Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: Kertész Noémi

születési év: 1964

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve (pl. okl. gépészmérnök, BME, 1975)
magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, lengyel filológus, ELTE, 1987
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A)
adott!
pl. BME, GTK, Környezetgazdaságtan tsz. - egyetemi docens
BCE, GTK, Környezettudományi Intézet – egyetemi docens
MTA GKI - tudományos munkatárs
Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, egyetemi adjunktus
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.¤-a (5)
bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998,
vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés
címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc);
MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD történettudomány, 2002
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György
posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
–
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven,
külföldi intézményben stb.)
1991-től óraadó, 1994-től főállású oktató,
lengyel nyelvű kurzusok az ELTE és a KLTE lengyel szakán és a krakkói Jagelló
Egyetem magyar szakán
1994-1995-ös tanévben a Krakkói Jagelló Egyetem oktatója
Oktatott témák:
Közép-Európa fogalma, kultúrája, irodalmi reprezentációja
a gyermekirodalom történeti megközelítései
lengyel irodalom, történelem, művelődéstörténet,
kulturális emlékezet
irodalom és társművészetek kapcsolata,
a magyar irodalom közép-európai kontextusa
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és
eredményei
hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, tudományos publikációk, történeti
kiállítás, műfordítás
oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának
bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy
alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/
könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).
a)
Szolidaritás. Ellenzék és kultúra Lengyelországban 1980-1989. ( Szentendre. Szentendrei
Képtár, 2008. november 7. - 2009. január 31.; Eger, Ifjúsági Klub , 2019. október 19. –
2009. november 13.) (Erdősi Péterrel a kiállítás kurátora és a kísérőszövegek szerzője)
Lengyelországból Lengyelországba - a hontalanság mítoszai, Lettre, 2009. (22. évf.), 73.,
nyár, 75-76.
Váteszek, mártírok es magánzók: lengyel írók dilemmai az 1980-as években=
In: Docēre et movēre – Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára, Főszerkesztő: Illésné Kovács
Mária
Miskolc, 2012, 143-147.
b)
Mityczne dzieciństwo narodu węgierskiego (A magyar nemzet mítikus gyermekkora), =
Polska i Węgry Ed. Jerzy Wyrozumski , Kraków, 1997, 195-202.
Attila und die europäische Idee = Culture of the Time of Transformation, Poznań, Ed.
Jŕnos Brendel, Stanisław Jakóbczyk, WiS Publishers, Poznan, 1998, 84-88.
Történelmi tudat és hőskultusz a lengyel függetlenség elvesztése után. =: A mesterség
iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. szerk.: Bódy Zsombor, Mátay
Mónika, Tóth Árpád, Osiris. Budapest, 2000. 13-32.
A nemzeti tudatformálás etnikai sztereotípiái a 19. sz-i lengyel gyermekirodalomban =
Szomszédok világai, Kép, önkép, és a másikról alkotott kép, szerk. KLEMENT Judit,
MISKOLCZY Ambrus, VÁRI András, Budapest, KSH Könyvtár és Levéltár, Budapest,
2006, 184-201.
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
hazai polonisztikai műhelyek és rendezvények
nemzetközi szakmai kapcsolatok: Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi
(Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Varsó), illetve Történettudományi
Intézete (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Varsó), Jagelló Egyetem (Uniwersytet
Jagielloński), Lengyel Könyvintézet (Instytut Książki, Krakkó), Nagy Kázmér Egyetem
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz);

