusban a XX. században 
és a XXI. század elején)

• 17.50–18.05 Nesuch Miroszláva, aspiráns, Kelet-Eu-
rópai Szláv Egyetem

Українсько-угорське прикордонне 
співробітництво на сучасному етапі (Az ukrán−
magyar határ menti együttműködés napjainkban)

• 18.05–18.20 Csumak-Virvan Natália, aspiráns, 
Kijevi Nemzeti Egyetem

Стратегія розвитку новітніх технологій 
банківської системи в ХХІ столітті (на прикладі 
України та Угорщини) (A bankrendszer új technológi-
ája fejlődésének stratégiája a XXI. században (Ukrajna 
és Magyarország példája alapján))

• 18.20–18.35 Mkrtumján Ani, aspiráns, Kelet-Euró-
pai Szláv Egyetem

Конкурентоспроможність підприємств та вплив 
Угорщини на малий бізнес у Закарпатській 
області (A vállalatok versenyképessége és Magyaror-
szág hatása Kárpátalja  kiskereskedelmére)

19.00 Fogadás


