TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

Név: PENKE Olga (Dr PENKE Botond Lajosné, sz. Dr JANCSKI Olga)
Cím: 6723 Szeged Csuka u. 24.
Telefonszám: mh. (62) 544243 v. 544237, otthon: 492024
E-mail cím: polga@sol.cc.u-szeged.hu
Születési hely, év: Simontornya, 1946. 05. 25
Családi állapot: férjezett (Dr Penke Botond), 2 gyermek (Botond 1969, Zsuzsa 1972)
Végzettség: egyetem (Szeged), magyar-francia szakos tanári diploma 1970.
Munkahelyek:
1970-1975 könyvtáros, JATE BTK
1975-től a JATE, ill. SZTE, BTK Francia Tanszék oktatója, ösztöndíjas gyakornok
1979-től adjunktus
1991-2005 docens
2005-2016 egyetemi tanár
2016-2017 professzor emeritus
Egyéb szakmai tapasztalatai:
1992-2003 a JATE, ill. SZTE, BTK Francia Tanszék vezetője
1995-2016 a Francia irodalom doktori program létrehozója és vezetője
1997-98-ban, 2000-2001-ben és 2006-2007-ben az Újlatin Kultúrák Intézetének vezetője
1999-2015 az SZTE BTK Doktori Tanácsában az Irodalomtudományi Doktori program
választott tagja
2002-2008 az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály Irodalomtudományi Bizottságának
tagja
2003-2006 az OTKA MIF Szakzsűri tagja
2004-2017 az SZTE Irodalomtudományi Habilitációs Bizottságának tagja (helyettesként az
Egyetemi Habilitációs Bizottság tagja 2006-2017)
2005-2010 az SZTE BTK TDK elnöke
2006-2017 az Országos Textológiai Bizottság Tagja
2009-2011 az SZTE BTK Professzori Tanácsának elnöke
Tudományos értekezései:
1978. doktori értekezés: „Illyés Gyula és a francia irodalom”
1990. kandidátusi értekezés: „A francia felvilágosodás filozofikus világtörténetei és hatásuk
Magyarországon a XVIII. században”
1991. habilitációs értekezés: “Irodalom és filozófia a magyar és a francia felvilágosodásban”
2004. MTA doktori értekezés: “A francia és a magyar felvilágosodás. Filozofikus
világtörténetek és történetfilozfiák”
Tudományos fokozatai :
1990. az irodalomtudomány kandidátusa (Budapest)
2001. habilitáció (Szeged)
2004. az MTA doktora

Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon – valamennyi esetben meghívott
előadóként, egyes esetekben szekcióelnökként (a meghívó fél biztosította költségeimet):
1984. okt. 20-25. Mátrafüred, „Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe
Orientale” Nemzetközi konferencia
1987. júl. 26-aug. 2. Budapest, Nemzetközi Felvilágosodás-Kongresszus
1990. július, Wolfenbüttel, „Lecture de Raynal” Nemzetközi konferencia
1991. július 21-27. Bristol, Nemzetközi Felvilágosodás-Kongresszus
1991. október 25-26. Párizs, "Les ennemis de Diderot” Nemzetközi konferencia
1993. július 13-15. Passau, "L’Histoire des Deux Indes : réécriture et polygraphie”
Nemzetközi konferencia
1995. március 23-25. Debreceni Egyetem, "Folytonosság vagy fordulat ?" konferencia
1995. április 2-4. Szeged, „Recherches sur la Révolution française - Tanulmányok a francia
forradalom-ról” magyar-francia konferencia
1995. július 24-29. Münster, Nemzetközi Felvilágosodás-Kongresszus
1996. január 19-21. Budapest, Journées d’études françaises : „L’Europe, les langues, les
sciences” magyar-francia konferencia
1996. szeptember 19-21. Budapest, nemzetközi konferencia (francia, német, olasz, magyar
részt-vevőkkel) „Écriture de l’histoire, éducation, bibliothèques au XVIIIe siècle” címmel
1998. április 23-25. Szeged, „Nouvelles tendances en littérature comparée : L’histoire dans le
roman, le roman dans l’histoire” magyar-francia konferencia
1999. július 25-29. Dublin, Nemzetközi Felvilágosodás- Kongresszus
2000. április 18-19. Szombathely (több francia egyetem és kutatóhely részvételével), „Mil ans
de contacts” c. konferencia (szekcióelnökként is)
2001. szeptember 19-21. Szeged (Pécs, Debrecen, Budapest, Peruggia, Angers, Nice
Egyetemeinek részvételével) “Tradíció-modernitás-történetírás. XVII-XX. század” c.
konferencia (szekcióelnökként is)
2001. október 5. Budapest (Bordeaux, Szeged) – “Nemzetfogalom és történetírás a XVIIXVIII. században” tudományos ülésszak.
2001. január 11-12. Párizs, Paris III. Egyetem. Nemzetközi Konferencia, „Les romans
expérimentaux de l’abbé Prévost entre 1740 et 1760” (szekcióelnökként is)
2003. szeptember-24-26 Budapest, Nemzetközi Konferencia „L’Europe et la Hongrie à
l’époque de François II Rákóczi"
2004. október 12-14. "Historia litteraira a XVIII. században" konferencia az MTA
Irodalomtudományi Osztályának szervezésében
2005. június 30-július 2. Pisa, Journées Voltaire. Nemzetközi Konferencia. "Copier/Coller
Réemploi, reprise, réécriture" címmel.
2006. december 7-9, Párizs, Nemzetközi Konferencia, Paris III. "Idő, tér, nyelv:
Magyarország a tudományok kereszteződésében"
2004, 2005, 2006, 2007, Lyon, Pisa, Párizs, Lyon – tudományos ülésszak Voltaire Essai sur
les moeurs című művének készülő kritikai kiadásáról
2011. április 2. Lyon Montesquieu-konferencia
2011. május 13-14. Kolozsvár Nemzetközi Rousseau-konferencia
2011. november 16. Nancy "Traduire Rousseau : La Nouvelle Héloise" nemzetközi
konferencia
2013. március 27. Szeged, "Traduire Diderot" nemzetközi konferencia
2014. október 1. Miskolc, “Unquam autores, simper interpretes”. A magyarországi
fordításirodalom a 18. században, konferencia, 2014. október 1-3.
Külföldi vendégoktatói tevékenység :

