Sztálin árnyékában – A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába
nemzetközi konferencia
Előadók ismertetése

Előadók
Mitrovits Miklós – Eltérő utak a sztálinizmushoz
Európában. Okok és következmények című nyitóelőadása.

Kelet-Közép-

Mitrovits Miklós a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, a
Jelenkortörténet témacsoport tagja. Kutatási területe a Kelet-Közép-Európa politikaés társadalomtörténete (1945–1991), valamint a politikai és kulturális kapcsolatok a
kelet-közép-európai országok között. Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország
vonatkozásában az összehasonlító történetírás, kiemelten a lengyel–magyar
kapcsolatok témakörét kutatja. 2014-től a „Polska 1944/45–1989” Szerkesztőségi
Tanács tagja. 2014-ben a Lengyel Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével
tüntették ki.
Tatjana Viktorovna Volokityina – Szovjet elképzelések Kelet-KözépEurópáról 1945–1947-ben
Tatjana Volokityina az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztika Intézetének
tudományos főmunkatársa, a Kelet-Európa története a második világháború után
részleg vezetője. Elsősorban Kelet-Európa történetével, azon belül pedig Bulgáriával
foglalkozik. A rendszerváltás után élen járt a szovjet dokumentumok publikálásában.
Több kötete foglalkozik a sztálinizmussal, a Szovjetunió és a kelet-európai államok
kapcsolatával.
Mark Kramer – Kelet-Közép-Európa szovjetizálása. Elmélet és gyakorlat
Mark Kramer a Harvard Egyetemen működő Oroszország és Eurázsia
Tanulmányok Központban a Hidegháborús Tanulmányok projekt programvezetője.
Elsősorban a nemzetközi kapcsolatok, a szovjet és a kelet-európai történelem, illetve a
politikai és gazdasági rendszerváltások foglalkoztatják. Számos könyve és tanulmánya
jelent meg egykori szocialista országok történetéről.
Palasik Mária – Kovács Béla tevékenysége és letartóztatása
Palasik Mária, a történelemtudomány kandidátusa, habilitált doktor, az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója, a Tudományos és
Közművelődési Kapcsolatok Osztályának vezetője. Kutatási területe a második
világháború utáni magyar politika- és társadalomtörténet. Több könyv szerzője,
társszerzője, tudományos konferenciák rendszeres előadója, tudományos projektek
európai koordinátora. 2004-ben az Európai Bizottság Jean Monnet professzora
elnevezésű szakmai elismeréssel tüntette ki.
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Maciej Korkuć – A lehetetlen küldetés, Stanisław Mikołajczyk
Maciej Korkuć a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete Közoktatási Irodájának
munkatársa Krakkóban. Kezdetben a lengyel függetlenségi partizánmozgalommal
foglalkozott, újabban pedig a lengyel társadalom ellen elkövetett kommunista
bűncselekményeket kutatja.
Jiři Kocian – Jan Masaryk halála
Jiři Kocian a Cseh Tudományos Akadémia Jelenkor Történeti Intézetének
tudományos munkatársa, a prágai Károly Egyetem professzora. A Cseh–Osztrák
Történész Bizottság tagja. Számos monográfia és tanulmány szerzője. Fő kutatási
területe az 1945 és 1948 közötti Csehszlovákia története.
Marcin Zaremba – A háború utáni félelem rövid története: Lengyelország
1944–1947
Marcin Zaremba a Lengyel Tudományos Akadémia Politikai Tanulmányok
Intézetének tudományos munkatársa, illetve a Varsói Egyetem Történeti Intézetének
tanára. Kutatási területe Lengyelország 20. századi története. Legfontosabb művei a
kommunista hatalom nacionalista legitimációjával, illetve a lengyel társadalom 1944–
1947 közötti történetével foglalkoznak.
Ö. Kovács József – A magyar paraszti társadalom ellenállása
Ö. Kovács József a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgató-helyettese, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, valamint a Történelemtudományi
Doktori Iskola törzstagja. Kutatási területe az új- és jelenkori társadalomtörténet,
különös tekintettel a vidéki változásokra. Az utóbbi években publikációiban
elsősorban a kommunista diktatúra és a paraszti társadalom történeti kérdéseivel
foglalkozott, érdeklődési köre azonban kiterjed még a hazai és külföldi
társadalomtörténet-írás és annak módszertanára is.
Jiří Pernes – A csehszlovák társadalom és az 1948-as februári fordulat
Jiří Pernes a Cseh Tudományos Akadémia Jelenkor Történeti Intézetének
tudományos munkatársa, valamint a brnói Jan Masaryk Egyetem és az Ústí nad
Labemben működő egyetem oktatója. Kutatásai a cseh, morva és csehszlovák 19–20.
századi történelemre összpontosulnak. Legutóbbi könyvei a kommunista rendszer
ötvenes évekbeli válságával, illetve a terrorral foglalkoztak.
Stefano Bottoni – A román sztálinizmus sajátosságai
Stefano Bottoni a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a
Jelenkortörténet témacsoport tagja. Kutatási területe többek között a nemzetiségi
politika Kelet-Közép-Európában 1945–1989 között, államépítési törekvések
Romániában a szocialista korszakban, valamint Magyarország történelme 1945 után,
különös tekintettel a magyar–román államközi és pártközi kapcsolatokra. 2017-ben
jelent meg az USA-ban Long Awaited West. Eastern Europe since 1944 című könyve.
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Vukman Péter – A sztálinista és az antisztálinista Tito
Vukman Péter a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Fő kutatási területe a Balkánfélsziget 19–20. századi története, azon belül is Jugoszlávia története és külpolitikája,
a magyar–jugoszláv és a jugoszláv–szovjet kapcsolatok 1945 után.

Levezető elnökök
Földváryné Kiss Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, az
Európai Emlékezet és Szolidaritás Hálózata Irányító Bizottságának magyarországi
koordinátora. A magyar egyháztörténeti kurzusok oktatója a Károli Gáspár
Református Egyetemen. Kutatási területei az egyház és állam viszonya
Magyarországon a kommunizmus idején, megtorlások és politikai perek az 1956-os
forradalom után valamint az 1945 utáni társadalomtörténet.
Cseh Gergő Bendegúz az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
főigazgatója. Kutatási témái közé tartozik Magyarország második világháború utáni
nemzetközi kapcsolatai, valamint a Szövetséges Ellenőrző Bizottság hazai működése
és az Ellenőrző Bizottságok európai tevékenysége.
Varga Zsuzsanna, egyetemi tanár, az MTA doktora. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori
Magyar Történeti Tanszék vezetője. Az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori
Iskola – Modernkori Magyarország Doktori Program vezetője. Kutatási területe
Magyarország agrártörténete a 20. században. 2010-től a European Rural History
Organisation (EURHO) vezetőségi tagja.
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