Sajtótájékoztató 2009 októberében
A Müncheni Magyar Intézet Regensburgba költözik
Az Ungarisches Institut München / Müncheni Magyar Intézet, az 1962-ben alapított,
azonos nevű bejegyzett egyesület tudományos és kulturális intézménye, Münchenből
Regensburgba költözik, ahol 4. intézetként csatlakozik a Regensburgi Kelet- és DélkeletEurópai Tudományos Központhoz (Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa
Regensburg, WiOS, http://www.wios-regensburg.de/). Címe 2009 októberétől: Ungarisches
Institut / Magyar Intézet, Landshuter Str. 4, D-93047 Regensburg, Telefon: (+49) 0941 /
943 54 40, Telefax (+49) 0941 / 943 54 41. Internet- és e-mail címei változatlanok. A
WiOS honlapja hamarosan közli munkatársai elérhetőségeit.
Az intézet átköltözése a hungarológia továbbfejlesztésének a célját szolgálja, azon
magyarságtudomány helyzetének a megerősödését, amely a német Kelet- és DélkeletEurópa-tanulmányok keretében is interdiszciplináris regionális tudományként határozza
meg magát a kutatásban és az oktatásban. A költözésről szóló nehéz döntést a két fenntartó
minisztériummal szorosan egyeztetve az intézet vezetése hozta meg az egyesületi
közgyűlés megbízásából, a bajor Tudományos, Kutatási és Művészeti Államminisztérium
nyomatékos ajánlatára és a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium beleegyezésével.
Az intézet új neve hosszú változatban: Ungarisches Institut im Wissenschaftszentrum Ostund Südosteuropa Regensburg / Magyar Intézet a Regensburgi Kelet- és Délkelet-Európai
Tudományos Központban. „UIM" logójának – és egyben névrövidítésének – a három betűje
ezentúl „Ungarisches Institut / Magyar Intézet"-et jelöl. Az egyesület megtartja a bajor
fővárosban bejegyzett székhelyét.
Az UIM új helyszínén is síkra száll a kutatás és az oktatás egységéért, valamint a
tudományos eredmények minél szélesebb körű közvetítéséért. A két finanszírozó félnek és
nem utolsó sorban a Regensburgi Egyetemnek köszönhetően az eddigieknél kedvezőbb
munkafeltételekkel és távlatokkal tagolódik be a WiOS kutatóintézeti közösségébe, egyúttal
a Regensburgi Egyetemhez való szervezeti csatlakozásra törekedve. Egyik rövid távon
elsődleges célját a modern hungarológia koncepcióját követő, tehát tudományközi és széles
területi vonzatú „Hungaricum" kialakításában és működtetésében látja. Munkájában
változatlanul átlépi szűkebb régiójának határait, így müncheni partnerszervezetekkel is
folytatja a bevált együttműködéseket.
Az UIM a költözés több hónapos előkészületei és lebonyolítása során kényszerűen
csökkentett fordulatszámmal látta el némely feladatát. Azonban már regensburgi
tevékenységének a legelején több rendezvénnyel jelentkezett a szakmai nyilvánosság előtt.
Igyekszik minél hamarabb elvégezni a költözéssel összefüggő teendőket, hogy ismét csak
tudományos és kulturális ügyeinek szentelhesse erejét. Az egyesület és intézet vezetése e
körülményekért megértő elnézést kér.

