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A Balti-tengertől a Fekete-tengerig: örmények
a kulturális, gazdasági és politikai
folyamatokban címmel tartottak nemzetközi
tudományos konferenciát Jerevánban
Kali Kinga író, antropológus, a „Kulturális stratégiák a magyar-örményeknél: armenizmus és neoarmenizmus” című dolgozata angol változatával kapott szakmai meghívást a rendezvényre, mely meghívásnak a Fővárosi Örmény Önkormányzat, a Bp. Főv.
II. Kerületi Örmény Önkormányzat, a Zuglói Örmény Önkormányzat és a XV. kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából tehetett eleget, illetve az ő anyagi támogatásuk révén jutott el a számára fontos armenológiai tanácskozásra.
Az armenológiai konferencia a régió rangos szaktanácskozásaként négy szekcióból állott, a konferencia munkanapjain
végigvonultatva: Örmények Közép-, Délés Délkelet-Európában; Örmény közösségek Fehéroroszországban, Lengyelországban és Ukrajnában: történelem és
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adatokkal és további háromdimenziós tárgyfotókkal bővül a gyűjtemény.
A kutatómunkához és a tudományos feldolgozáshoz
a virtuális kiállítás látogatóinak észrevételeit is örömmel
fogadja a múzeum, amely
jövőre egy időszaki kiállítással is megemlékezik majd
a Korbuly család tagjainak
tevékenységéről.
A virtuális kiállítás elérhető: http://virtualiskiallitas.
kozlekedesimuzeum.hu/
(Forrás: Kultúra.hu)
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modernizmus; Örmény-orosz kapcsolatok
történelmi távlatból a mai időkig; Örmény
kultúra, művészet, építészet, térképészet
a Fekete-tengertől a Balti-tengerig húzódó régióban.
A nemzetközi tudományos fórumon
Ausztria, Argentína, Belorusz, Bulgária,

Franciaország, Lengyelország, Litvánia,
Magyarország, Moldova, Németország,
Oroszország, Örményország, Románia,
Szerbia, Ukrajna kiemelkedő armenológusai vettek részt, köztük történészek,
antropológusok, politikatörténészek, vallástudósok, építészek, művészettörténészek, filológusok, kartográfusok. A konferencia hivatalos nyelvei az örmény, orosz
és angol nyelvek voltak.
Az armenológiai konferencia az Örmény Köztársaság Nemzeti Tudományos

Akadémiájának Történeti Intézete és az
ANIV Örmény Tanulmányok Alapítványa
főszervezésében, a Belorusz Köztársaság
Nemzeti Tudományos Akadémiájának Történeti Intézetével, a Lengyel Tudomány
Akadémiával, a Jereváni Állami Egyetemmel, a Művészettudományok Állami Intézetével, az Oroszországi Föderáció Kulturális
Minisztériumával, a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem Történeti Intézetével,
valamint a Belorusz Állami Egyetem Történeti Intézetével karöltve valósult meg.

Sánta Ferenc író (1927. szept.4. – 2008. június 6.)
Gondolatai
„Te szabad és méltóságos embernek születtél. Jogodban áll mindenkor elmondani
a véleményedet. Amit én mondok, azt helyesnek és jónak tartom. De ez nem jelenti
azt, hogy ezzel szemben ne lehetne más véleményed. Állj föl és mondd el! Vitatkozz
velem és én szívesen igazat adok neked, ha meggyőzöl valamiről. Ne félj attól, hogy
megharagszom rád, mert másképp gondolkodsz!”
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