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A MTF Tánctudományi Kutatóközpontja Programtanácsának 2009. október 12-ei 
ülésén az alábbi kérdésekről esett szó: Személyi kérdések; A kutatási főirányok 
átgondolása, kutatási programterv előkészítése; Beszámoló az akadémiai munkacsoport 
kezdeményezésének jelenlegi állásáról; A Kutatóközpont honlapjának megújítása; A 
"Kutatók éjszakája" című programhoz való csatlakozás előkészítése; A fiatal kutatók 
utánpótlásának kérdései; Egyebek. 

A Programtanács Dr. Bolvári-Takács Gábort megválasztotta elnökévé, jóváhagyta saját új 
összetételét és átalakította a kutatási főirányok rendszerét. A PT névsora és a főirányok 
jegyzéke a MTF honlap Tánctudományi Kutatóközpontfőoldalán olvasható. 

  

Tánctudományi Munkabizottság alakul a Magyar Tudományos Akadémián 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya a 

2009. október 26-ai ülésén titkos szavazással, 16 igen, 4 nem, 5 tartózkodás 

mellett támogatta az MTA Tánctudományi Munkabizottságának létrehozására 

irányuló előterjesztést, amelyet Dr. Felföldi László néprajzkutató, c. egyetemi 

tanár, Dr. Bolvári-Takács Gábor főiskolai tanár és Major Rita tszv. főiskolai tanár 

készített. A magyar tudomány történetében először kerül sor tánctudományi 

kutatással foglalkozó testület létrehozására az MTA keretei belül. 

A 2009. március 31-én kelt előterjesztés szövegét a Tánctudományi Közlemények 

2009/1. számában és a 2009. április 22-ei Hírlevélben közreadtuk. A május-júniusi 

előzetes szakbizottsági véleményezések során a Néprajzi Bizottság, a Színház- és 

Filmtudományi Bizottság és a Zenetudományi Bizottság egyaránt kialakította 

szakmai véleményét. Ezek figyelembe vételével döntött az osztályülés 

a Tánctudományi Munkabizottság létrehozásáról, amely adminisztratív 

szempontból a Néprajzi Bizottsághoz tartozik majd. 

A munkabizottság ügyrendjének, személyi összetételének és munkatervének 

kialakítására, majd a javaslat. Az erre vonatkozó előterjesztést a Néprajzi Bizottság 

2009 decemberében jóváhagyta, ezt követi ennek az I. Osztály, majd az MTA 

Elnöksége általi jóváhagyása. A Munkabizottság várhatóan 2010 februárjában 

kezdheti meg tevékenységét. A további fejleményekről a Hírlevélben és 

Tánctudományi Közleményekben folyamatosan beszámolunk. 



  

OTKA pályázati eredmény 

Az OTKA Bizottság 2010. január 13-ai döntése alapján a Magyar Táncművészeti 

Főiskola kutatócsoportja (vezetője: Bolvári-Takács Gábor PhD, főiskolai tanár; 

szenior kutatók: Major Rita tanszékvezető főiskolai tanár, Fuchs Lívia főiskolai 

docens; kutatók: Macher Szilárd egyetemi docens, Nagy Péter Miklós PhD, 

adjunktus, Gara Márk tanársegéd) által 2009. szeptember 29-i határidővel benyújtott, 

K 81672 nyilvántartási számú, A magyar színpadi táncművészet történetének 

forrásai című pályázata 4 évfutamidőre 15.888.000,- Ft támogatást nyert. 

A kutatási tervről és a pályázat beadásáról a 2009. október 1-jei Hírlevélben 

beszámoltunk. 

  

 Megjelent az Én, Maja Pliszeckaja c. memoárkötet 

A Magyar Táncművészeti Főiskola Táncművészet és tudomány c. kiadványsorozatának 
(sorozatszerkesztő: Bolvári-Takács Gábor) II. köteteként 2009 decemberében megjelent 
Maja Pliszeckaja balettművész memoárkötete, Pólya Katalin fordításában. A kötetet 
lektorálta, az utószót és a jegyzeteket írta Bolvári-Takács Gábor, a szöveget szakmailag 
lektorálta és az előszót írta Szakály György. A közel 450 oldalas, képekkel illusztrált 
kiadvány kapható a főiskola pénztárában, valamint hozzáférhető a könyvtárban. 

 


