Dr. Kiss Farkas Gábor felterjesztése Oktatói Tudományos Diákköri Díjra

Kiss Farkas Gábor 2000 óta dolgozik az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 2006-ban védte meg
doktori disszertációját, majd 2015-ben habilitált. A fő kutatási területe a késő-középkori és
koraújkori irodalom és irodalmi gondolkodás története, különös tekintettel a latin nyelvű
szövegekre és a közép-európai régióra. Az MTMT szerint publikációinak száma 92, ebből könyv
3, általa szerkesztett tanulmánykötet 2, nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tanulmány 7,
lektorált nemzetközi tanulmánykötetben 19, hivatkozásai száma 382, H-indexe 8.
Számos nemzetközi projekt résztvevője volt: 2011-13 a Johns Hopkins Egyetem digitális
filológiával kapcsolatos kutatásának részprojektjében vett részt, 2013-2017 között a groningeni
egyetem által koordinált „Új értelmezői közösségek a késő-középkorban” témájú COST-projekt
társpályázója és országképviselője (MC). 2014-2016 között a kanadai SSHRC támogatásával
Juhász-Ormsby Ágnessel (Memorial University, Canada) a 16. század eleji európai iskolamesterek
retorikai képzettségét és migrációját kutatják, különös tekintettel az első angol retorika szerzőjére,
a Kassáról Angliába visszavándorolt Leonard Coxra.
2012-14 között az Innsbruck Egyetemen működő neolatin intézet posztdoktori kutatója és
asszisztens professzora lett, így négy féléven át az egyetem latin szakján oktatott félévenként két
kurzust. Innen az MTA Lendület programjának segítségével tért vissza az ELTÉ-re, ahol 2014
ősze óta a Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület-kutatócsoport vezetője.
Kiss Farkas Gábornak nemcsak a tudományos, hanem a tehetséggondozási tevékenysége is
kimagasló. A témavezetése alatt álló, az 1-3. helyezés egyikét elért OTDK pályamunkák a
következők:
1. díj+különdíj, 2005, Pesti Brigitta: A puritanizmus jelenléte a XVII. századi magyarországi
irodalomban
2. díj, 2007, Lovas Borbála: Variációk egy témára: Enyedi György Historia elegantissimájáról
2. díj, 2009: Szilágyi Emőke Rita: Teucri sive Turci. A török eredetmítosz szemantikája XV.
századi latin nyelvű művekben
3. díj+különdíj, 2009, Förköli Gábor: Az istenérvek legitimációja Pázmány Péter Kalauzában
1. díj, 2017: Farkas Flóra: Paul Wann Tractatulus de chorea
Kiss Farkas Gábor korábbi témavezetettjei közül Förköli Gábor, ÚNKP ösztöndíjat, Lovas
Borbála pedig Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott.
A Kiss Farkas Gábor vezetésével megvédett doktori disszertációk:

- Förköli Gábor: Écriture et contingence: Fortuna, lieux communs et exemples historiques dans
la littérature politique du XVIIe s. Les contextes et usages du Ministre d'Estat de Jean de Silhon
(co-tutelle, Paris-Sorbonne), 2017
- Bartók Zsófia Ágnes: Az Érdy-kódex exemplumai, 2016
- Pafkó Tamás: Bibliai szerepek Zrínyi Miklós életművében, 2016
- Jakab Éva: Leon Battista Alberti maszkjai. Énélmény és humanista identitáskritika Leon Battista
Alberti életművében, 2015
- Lovas Borbála: Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű
munkáiban. A prédikációgyűjtemény, 2015
- Szilágyi Emőke Rita: Vitéz János mecenatúrája. Johannes Tröster és az 1450-es évek, 2013.
- Pesti Brigitta: Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében (1601-1655)
Kiss Farkas Gábor nemcsak témavezetőként, hanem 2007 óta rendszeresen bírálóként és
zsűritagként is nagy munkát vállal az országos tudományos diákköri konferenciákon, 2017-ben a
XXXIII. OTDK-n az Európai irodalom a kezdetektől a romantikáig szekció zsűrielnöke volt.
Kiss Farkas Gábor aktív szereplője volt a szakkollégiumi életnek is. 2011-2016 között az Eötvös
Collegium Magyar Műhelyének műhelyvezetője volt. 2015-től szervezője a Mercuriales
előadássorozatnak az ELTE BTK-n, melynek keretében 2015-től minden tanévben heti
rendszerességű előadásokat és vitákat szervez.
Az Oktatói Tudományos Diákköri Díjra jelölt Kiss Farkas Gábor nagy nemzetközi
kapcsolatrendszerrel rendelkező, kiváló tudományszervezési tapasztalatokkal bíró oktatója a
Bölcsészettudományi Karnak, aki egyben kivételes tudományos pályát mondhat magáénak.
Mindemellett a tehetséggondozás és a tudományos diákkörökben működő hallgatókkal való
kapcsolattartás is szervesen hozzátartozik szakmai profiljához. Mindezek alapján Kiss Farkas
Gábor személyében kétségtelenül arra méltó kolléga kaphatja meg az Oktatói Tudományos
Diákköri Díjat.
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