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A konferencia programja  
 
9-10,15 

Köszöntő 

Bordos Zsolt: A vetítés őstörténetéhez 

P. Barna Judit – Pásztor Emília: Fényrégészet  

Buhály Attila: Tűzkultusz Urartuban? Egy háttérbe szorult elmélet nyomában 

 

10,30 – 12,30 

Bradács Gábor: Fényhasználat és "fény-gazdaság" a kora középkori Szent Római 

Birodalomban (a 10. század elejétől a 13. század elejéig-közepéig) 

Felföldi Szabolcs: "Fény az út végén" - Csillagfény, napfény, jelzőfény a Selyemúton 

Hunyadi Zsolt: Vigla – a Dodekanészosz fénytávíró hálózata 

Pajor Enikő: Régi spanyol világítótornyok  

Pósán László: Világítótornyok és egyéb navigációs jelzések a Hanza hajózásban 

 

EBÉD 

 

14,00 – 16,00  

dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A fény fiai  

Hanny Erzsébet: „A lámpást sem azért gyújtják meg…” (egy egyetemes szimbólum története) 

Rusvai László: A 19. századi otthonok fényei  

Fábián Borbála: "Egy közvilágitásra szolgáló lámpát felállitatni kegyeskedjék." 

Magyarországi lámpakérvények a 19. század második feléből) 

Borda Márton Áron: Fénnyel festett képek. A fényképezés első évtizedei Magyarországon 

 

16,30 – 17,30 

Z. Karvalics László: Fény és kontrollforradalom: a modern közvilágítás és az információs 

társadalom kialakulása  

Söptei Imre:„Kis fény, nagy árnyék”. Hatalmi belharcok Kőszeg modernizálása ürügyén a 

20. század fordulóján 

Pásztory Levente: A magyar gyufa Ivar Kreuger birodalmában (1928-1951) 

 



Előzmények 
 

 

A Szegedi Információtörténeti Műhelynek az információépítészet tárgykörét középpontba 

helyező első, 2012-es műhelykonferenciája után 2013-ban az orvoslás információtörténete 

volt a választott tárgy. 2014-ben a centenáriumra való tekintettel az első világháború 

információtörténete. 

2015-ben a Fény Nemzetközi Évének tiszteletére a fény és a mesterséges fénykeltés 

társadalom- gazdaság- technika- és művelődéstörténete témakörében szervezünk szakmai 

találkozót. Feltételezzük, hogy a legkülönbözőbb korszakok és történeti témák kutatói 

egyaránt beleütköztek saját tárgyaik kutatásakor olyan, a fénnyel, világítással vagy ahhoz 

kapcsolódó szakmákkal, intézményekkel, specialistákkal, felhasználókkal, artefaktumokkal, 

vállalkozásokkal, írásokkal, képekkel/ábrázolásokkal, motívumokkal kapcsolatos történetek 

és források darabjaiba, amelyek megosztása érdeklődésre tarthat számot (ha nem egyenesen 

eleve a fenti tárgyak valamelyikére koncentráltak). Mivel minden, fénnyel és fénykeltéssel 

(vagy ezek hiányával) kapcsolatos témát par exellence információtörténeti jelentőségűnek 

tekintünk, ezek önmagukban is érdekesek és relevánsak lehetnek, az információtörténelem 

más tárgyaival vagy fő diskurzusaival való közvetlen kontextus-teremtés nélkül is. 

Kiinduló szempontok kereséséhez ld. http://archivum.folyoirat.eu/?p=2415 Aki általában 

szeretne tájékozódni az információtörténeti megközelítéssel, mint szervezőelvvel 

kapcsolatban, az Aetas c. folyóirat 2012/4-es (http://www.aetas.hu/2012-04.pdf) és a 

Világtörténet 2014/1-es tematikus számát javasoljuk átfutni.  

(https://tti.btk.mta.hu/folyoiratok/vilagtoertenet/125-vilagtortenet-archiv/1380-vilagtortenet-

2014-1 ) 

 

 

Helyszín és kapcsolat 
 

Az eseményt 2015. október 15.-én, Szegeden rendezzük meg 9 és 18 óra között, a 

Szegedi Agora Informatoriumában.  Részvételi díj nincs. Előadóknak korlátozott számban 

vendégéjszakát lehetővé tudunk tenni.  

 

 Z. Karvalics László (SZTE BTK) zkl@hung.u-szeged.hu  

 Fábián Borbála (NSZFH) fabianborbal@yahoo.com  
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