1996. január (1 hónap), Angers-i Egyetem – előadások a doktori képzésben a
Történettudományi Intézetben (Maison des Sciences de l’Homme)
1997. április, Strasbourgi-i Marc Bloch Egyetem (2 hét) – előadások a nappali képzésben és a
felvilágosodás-kutatócsoportban
1998. január, Paris III. Egyetem, 1998. január (1 hónap) – előadások a nappali képzésben és a
doktori képzésben
1999. január, Paris 8 Egyetem (1 hónap) – előadások a nappali képzésben és a
kutatócsoportban
2000. március Veronai Egyetem (1 hét) – előadások és tanácskozások a nappali képzésben
2001. december Bordeaux-i Egyetem (10 nap) – eszmecserék a felvilágodás
historiográfiájáról
2005. november (10 nap) Kolozsvári Egyetem – előadássorozat nappali és doktoi képzésben
“Voltaire felvilágosodáskori magyar recepciója”
2007. január Lyon (1 hónap) - előadások a nappali és a doktori képzésben
2009. október Lyon (10 nap) – előadások a doktori képzésben, opponensként részvétel a Lyon
II egyetem PhD hallgatójának doktori védésében
Tudományos társasági tagság, tudományos kiadványszerkesztés:
1984-2017 a Société Diderot tagja
1990-2012 a Société Française du 18e Siècle tagja
1994-2012 a Société Française du 18e Siècle és a Dix-huitième Siècle c. folyóirat magyar
referense
2006-2017 a Société Voltaire tagja
A Modern Filológiai Társaság tagja
2010-től a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar-Francia Felvilágosodás
Kutatócsoport, 2014-től Kutatóközpont alapító tagja, vezetője
Különböző kiadóknál megjelent tudományos szakkönyvek lektora több alkalommal
1996-2017 az Acta Romanica (Szeged) szerkesztőségi tagja
2008-2016 a Revue d’Études Françaises (Budapest) szerkesztőbizottsági tagja
Részvétel nemzetközi kutatási programokban:
Az "Európa-tanulmányok idegen nyelveken" témájú TEMPUS-program szakmai vezetője
(1997-1999)
A "Balaton TéT" francia-magyar program résztvevője Budapest-Bordeaux-Szeged (19992001) – (Montesquieu, nemzetfogalom témakör)
Voltaire Essai sur les moeurs című viágtörténetének kritikai kiadását megvalósító nemzetközi
kutatócsoport tagja (2004-2011). Részvétel a kiadás elveit és gyakorlati problémáit kidolgozó
konfrenciasorozatokon amelyek 2004-től folyamatosan kerültek megszervezésre (Párizs,
Lyon, Pisa). Az első három kötetben szöveggondozás és annotáció több fejezetben.
(megjelent : Les Oeuvres completes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, 22-24 kötetek,
2009, 2010, 2011.).
Nemzetközi konferenciák szervezése:
Les genres en transition, Szeged, 2004. október 7-8.
Le présent dans le passé le passé dans le présent, séminaire doctoral, Szeged, 2007. okt. 25-26.

