
 

Aktuális 

2020. június 29 – július 3. 
XXV. Nemzetközi Nyári Egyetem 2020 

A kétségek keringője:  
Megpróbáltatások és átalakulások Közép- és Kelet-Európában 1989-től a COVID 

19-ig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXV. Nemzetközi Nyári Egyetem – A Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK), a Társadalmi 
és Európai Tanulmányok Intézetével (ISES) és a Pannon Egyetemmel együttműködésében. 
 
A jubileumi (25.) Nemzetközi Nyári Egyetem célja összegezni az elmúlt három évtized eseményeit, 
tapasztalatait és keresni a választ a nagy kérdésre: Merre és hová tartunk? A program több kontinens 
tudósainak előadásából, és panelvitákból áll majd. 
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Az angol nyelvű kurzust esténként online koncertfilmek és videoklipek színesítik  
A két fő témákör: 
Európa és Közép Európa - Közép Európa paradoxonjai 30 év elteltével 
 
Vészhelyzeti rendszerek: - Pandémiák és a jövő 
 
Jelentkezési határidő: 2020. június 22. 
Részvételi díj: 0 EUR 

https://iask.hu/hu/xxv-nemzetkozi-nyari-egyetem-a-ketsegek-keringoje/ 

Hírek 

Online felkészítő programot indított az iASK az érettségizők számára 
 
Az érettségire felkészítő videósorozatot készített a koronavírus-járvány karantén alatt otthon tanulók 
támogatására az FTI-iASK és az UNESCO Kulturális Örökség Menedzsment Tanszék Kőszeg. A sorozat, 
amelyben érettségi tételeket dolgoztak fel, FTI/iASK kutatók - Bokányi Péter irodalomtörténész és  Sümegi 
István történész, valamint Lepold Ágnes, matematika-angol szakos középiskolai tanár közreműködésével 
készült. A harminc perces, az adott témakörökről átfogó képet adó felvételeken az élmény fokozása 
jegyében színészek és zenészek is feltűnnek. 
https://iask.hu/en/new-e-learning-for-secondary-school-students-by-iask/ 
 

Az FTI-iASK szakmai projektje bekerült az Interreg Europe központi adatbázisába 
 
Az Európai Unió Interreg Europe programjának célja, hogy a különböző projektekben részt vevő partnerek 
szakmai tapasztalatait, és ún. jógyakorlatait (good practices) minél szélesebb körben ossza meg és 
terjessze. Az FTI-iASK ‘Veszprém, Európa Kultúrális Fővárosa 2023 program regionális kiterjesztése’ terve 
kiváló szakértői véleménnyel a Policy Learning Platform részeként elérhető az európai döntés-előkészítők 
és döntéshozók számára. 
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3751/regional-extension-of-city-
veszprem-s-successful-proposal-for-european-capital-of-culture-2023/ 

Az iASK Fejlesztési Főosztályvezetője lett a Veszprém, Európa kulturális fővárosa 
Zrt. vezérigazgatója  
Markovits Alízt, aki 2016 óta áll a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
fejlesztési projektjeinek élén, a közelmúltban nevezték ki a 2023 évi Európa 
kulturális fővárosa lebonyolítására alakult társaság élére.Kiemelt feladata 
volt a főigazgató Miszlivetz Ferenc professzor által kidolgozott „Kreatív 
Város – Fenntartható Vidék” koncepció (KRAFT) gyakorlatba való átültetése 
Kőszegen. Az Intézet részt vett az EKF pályázat előkészítési munkálataiban 

is - egyebek között azzal, hogy a KRAFT alapgondolatát, a város és a Balaton-felvidék régió együttes 
részvételét beépítették a győztes koncepcióba.  

https://iask.hu/hu/xxv-nemzetkozi-nyari-egyetem-a-ketsegek-keringoje/
https://www.youtube.com/watch?v=B_As4GqBEV8&feature=youtu.be
https://iask.hu/en/new-e-learning-for-secondary-school-students-by-iask/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3751/regional-extension-of-city-veszprem-s-successful-proposal-for-european-capital-of-culture-2023/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3751/regional-extension-of-city-veszprem-s-successful-proposal-for-european-capital-of-culture-2023/
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Online Események 

Future of Europe 
2020. április 27.  

 
H. E. Kirsten Geelan, Dánia budapesti nagykövete:  
Bizalom – a jóléti állam szerves része 
https://iask.hu/hu/a-bizalom-adan-joleti-allam-szerves-resze/ 

 
 
2020. május 11. 

