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A Cold War History Research Center olyan (könyvtáros, levéltáros, történész, politológus 
és nemzetközi kapcsolatok/tanulmányok szakosok, informatikusok, stb.) hallgatók 
jelentkezését várja, akiket érdekel a XX. századi történelem, illetve a hidegháború 
időszaka, szeretnének egy nemzetközi csapat tagjaként dolgozni, és akik 
kutatásorientált gyakornoki pozíciót keresnek. Várjuk azok jelentkezését, akik 
gyakorlati idejüket 2015. február és 2015. szeptember között szeretnék eltölteni. 

Lehetséges feladatok: 
 Információgyűjtés a XX. századi magyar, kelet-európai, illetve hidegháborús 

történelemről, beleértve TV-programok (dokumentumfilmek) kutatási 
háttérmunkálataiban való részvételt. (Kutatás könyvtárakban, levéltárakban és online 
adatbázisokban.) 

 Fordítás magyarról (esetlegesen más kelet-európai nyelvekről) angolra 

 Facebook profil folyamatos frissítésében és reklámozásában való részvétel 

 A Központ weboldalának fejlesztése (beleértve a kronológiák, bibliográfiák és más 
kutatási segédanyagok gondozását), és könyvtárának katalogizálása 

 Esetleges projektvezetési feladatok ellátása, a Kutatóközpont égisze alatt működő 
rendszeres programok szervezésében való részvétel, valamint pályázati anyagok 
összeállításában való segítségnyújtás 

Jelenleg futó kutatási projektek: 
 A szovjet blokk kronológiája, 1945-1991 – a kutatóközpont fő tevékenysége 2009 

és 2016 között 

 Facebook-profilunkon ún. „On this day” projekt 

 A kommunizmus összeomlása és a hidegháború vége, 1988-1991 

 Kelet-Közép-Európa és a német kérdés 

 Magyarország és a kelet-nyugati viszony, valamint az ország szovjet blokk országokhoz 
fűződő viszonya 

 A Varsói szerződés története 

Szükséges nyelvtudás: az angol nyelvtudás alapfeltétel, illetve a kelet-európai régió 
nyelveinek ismerete plusz előnyt jelent. 

Fizetést sajnos nem tudunk biztosítani, azonban rugalmas időbeosztást igen! 

ÚJ: más városokból jelentkező hallgatóknak lehetőségük van levelező rendszerben 
végezni a gyakorlatot! 

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, keresd Timmel Norbert kutatási koordinátort a 
coordinator@coldwar.hu címen. Szükséges anyagok: naprakész önéletrajz és 
motivációs levél. Kérjük, jelezd azt is, hogy mennyi időt szeretnél nálunk tölteni! 
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