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Szakmai önéletrajz
Fokozatok, címek
(fokozatszerzés éve):

Beosztások:

Kutatási területek:
Diploma:
Nyelvtudás:

Közéleti tevékenység:

Dr. Univ. (1970)
CSc (1976)
MTA doktora (1991)
MTA levelező tag (2004)
aspiráns (1972-1975)
adjunktus (1975-1979)
docens (1980-1992)
egyetemi tanár (1992-)
retorika a 16–17. században, a reformáció művelődéstörténete,
barokk kori prédikációirodalom, reneszánsz és barokk kori
művelődéstörténet a Kárpát-medencében, kora újkori peregrináció,
könyvtörténeti kutatások
magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
(KLTE - Debrecen, 1967)
német, orosz, olasz, francia
az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenybizottság irodalmi
zsűrielnöke (1993-1997 )
a Debreceni Akadémiai Bizottság alelnöke (1999-2008)
a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke (2008-)
az MTA Könyvtörténeti Bizottságának elnöke (2000-2006)
az MTA közgyűlési doktorképviselője (2001-2004)
az MTA I. Osztályának tanácskozási jogú doktorképviselője
(2003-2004)
tagja:
az MTA Irodalomtudományi Bizottságának és Művelődéstörténeti
Bizottságának (1996-1999)
az MTA Osztrák-Magyar Vegyesbizottságának (2002-)
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségének (1992-)
a Nemzetközi Hungarológiai Társaság választmányának (2002-)
a Kölcsey Társaság vezetőségének (1990-)
az Erdélytörténeti Alapítvány kuratóriumának
a Magyar Ösztöndíj Bizottság társadalomtudományi

Egyetemi közéleti
tevékenység:

Intézeti közéleti
tevékenység:
Szerkesztőbizottsági
tagság:

Munkahelyek:

Kitüntetések, díjak:

Vendégoktatás:

Részvétel tudományos
projektekben:

szakbizottságának (1999-2008)
az OM Kitüntetési Bizottságának (2001-2007)
az MTA Irodalomtudományi Intézet Tudományos Tanácsának
(2006-)
bölcsészdékán (1993-1998)
a Debreceni Egyetem Bölcsészkari Habilitációs Bizottságának
elnöke (1998-2005)
Egyetemi Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottság
tagja (2000-2004)
a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának
vezetője (2001-2006)
a magyar irodalomtudományi doktori program vezetője (19932006)
Keresztény Szó (Kolozsvár) (2008-)
az Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) (2000-)
a Debreceni Szemle (1999-)
a Csokonai Könyvtár szerkesztőbizottsági tagja (1993-)
a Studia Litteraria (Debrecen) (1983-)
Egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája (19681972)
a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa (1972-1975)
KLTE majd Debreceni Egyetem (1975-)
TDK-munkáért Emlékplakett (1979)
Eger város irodalmi nívódíja díja (1993)
DAB Emlékplakett (1998)
KLTE Emlékérem (1999)
Apáczai Csere János díj (1999)
Csokonai Díj (2007)
Fraknói Vilmos-díj (2012)
hungarológiaoktatás: Institut für Finno-Ugristik der Universität
Wien (1984-1986)
1)
OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a
kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő
2)
nyilvántartási szám: OTKA K 73139
téma: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa
konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
futamidő: 2008.04.01.—2011.03.31. (36 hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

3)
nyilvántartási szám: 2006TKI207
téma: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából
futamidő: 2007.01.01.—2011.12.31. (60 hónap)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető
4)
nyilvántartási szám: OTKA TS 49863
téma: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs
stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar
sajátosságok (1550-1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
futamidő: 2005.—2007.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
5)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 2003.—2006.
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető
6)
nyilvántartási szám: OTKA U35651
téma: Franciaországi konferencián való részvétel (PárizsClermont-Ferrand)
futamidő: 2001. szeptember 26-30.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
7)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05-215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 1999.01.01.—2002.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő) : vezető
8)
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti
változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó)
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
9)
nyilvántartási szám: OTKA T 23770
téma: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16-17. századi magyar

irodalomból
futamidő: 1997.06.01.—2000.12.31. (43 hó)
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető
10)
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a
Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő
Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak
program
helye
ideje
MÖB ösztöndíj
Bécs 3 hónap (1974)
MÖB ösztöndíj
Róma 3 hónap (1975)
La Sapienza ösztöndíja Róma 3 hónap (1981)

