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Az Afrikai-Magyar Egyesület elektronikus szak-
mai könyvtára, amely non-profi t civil szervezet, 
oktatók, kutatók, diákok és érdeklődők számára 
létrehozott egy elektronikus adattári szolgáltatást. 
A szolgáltatás célja kettős: mindenekelőtt sokol-
dalú és gazdag ismeretanyaggal elősegíti a magyar 
afrikanisztikai kutatásokat, illetve teljes dimenzió-
jában segít feltárni az afrikai témájú hazai publiká-
ciós tevékenységet a kezdetektől napjainkig. A ren-
dezést, gondozást és feltöltést vállalta: Biernaczky 
Szilárd – B.Wallner Erika.

Az adattárban elhelyezett tartalmak szabad meg-
közelítésűek, de olvasásuk vagy letöltésük regisztrá-
cióhoz, illetve feltételekhez kötött. A weboldal még 
fejlesztés alatt áll, jelen állapota itt tekinthető meg: 
http://www.afrikatudastar.hu/index.php/magyar-
afrika-tudas-tar

A dokumentumok letölthető formátumban 
elérhetők, a pdf-fájlok első oldalain a származási 
hely dokumentációja olvasható. Kereshetők (angol 
és magyar nyelven) nevek (pl. Tarrósy István, Búr 
Gábor, Régi Tamás, Sárkány Mihály, Vajda Lász-
ló, Torday Emil, Rédei Márta, Th irring Gusztáv, 
Guman István, Biernaczky János, Magyar László, 
Frobenius, Jankó János, Füssi Nagy Géza, Almásy 
László, Aradi Éva munkássága), tájegység vagy tér-
ség, ország vagy régió (Kongó, Szenegál, nyugat-af-
rikai építészet, Maghreb-térség kultúrája, stb), vagy 
fogalomkörök (békefenntartó műveletek, nemzet-
közi migráció, neo-etnologizmus, zsákmányolás, 
tradicionális csere, halászat, szub-szaharai térség 
helyzete, arab identitáskeresés, gyarmati sors, világ-
gazdasági függés és fejlesztés, afrikai nyelvek és helyi 
kultúrák, stb.), avagy ismert és újabb forrásmunkák 
(magyar nyelvű afrikai folyóiratok (Africana Hun-
garica, Afrikanisztikai Hírek), Fejlődés-tanulmá-
nyok sorozata, stb.), avagy összegző áttekintések (A 
magyar afrikanisztikai tudománytörténet kronológiá-
ja; A szájhagyományozott történelem kutatása, stb.).

AZ ELSŐ MAGYAR, SZABAD FELHASZ-
NÁLÁSÚ, ELEKTRONIKUS, ÁGAZATI SZAK-
MAI KÖNYV-, TANULMÁNY-, CIKK-, DOKU-
MENTUM- és ADAT-TÁR. 

Az adatbázis magyar és idegen – angol, fran-
cia, német, orosz, spanyol, olasz és szükség szerint 
más – nyelveken készült publikációk elektronikus 

könyvtára.
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Afrika Kutatóközpont /PTE

http://www.africa.pte.hu/

Afrika a 21. században gazdasági, politikai, szo-
ciális értelemben felértékelődőben van. Az eddig 
(főként a globális média által) közvetített főként 
sztereotip képhez képest a kontinens számos lehető-
séget kínál a vele együttműködő partnerek számára 
(partnerségről szól többek között az Európai Unió 
Afrika-stratégiája is). Természetesen a realitás azt a 
képet vázolja, amelyben a kontinensről Európába, 
ezáltal Magyarországra is hatást gyakorló migrá-
ció eddig ismeretlen kihívások elé állít bennünket. 
Ezek a kihívások természetüknél fogva egyrészt 
kizárják az egyetlen állam által kínált megoldást, 
azaz szükséges az államok és az egyéb típusú szerep-
lők közötti szoros együttműködés, mind szociális, 
egészségügyi, kulturális, illetve mind gazdasági és 
politikai vonalakon, másrészt csakis akkor vezethet 
eredményre, ha lehetővé teszi a különböző tudomá-
nyos területek és diszciplínák közötti összhangot és 
kooperációt.

Szakmai szempontból a Kutatóközpont célja, 
hogy legyen hazánkban olyan kutatási potenciál, s 
ennek kifejlesztésével párhuzamosan olyan szakem-
berképzés, amely képes kinevelni olyan személye-
ket, akik értik és ismerik Afrika problémáit, egy-
ben lehetőségeit. Ezáltal gazdagíthatják a magyar 
tudományos teljesítmények sorát e vonatkozásban 
is. Ehhez a Központ, valamint az általa tervezett BA 
minor szak, valamint a természetes együttműködés 

AFRIKA MAGYARORSZÁGON – KUTATVA ÉS BEMUTATVA



146 Kultúra és Közösség

Szemle

a PTE BTK Történettudományi Intézet „Kapcsoló-
dó kontinensek” elnevezésű akkreditált mesterszak-
kal, továbbá az ELTE Afrikanisztika mesterszakkal 
megfelelő hátteret adhat.

A mai Afrika és az afrikai politikai-gazdasági 
viszonyok és átalakulások megértéséhez sokoldalú, 
diszciplínák közötti társadalomtudományi ismere-
tekre és tudásokra van szükség (mind inter-, mind 
multidiszciplináris tudásra). Ezt fi gyelembe véve a 
Kutatóközpont a PTE valamennyi, Afrikával fog-
lalkozó munkatársát, oktatási, kutatási egységét be-
vonja a munkába.

A tervezett Kutatóközpont elősegíti a legfris-
sebb kutatási eredmények elterjesztését a tágabb ér-
telemben vett közép-európai régió vonatkozó kül-, 
gazdaság- és biztonságpolitikáinak, fejlesztési poli-
tikáinak megalkotási folyamatában. Összekapcsolja 
a felsőoktatást a munka világával, szem előtt tartva 
az eredmények hasznosíthatóságát. A felsőoktatás 
oldaláról új forrásokat aknáz ki, elsősorban a nem-
zetközi kutatási források elnyerésével.

A Központ jelentőséggel bír a magyar felsőok-
tatásban, hiszen az első ilyen jellegű kutatási cent-
rum. A PTE életében továbbá fontos, hogy hozzá-

járul a Globális Dél teljesebb körű kutatásához – a 
PTE Ibero-Amerika Központ, a PTE TTK Földraj-
zi Intézet Ázsia Központ, a PTE Kelet-Mediterrán 
és Balán Tanulmányok Központja, valamint a PTE 
ÁJK Európa Központ tevékenységét kiegészítve, 
azokkal universitas szinten együttműködve. Így vál-
hat teljessé az Észak-Dél reláció és a fejlődő világ 
kutatása, mindez az országban a PTE-n valósulhat 
meg ilyen összetetten. Amennyiben a PTE a közel-
jövőben nemzetközi kapcsolatok szakot kíván indí-
tani, e körrel teljes lefedettséget képes adni, ezáltal 
az országban unikális tanulmányi programot tud 
kínálni.

Már létező és folyamatosan bővülő nemzetkö-
zi kapcsolataink további építésével, összehasonlító 
vizsgálatokkal, új metodológiák elsajátítását célzó 
tréningekkel, szakmai konferenciákkal, kiállítá-
sokkal, szellemi műhelyekkel (workshopokkal) 
az a végső célunk, hogy Magyarország és a tágabb 
összefüggésben Kelet-Közép-Európa meghatá-
rozó szereplőjévé váljunk az Afrika-kutatás és az 
afrikanisztika terén.

(A.G.A.)


