Gyakornoki pályázat
2016/2017
A COURAGE - Gyűjtemények hálózata elnevezésű kutatóprogram gyakornoki
programot hirdet a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjában MA- és PhD-hallgatók számára.
A gyakornoki program lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak a
COURAGE kutatóprogramba, mely az államszocializmus alatti kulturális ellenállást és
ellenkultúrát, illetve az ezeket dokumentáló gyűjteményeket vizsgálja.
A gyűjtemények többek között a nonkonform film-, performansz- vagy
táncművészetet, a neoavantgárd művészetet, a formabontó vallási gyakorlatokat, a
punk, hippi és rockerkultúrát, a táncházmozgalmat, az új életmódot hirdető köröket,
a szamizdatot, mindenféle alternatív művészetet, a repülőegyetemeket, az emigráns
és disszidens kultúrát, az emberi jogi küzdelmeket, a hagyományőrző csoportokat, a
zöldmozgalmakat, a kísérleti színházat, az illegális apácarendeket, a különféle
ifjúsági szubkultúrákat, és sok más témát, vagyis a tiltott vagy tűrt művelődést ölelik
fel. E gyűjteményekről egy nagy kelet-európai adatbázis készül, melynek
munkálataiba a gyakornokokat bevonjuk, és segítjük őket, hogy elmélyülhessenek a
saját érdeklődésüknek megfelelő kutatási témában.
A gyakornokok részt vesznek a széles nemzetközi együttműködésben megvalósuló
projekt mindennapi tevékenységében, a hazai gyűjteményeket érintő kutatásban,
illetve a konferenciák és filmfesztiválok szervezésében.

Mit nyújtunk?
A gyakornokok segítséget kapnak az igazán releváns kutatási kérdések
megfogalmazásához, és nagyfokú módszertani tudatosság eléréséhez. A
forrásismeretük jelentősen bővül majd. A hallgatók a COURAGE hazai kutatói közül
mentort választhatnak. A gyakornoki munka során ideális esetben a témát érintő
szakdolgozatok és doktori disszertációk születnek.
Ritka lehetőséget, hogy egy nagy léptékű nemzetközi kutatóprogramban vegyenek
részt, mely nemcsak másutt nehezen megszerezhető értékes tapasztalatot, hanem
későbbi pályájuk során referenciát is jelent majd. A gyakorlati időt kitöltő hallgatók
magyar és angol nyelvű referencialevelet és igazolást kapnak.
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Egy tág nemzetközi szakmai hálózat részévé válnak. A mentorok a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó hallgatóknak segítenek tudományos pályájuk elindításában,
lehetőséget biztosítanak, hogy tudományos konferenciákon vagy workshopokon
vegyenek részt, illetve pályázatírásban is közreműködjenek.

Mit várunk el?
Aktív részvétel a gyűjtemények feltárásában és dokumentálásában.
Közreműködés a projekt eredményeinek kommunikálásában.
Részvétel a projekthez kapcsolódó események (pl. workshopok, filmfesztivál)
szervezésében, lebonyolításában.

Pályázási feltételek:
MA- vagy PhD-hallgató (főként a bölcsészettudomány vagy a társadalomtudomány
területéről)
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
angol nyelvtudás,
levéltári, múzeumi kutatási tapasztalat,
1945 utáni magyar történelem és társadalomtörténeti ismeretek,
készségszintű számítógépes felhasználási ismeretek (adatbáziskezelés,
képszerkesztés, social media).
Szükséges egyéb képességek:
pontosság, precizitás, jó kommunikációs készség. Előny, ha a jelentkező hosszabb
távon is érdeklődik a kutatói pálya iránt.
A gyakornoki program időtartama:
2016. december – 2016. május
Munkaidő: változó és rugalmas, általában heti 6-8 óra.
A gyakornoki programban való részvételért fizetés nem jár, azonban az MTA BTK
COURAGE kutatóprogram a szakmai gyakorlatról igazolást és referencialevelet ad.
Jelentkezési határidő: 2016. november 14. (hétfő)
A jelentkezéseket e-mailben a courage.dissemination@btk.mta.hu címre várjuk.
A jelentkezéshez szükséges:
Mellékelt formanyomtatvány kitöltése. Letölthető innen:
http://hu.cultural-opposition.eu/project/resources/
Kutatásunkról, programjainkról, mentorainkról további információ a
http://hu.cultural-opposition.eu/ oldalon és a csoport Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/couragecollections.hu) található.
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