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A MTF Tánctudományi Kutatóközpontja Programtanácsának 2010. március 8-ai 
ülésén az alábbi kérdésekről volt szó: 

Major Rita tudományos vezető áttekintette az előző ülésen hozott határozatokat. A kutatási 
tervek egyelőre csak a mozdulatelemzés, táncfolklorisztika főirány területéről érkeztek be, 
illetve a tánctörténet és a tánc és társadalom főirányok kutatási tervéhez integrálódnak a 
folyamatban lévő OTKA-pályázatban megjelölt kutatási célok. Fiatal kutatók utánpótlásának 
lehetőségeként továbbra is támogatjuk egy ifjúsági kutatótársaság megalakulását. Erről 
tájékoztattuk a HÖK-t a lehetséges pályázatokkal együtt, néhány kutatási hajlandóságot 
megerősítő szándéknyilatkozatot már kaptunk. 
 
Jakabné Zórándi Mária rektor beszélt az általános intézményi kutatási-fejlesztési célok 
érvényesítésének fontosságáról, mint az MA-szakokhoz szükséges tananyag-fejlesztések, a 
táncterápia fejlesztő pedagógiaként való megjelenítése. Felmerült a fejlesztő pedagógiát a 
tánc területén használó szakirányú továbbképzés megteremtése más pedagógusképző 
intézmények együttműködésével. A rektor szólt a 2010/2011-ben esedékes 60. alapítási 
évfordulóra történő méltó emlékezés tervéről. A Kutatók Éjszakája program csatlakozhat a 
MTF 60 éves jubileumi rendezvényeihez, ehhez újabb ötletek hangzottak el, további 
javaslatokat május 31-ig lehet benyújtani. 
 
Bolvári-Takács Gábor, a PT elnöke, összegezte az elnyert és 2010. július 1-jével induló 
OTKA-pályázat tanulságait, miszerint az anyag megírása komoly tapasztalatot jelent a további 
hasonló programok elkészítéséhez, megnyitja az utat csatlakozó pályázatok elnyeréséhez, 
jobb esélyt teremt egy következő pályázat sikeréhez, hozzájárulhat az egyéni kutatók 
munkacsoporttá válásához és nem utolsósorban erősíti a doktori iskola alapításának 
lehetőségét. Emellett a pályázat keretében végzett kutatómunka a főiskola tudományos 
pozícióját erősíti, egyben megvalósítja a Kutatóközpont céljait is. Bolvári-Takács Gábor 
felhívta a figyelmet arra, hogy az OTKA 2010 tavaszi pályázati kiírása lehetőséget ad a 
pedagógia és a szakmódszertan területén készítendő anyag benyújtására.  
 
Nagy Péter Miklós főszerkesztő beszámolt a Tánctudományi Közlemények tervezett további 
tematikáiról. A 2010-es számok közül a legközelebb megjelenő ismét vegyes témakörű lesz, 
míg a második szám a „halál és a tánc” kapcsolatáról közöl írásokat. A vegyes számban 
továbbra is fordításokra és forrásközlésekre is számít. Jakabné Zórándi Mária felvetette a 
kitűnő minősítésű, hiánypótló témájú szakdolgozatok részleteinek megjelentetését. Ez 
utóbbival kapcsolatban Lőrinc Katalin felajánlotta, hogy a színvonalas munkákat kiválogatják 
és értékelik. 
 
Bolvári-Takács Gábor ismertette a hamarosan létrejövő MTA Tánctudományi Munkabizottság 
tervezett összetételét, amely - az MTA Néprajzi Bizottságának felkérése alapján - a 
következő: Andrásfalvy Bertalan DSc, elnök; Körtvélyes Géza DSc, társelnök; Vitányi Iván 



DSc, tanácsadó (tag); Angelus Iván PhD, rektor, tag; Felföldi László PhD, titkár; Bolvári-
Takács Gábor PhD, titkár; Barna Gábor DSc, tszv. egyetemi tanár, tag; Fügedi János PhD, 
egyetemi docens, tag; Jakabné Zórándi Mária DLA, rektor, tag; Kovács Gábor PhD, egyetemi 
oktató, tag; Kővágó Sarolta CSc, egyetemi oktató, tag; Mizerák Katalin PhD, tszv. egyetemi 
docens, tag; Nagy Péter Miklós PhD, adjunktus, tag; Ratkó Lujza CSc, egyetemi oktató, tag; 
Sirató Ildikó PhD, adjunktus, tag. Bolvári-Takács Gábor javasolni fogja Fuchs Lívia, Major Rita 
és Szúdy Eszter tánctörténészek állandó meghívotti részvételét. Az alakuló ülésre május 
hónapban kerül sor. 
 


