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Név: Dr. Nagy Balázs születési év: 1977 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve 

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem, 2005 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Nyíregyházi Egyetem, Óvó- és Tanítóképző Intézet – főiskolai adjunktus 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében 

foglaltak szerint: (PhD/CSc/DLA) (5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!)  

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, 

(lev. vagy r. tag), egyéb címek 

PhD (irodalomtudomány) 2014 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösz-

töndíj stb. és juttatásának időpontja 

- 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi 

intézményben stb.) 

Az oktatásban töltött idő: 18 év (közoktatás és felsőoktatás) 

Oktatási gyakorlat különböző iskolatípusokban: általános iskola, középiskola, gimnázium, szakgimná-

zium, esti gimnázium, főiskola, egyetem. 

Jelenleg oktatott tantárgyak: Korunk irodalma, Gyermekirodalom, Mesepedagógia, A magyar nyelv és 

irodalom tantárgy-pedagógiája, Műelemzési gyakorlatok, Stilisztikai és retorikai alapismeretek, Klasz-

szikus stílusok és műnemek 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  

Továbbképzéseken, szakmai-tudományos konferenciákon való részvétel, szakfelelősi, tantárgyfelelősi, 

témavezetői tevékenység. LEGO-módszertani kutatócsoport munkájában való részvétel, ehhez kapcso-

lódó pedagógus-továbbképzések tartása. 

Kutatási terület: digitális irodalom, gyermekirodalom, szakrális irodalom. 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publi-

kációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsoro-

lása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, 

éve, terjedelme 

a)  

1. Sebestyén, Krisztina ; Nagy, Balázs ; Szabó, József Mihály LEGO® készletekkel való fejlesz-

tés lehetőségei a kora gyermekkori nevelésben GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁ-

NYOS FOLYÓIRAT 8 : 1 pp. 68-74. , 7 p. (2020) 

2. Nagy, Balázs Sík Sándor költészetének állatszimbólumai In: Mercs, István (szerk.) Nagy az Is-

ten állatkertje...: Állat(sá)gok a magyar irodalom- és művelődéstörténetben Nyíregyháza, Ma-

gyarország : Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, (2019) pp. 210-221. , 12 p. 

3. Nagy, Balázs Kallódó koporsószegek, avagy Bessenyei György újratemetéseinek máig tartó 
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hatása BESSENYEI ALMANACH: A BESSENYEI IRODALMI TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 

2017 : 1 pp. 34-44. , 11 p. (2018) 

4. Nagy, Balázs Költői lelemény Tompa Mihály "madaras verseiben" In: Jenei, Teréz (szerk.) A 

reformáció öröksége Nyíregyháza, Magyarország : Leánykálvineum Református Tanítóképző 

Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány, (2018) pp. 135-148. , 14 p. 

5. Nagy, Balázs A Janikovszky szellemi hagyaték - átmentés a jövőnek KÖNYV ÉS NEVELÉS: 

AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 19 : 3 pp. 88-96. , 20 p. 

(2017) 

b) 

1. Nagy, Balázs A befogadó szerepváltozása az újmediális közegben In: Pethő, József; T, Károlyi 

Margit; Karádi, Zsolt; Szepessy, Béla (ill.) (szerk.) Arc a papír tükrében : írások Jánosi Zoltán 

tiszteletére Nyíregyháza, Magyarország : Nyíregyházi Főiskola Könyvkiadója, (2014) pp. 231-

237., 7 p. 

2.  Nagy, Balázs Az istenhit jelenléte és szerepe Nagy Gáspár költészetében In: Pécsi, Györgyi 

(sorozatszerk ) (szerk.) Nagy Gáspár - emlékkonferencia North Conway (NH), Amerikai Egye-

sült Államok: Magyar Művészeti Akadémia, (2013) pp. 135-145., 11 p. 

3. Nagy, Balázs Tersánszky Józsi Jenő novellisztikája a Kelet Népe hasábjain PARTIUM (DEB-

RECEN) 18 : 3 pp. 82-87. , 6 p. (2009) 

4. Nagy, Balázs Vizuális elemek Rákos Sándor költészetében PARNASSZUS: KÖLTÉSZETI 

FOLYÓIRAT 15 : 2 pp. 101-106. , 6 p. (2009) 

5. Nagy, Balázs Behálózott szövegek: Értelemkeresés a virtuális textusok világában VÖRÖS 

POSTAKOCSI: MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI FOLYÓIRAT 2 : 1 pp. 61-65. , 

5 p. (2008) 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület (alapító, jelenleg elnökségi tag) 

Magyar Olvasástársaság (tag) 

Műgond Kritikai Műhely (alapító tag) 

 


