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ELTE BTK Középkori egyetemes történeti Tsz és Néderlandisztikai tsz)  

KJE Kulturális Tanulmányok tsz, oktatott tárgyak 

A kelet vonzásában - európai és ázsiai kulturális kölcsönhatások., idegen nyelven: Asia 
and Europe in the Changing World 

Civilizációk tárgyi környezete, Művészettörténet, Kulturális és művészeti menedzsment, 
Műkereskedői, vállalkozói ismeretek és a műkincsgyűjtemények, Közgyűjteményi munka, 
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a) a szakterülethez kötődő publikációk  
 

1. Folyóirat cikk 

Cím: Indonézia születése – Holland-India a 19. században  

in: BBC History 2015. szeptember, pp 58-62 (szakfolyóirat, magyar nyelvű) 

ISSN2062-5200 

  

2. Konferenciakötetben cikk 

Cím: Birodalmi álmok és megvalósításuk Bandungban  

in: „…Egy ezredév viharaiban meg nem rendült törhetetlen hűség.” 

Székesfehérvár, Magyarország és a Nagy Háború. Szerk: Szakály Sándor, pp 267-

284. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2015 

ISBN 978 -963-414-082-5 

   

3. Monográfia részlet 

in: Balogh András: Bevezetés Délkelet-Ázsia történelmébe 

Az Indonézia XVI. századtól a XX. század 70-es éveiig terjedő fejezeteket Tarbay 

Gabriella írta 

Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015  

ISBN 978-963-284-686-6 



 

4. Monográfia részlet 

         in: Balogh Délkelet-Ázsia történelme, 2. bővített kiadás 
                Az Indonézia történetére vonatkozó fejezetek, 

Eötvös Kiadó, 2018  

                 ISBN 978-963-312-277-8 
 

5. Folyóirat cikk: 

Az 1965-66-os indonéziai katonai hatalomátvétel és népirtás. Tények, kérdések és 

válaszkísérletek 

Eszmélet 112.sz (2017/1 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
 
egyetemi oktatói és konferencia előadói jártasság az ázsiai gyarmatosítástörténet és 
az ázsiai és európai civilizációtörténet tárgykörében, a bútortörténet tárgykörében 
tudomány népszerűsítő előadói gyakorlat, amely hivatkozásokban és Tv interjúban is 
megnyilvánul, a becsüs vizsgák (bútor-és szőnyeg) vizsgabizottságának rendszeres 
résztvevője, hallgatók tehetséggondozásának, az érintettek karrier-ívében is 
megnyilvánuló eredményessége, egyetemi művészeti galéria vezetésében szerzett 
gyakorlat  

 