 

Stefan Troebst, a Lipcsei Egyetem Kelet-Európai Kulturális Tanulmányok 
tanszékének professzora és a Leibniz-Kelet-Európai Történelem és Kultúra 

Intézetének (GWZO) igazgatóhelyettese: 
Kelet-Európa történelmének hatása a nemzetközi jog fejlődésére 
https://iask.hu/hu/kelet-europa-lenyomata-a-modern-nemzetkozi-jogban-stefan-
troebst-angol-nyelvu-eloadasa/ 

 
 
 

2020. május 26., 14:00 
Europa jövője: Ivan Vejvoda, filozófus, társadalomkutató,  
a bécsi IWM vezető munkatársa:  
Hogyan tovább Európa e viharos időkben? 

 
https://iask.hu/hu/ivan-vejvoda-hova-tart-europa-a-kavargo-vilagban/ 

 
 

2020. június 3., 15:00 
Bogyay Katalin, nagykövet, Magyarország állandó ENSZ 
képviselője:  
Az ENSZ tesztelése- megemlékezés a 75. évfordulóról 
https://iask.hu/hu/bogyay-katalin-az-ensz-tesztelve-emlekezes-a-75-
szuletesnapra/ 

2020. június 8., 17:00 
 

 

https://iask.hu/hu/a-bizalom-adan-joleti-allam-szerves-resze/
https://iask.hu/hu/kelet-europa-lenyomata-a-modern-nemzetkozi-jogban-stefan-troebst-angol-nyelvu-eloadasa/
https://iask.hu/hu/kelet-europa-lenyomata-a-modern-nemzetkozi-jogban-stefan-troebst-angol-nyelvu-eloadasa/
https://iask.hu/hu/ivan-vejvoda-hova-tart-europa-a-kavargo-vilagban/
https://iask.hu/hu/bogyay-katalin-az-ensz-tesztelve-emlekezes-a-75-szuletesnapra/
https://iask.hu/hu/bogyay-katalin-az-ensz-tesztelve-emlekezes-a-75-szuletesnapra/
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Tudomány a kocsmában: Molnár Orsolya, evolúcióbiológus:  
Járványok evolúciója – Ki a következő? 

 
A COVID-19 járvány és a DAMA protokoll a Tudomány a Kocsmában sorozatban. Dr. Molnár előadásának 
egyik központi témája a DAMA modell, amely a pandémiák okozta kihívások kezelését célozza azzal, 
hogy segít a potenciális veszélyek korai felismerésében és kezelésében. Az eljárás eredeti koncepcióját 
az iASK magyar és amerikai ösztöndíjasai még 2017-ben közösen dolgozták ki Kőszegen. 
https://iask.hu/hu/molnar-orsolya-jarvanyok-evolucioja-ki-a-kovetkezo/ 

Várható könyvek 

Halálos együttérzés 

Nagy András  
 

Mi történt, és mi nem történt az 1956-os forradalom nyomán az ENSZ-ben? Több évtizede elzárt 
dokumentumok, titkosszolgálati háttértörténetek, a nagypolitika pragmatizmusa, cinikusok és fanatikusok 
összecsapásai mellett kirajzolódik annak a dán diplomatának, Povl Bang-Jensennek a tragikus története, 
aki életét adta a „magyar ügyért” – és az illúzióért, hogy az ENSZ saját alapelveinek megfelelően működjön. 

 
Természetes és mesterséges intelligencia 

Csepeli György  
 

Képes lesz-e a 21. században rohamléptekkel fejlődő mesterséges intelligencia az emberi intelligenciával 
összeolvadva önmaga reprodukálására? Ha igen, az igazi kérdés az, hogy elégséges lesz-e az esetleges 
emberfeletti ember intelligenciája, spirituális és kulturális eszköztára az emberi világot létében fenyegető 
változásokhoz való alkalmazkodás módjainak megtalálására?  
 
Komplexitás a természetben és a társadalomban 
A molekulák táncától a társadalmak összeomlásáig 

Boda Dezső (angol nyelven) 
 
Mi a közös a természetben és a társadalomban előforduló komplex rendszerekben? A könyv 
olvasmányosan mutatja be, hogyan irányítják egyszerű szabályok a természeti és társadalmi 
rendszereket mozgató erőket, amelyek azután egymásra hatva a társadalmi és természeti viszonyokra is 
ható átfogó új minőséget eredményezhetnek.  

 
Pannon értékek nyomában: a körmendi zsidó közösség 

 Balázs Edit  
 

A mű a szerző által feltárt források alapján mutatja be a Magyarország történetében nagy szerepet játszó 
arisztokrata Batthyány család védelme alatt kialakult tipikus mezővárosi zsidó közösséget. Bemutatja e 
közösség szerepét Körmend gazdasági életében, megismerhetjük az innen indult, olykor nemzetközi 

https://iask.hu/hu/molnar-orsolya-jarvanyok-evolucioja-ki-a-kovetkezo/
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elismertséghez is jutott tudósokat, művészeket és végül azt az utat, mely a közösség teljes 
megsemmisítéséhez vezetett. 

 
Közép-Európa magyar szemmel 2020-ban 

Bába Iván – Gyurcsík Iván – Kiss Gy. Csaba 
 

A három neves szerző áttekinti mindazokat a kérdéseket, amelyekre Közép-Európa mai helyzetével 
kapcsolatban fontosnak, megvitatandónak tart – a hidegháború végétől az integráció „rögös útján” át a 
határok kérdéséig, a nagy szomszédok nyomasztó árnyékától a nacionalizmusokon át a vallások szerepéig 
és a migrációig. Az írás egyfajta válasz két osztrák szerző ‘Közép-Európa újragondolása. Miért Közép-
Európában dől el Európa jövője?’ című könyvére. 

 


