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Beszámoló a 91öu1 O szám ú Bécs-Budapest-Szeged.
2015.06.01-10.31) megvalósulásáról és lefolyásáról

Körút Kutatási Projekt (Időtartam

A 91öu1 O számú Bécs-Budapest-Szeged.
Körút Kutatási Projekt keretében két
projektszegmens került pályázásra és elfogadásra. 2015. június 11-től 12-ig egy körútworkshop, 2015. október 1. és 3. között egy körút-konferencia szegedi megrendezése volt
kitűzve. A megvalósítás céjából a pályázat az osztrák résztvevők utazási és tartózkodási
költségeire terjedt ki (Dr. habil. Károly Kókai, Prof. Dr. Andrea Seidler, Prof. Dr. Wolfgang
Müller-Funk, Dr. Peter Plener, Dr. Julia Rüdiger, Dr. Daniela Finzi, Dr. Wladimir Fischer, Dr.
Clemens Ruthner, Dr. Daniela Strigl).
Amint a mellé kelt dokumentáció
(átvételi elismervények, a Workshop tematikája, a
konferencia flyer-je és plakátja, a Szegedi Tudományegyetem Őszi Fesztiváljának
programfüzete) demonstrálja, mindkét programszegmens sikeresen megvalósításra került.
Változtatások csupán a dátumokban és néhány résztvevő esetében történtek. A workshop
"Városi terek irodalmi topográfiája. Szeminárium és Workshop" címmel szeptember
24. és 26. Között zajlott, a tervek szerint Dr. Peter Plener és egyetemi hallgatók
részvételével. Dr. Peter Plener az eredeti tervtől eltérően két nap helyett három napot töltött
Szegeden, részt vett a szemináriumokan és egy előadást is tartott.
A konferencia "Bécs - Budapest - Szeged. Körutak Konferenciája" címmel, az eredeti
tervhez képest egy nap különbséggel, szeptember 30. és október 2. között, 18 előadó és
három irodalmi közreműködő részvételével került megrendezésre. Két előadó (Dr. Clemens
Ruthner, Dr. Daniela Strigl) visszalépését követően Richard Schweitzert (Wien) vontuk be
mint új előadót. Váratlan akadályoztatása miatt röviddel a rendezvény előtt Dr. Wladimir
Fischer is visszalépni kényszerült; ezen felül Prof. Dr. Andrea Seidler und Prof. Dr.
Wolfgang Müller-Funk három helyett két napot vettek igénybe. Ezen időpontbeli és személyi
változásoktói függetlenül a konferenciát a résztvevők, az egyetemi és városi közönség
egyaránt üdvözölte. A sikerhez hozzájárult a Szegedi Vármúzeum mint helyszín, illetve a
rendezvény felvétele a Szegedi Tudományegyetem Őszi Fesztiváljának programjába. A
magyar résztvevőket, akikhez Szeged Város városfejlesztési alpolgármestere (Nagy
Sándor), neves építészek (Vesmás Péter, Szabó Csanád Kristóf), egy várostörténész (Dr.
Fári Irén), egy műfordító (Zádor Éva) és két rangos író (Darvasi László, Dr. Szilasi László) is
hozzátartozott, a Szegedi Tudományegyetem
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programja támogatta. A keretprogram: a ,,150 éves a bécsi Ring" kiállítás, egy fogadás és
több étkezés az Osztrák Kulturális Fórum Budapest támogatásával vált lehetővé.
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Az időpontbeli és személyi változásokról a szervező az Alapítványt előzetesen E-mailben
tájékoztatta.
A mellékelt dokumentáció a forintban történt kiadások elszámolását tartalmazza. Az
euróban történt utazási költségek elszámolását Dr. Kókai Károly projektpartner külön
postával juttatja el az Alapítványnak.
A szervezők és a társszervezők ezúton fejezik ki hálás köszönetüket az Osztrák-Magyar
Akció Alapítvány nagyvonalú támogatásáért. E segítség nélkül a program aligha
valósulhatott volna meg. Meggyőződésünk, hogya projekt mint kulturális esemény és mint a
város történelmi észlelésének szentelt kutatásokhoz való tudományos hozzájárulás
egyaránt felhívta magára a figyelmet.
Dr. Kókai Károly társszervezö és projektpartner nevében is üdvözlettel
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