Traduire Diderot, Szeged, 2013. március 27.
Jelentősebb elnyert és vezetett pályázatok:
1993-94 pályázat a doktori képzés bevezetésére (MKM, 310 eFt),
1995-96 PhD-képzés nemzetközi együttműködéssel (MKM, 200 eFt),

1993-96 doktori képzés és szaknyelv (TEMPUS, 3.315 eFt)
1997-99 Európa-tanulmányok idegen nyelveken (TEMPUS, 32. 300 ECU)
1998-2001 Történetírás és regény a felvilágosodásban (OTKA, 1.320 eFt)
2002 Rendkívüli publikációs pályázat (doktoranduszok írásainak kiadásához: OTKA, 90 eFt)
2003-2006 A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában (OTKA, 2.751 eFt)
2013 Diderot2013Hongrie című pályázat (Société Diderot/Paris 2.350euro)
Nyelvtudás:
francia felsőfokú, angol alapfokú
Jelentős oktatási eredményei:
Vezetői tevékenység:
12 éven át a Szegedi Egyetem Francia Tanszékének vezetője, háromszor egy éven át az
Újlatin Kultúrák Intézetének vezetője.
Nappali képzés:
Több tárgy oktatását végeztem. Jelentős óraszámban oktattam a francia felvilágosodás
filozófiáját és irodalmát (félévenként 8 órás átlagban). Évente legalább 5 hallgató
szakdolgozatát vezettem, valamint 4-5 hallgató diákköri munkáját, közülük többen
helyezéseket értek el az Országos Diákköri Konferenciákon. A Francia Tanszék képzési
programjaiból többet személyesen dolgoztam ki és megvalósításukat vezettem.
Posztgraduális képzés:
1995-ben akkreditálták az általam kidolgozott doktori programot, amelyet 2016-ig vezettem.
1996-2017 a program minden évben fogadott hallgatót. Folyamatosan oktattam a doktori
képzésben, magyar és külföldi vendégoktatókat hívtam meg és fogadtam a képzés magas
színvonalának biztosítására. A doktori program kiadványával, az Acta Romanica. Études
doctorales sorozatával lehetőséget biztosítottam a dokrori képzés hallgatói francia nyelvű
publikációinak megjelenéséhez.
PhD disszertációk vezetése, részvétel tudományos eljárásokban:
Tizennégy PhD-hallgató munkáját vezettem és disszertációjának készülését segítettem.
Közülük tíz védte meg disszertációját, ezek közül öt a magyar-francia co-tutelle rendszerben
(utóbbiak vezetése: 50-50%).
Doktorandusz hallgatóim több alkalommal nyertek díjakat, legutóbb 2015-ben a Pro
Laudanda Promotione BTK díját.
Részt vettem több alkalommal doktori eljárásban, köztük francia egyetemen lezajló védésben,
valamint MTA doktori védésben, habilitációs eljárásokban és védésekben, elnökként,
opponensként vagy bizottsági bizottsági tagként.
Öt francia egyetemmel létesítettem bilaterális programot, valamennyi esetben tudományos
kutatási kapcsolat jelentette az együttműködés alapját (Paris III, Paris 8, Angers-i Egyetem,
Strasbourg-i Egyetem, Lyoni Egyetem ENS-École Normale).
Tudományos közlemények (egy tanulmány kivételével, valamennyi publikációm önálló,
egyszerzős írás):
Megjelent könyvek: 5 önálló könyv, ebből egy monográfia, egy tanulmánykötet és három
kritikai kiadás
Megjelent publikációk:
mtmt szerint =189
hivatkozás mtmt szerint = 197 (ebből külföldi 40)

113 tanulmány (idegen nyelven 56, magyar nyelven 57) Ezek közül: könyvfejezet: 40 (ebből
magyar nyelven 23)
53 könyvismertetés (idegen nyelven 43, magyarul 10)
Nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmány: 25
Hazai idegen nyelvű folyóiratban ill. periodikus kiadványban megjelent tanulmány: 24
Magyar nyelvű folyóiratban megjelent tanulmány: 26
Forráskiadás: a kritikai kiadásokon kívül 5
Szerkesztés: 1 könyv, 17 idegen nyelvű tanulmánykötet
Szakfordítás: 3
Szakmai kitüntetések:
1997. a Francia Köztársaság Palmes Académiques Rendjének tiszti fokozata
2003. Magyar Felsőoktatási Emlékplakett (Oktatási Minisztérium)
2007. Mestertanár kitüntetés (Országos Diákköri Tanács)
2010. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2011. XXX. Jubileumi Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérem
2012. Pro Universitate díj
2013. Faludi Ferenc alkotói díj
2017. június 26.
Penke Olga
Professzor emeritus
SZTE BTK Francia Tanszék
az MTA doktora

