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A 2020-as év tevékenységét  a pandémia határozta meg. Valamennyi  aktivitásunk a cyber-
térben  történt,  ami  –  minden  hátránya  ellenére  –  néhány  sikeres  új  módszer  bevezetését
eredményezte a rendezvényszervezésben és kapcsolattartásban.

Jubileumi eseménysorozat

2020-ban  a  Ruszisztikai  Intézet,  illetve  Központ  a  30.  (25.)  évfordulóját  ünnepelte.  Ez
alkalomból

Socius Honoris Causa

elismerésben  részesült  Juhász  József  tanszékvezet�  egyetemi  tanár,  a  budapesti  történeti
ruszisztikai m�hely folytonosságának biztosítása terén végzett áldozatos munkájáért.

A 30. évforduló alkalmából alapított

Ruszisztikai Díszérem

els�  tulajdonosa  Igor  Szavolszkij,  az  Orosz  Föderáció  volt  magyarországi  rendkívüli  és
meghatalmazott nagykövete lett a hazai ruszisztika ügyének el�mozdításáért végzett sok éves
munkájáért.

A Ruszisztikai Intézet tagjainak, doktoranduszainak és kollégáinak közös er�feszítésével az
évfordulóra jubileumi kötet is készült Orosz h�sök és antih�sök címmel. 

Ugyancsak kiadtuk az el�z� évi nemzetközi konferencia anyagát „Hungary and Russia in the
World Culture”  címmel.

Facebook-oldalunkon  megrendeztük  A  Könyv  –  mindenkinek cím�  nyereményjátékunkat,
amely során egy hónapig minden nap egy ruszisztikai kiadványunkat posztoltuk ki, amelyekre
összesen 3013 kedvelés érkezett, s a következ� eredménnyel zárt:

1. Szvák Gyula: Mi az orosz? 140 
2. Nyina Kvlividze: Az orosz ikonfestészet. 122
3. Kriza Ágnes: A középkori képvéd� orosz irodalom.116
4. Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói. 109
5.-6 Szvák Gyula (szerk.): Az Ankungyinov-ügy 108 
5.-6.Szergej Filippov szerk.): Az újkori orosz történelem forrásai, XIX. század. 108
7.-8. Bótor Tímea: A tatár függ�ségt�l az önálló uralkodóig 106
7.8. Alekszandr Djukov: Holokauszt, kollaboráció, megtorlás. 106
9. Forgács Iván: Filmtörténetek olvadása. 105
10.-11. Vita az új orosz történeti koncepcióról 103
10.-11. Filippova - Akopov: Orosz világ a 20. században. 103

A nagy siker miatt a következ�  hónapban is folytattuk a játékot,  30 év – 30 újabb könyv

címen, és a gy�zteseket Szilveszter napján sorsoltuk ki. Ennek során összesen 3414 db „lájk”
érkezett köteteinkre.



Ugyancsak az évfordulós akciók keretében került sor a nagy könyvtárak megajándékozására
is eddigi köteteinkb�l, összesen kb. 150 db kiadványunk került így a könyvtárhálózatba.

Metodikai Szombatok

A tudományos és kiadói munka támogatáson túl az Alapítvány 2020-ban is  folytatta tanár
továbbképzési tevékenységét, a nagysiker� „Metodikai szombatok” cím� sorozatát Oszipova
Irina vezetésével, amivel egyúttal a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár munkáját
is  segítette.  A 2020-as foglalkozások  soha nem látott  érdekl�dést  váltottak ki,  ugyanis az
online foglalkozások lehet�vé tették olyan vidéki kollégák részvételét is az ország számos
pontjáról, akik eddig nem tudták az utazást vállalni.

A kiemelked� aktivitás láttán a Kuratórium elhatározta az Év Orosztanára elismerés átadását,
amint azt a járványügyi helyzet lehet�vé teszi.

RussianStudiesHu

Az  év  elején  megjelent  a  RussianStudiesHu 2019-es  száma,  amelyet  követett  a  2020-as
évkönyv is. Már az els� két számhoz sikerült neves hazai és külföldi szerz�ket megnyerni,
valamint  a  Ruszisztika  Doktori  Program  hallgatói  számára  is  publikálási  lehet�séget
teremteni. Az open access online folyóirat több hazai és nemzetközi adatbázisba is bekerült,
nyomtatott példányai számos nagy könyvtárba eljutottak.

Az Év Oroszdolgozata verseny

Egy  év  szünet  után  ismét  megrendezésre  került  az  Év  Oroszdolgozata  cím�  verseny.  A
számos magas színvonalú pályamunka közül is kiemelkedett és megosztott I. helyezést, ezzel
pedig a RussianStudiesHu-ban való publikálási lehet�séget nyert:

Bacsur Viktória (ELTE BTK)

Ekvivalenciák Dosztojevszkij prózájában, illetve

Gál Csaba (PTE BTK)

„A  szoknyás  bombázó  ezred”.  A  Vörös  Hadsereg  Légierejének  n�i  ezrede  a második

világháború idején. AZ 588. éjszakai könnyűbombázó ezred története c. dolgozatukkal.

Pályázati tevékenység

Az Alapítvány az Oroszországi Alapkutatások Alappal fennálló szerz�désének megfelel�en
2019-ben  is  lebonyolította  a  magyar-orosz  társadalomtudományi  pályázatot,  amelyre
rekordszámú pályázat érkezett. A tavalyi évhez hasonlóan 2020-ban is kilenc projekt kapott
támogatást. Ezek a következ�k voltak:

Россия  и  Венгрия  в  прошлом  и
настоящем: кросс-культурный диалог

Активные процессы в современном
русском  языке  и  их  изучение  в
российской и венгерской лингвистике



Феноменология  счастья  в  русской
литературе XVIII-XX вв.

Миграция идей и формирование
национальных  философских  традиций:
диалоги поверх границ

Развитие  системной  парадигмы  Яноша
Корнаи  –  фундаментальная  основа
создания  производственных  и
технических  систем  в  условиях  NBIC-
конвергенции

Новая  иноязычная  лексика  в  русской  и
венгерской  лексикографии  XIX  и  XXI
веков.

Генетические  и  типологические  связи
русской и венгерской литератур XIX-XXI
вв.

Связь фундаментальных и прикладных
знаний  в  современных  нейронауках,
биологии  и  гуманитарных  науках,  их
репрезентация  в  художественной  и
массовой  культуре  (на  материалах
деятельности  научных  лабораторий
Венгрии и России).

Культурные  особенности  как  фактор
успешности  цифровой  трансформации
образовательных систем России и
Венгрии

Диалог  языков  в  рукописном  наследии
мансийского  собирателя  П.Е.  Шешкина:
выявление, анализ и репрезентация

A Kuratórium  által elfogadva 2021.08.30-án


