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Glózer Rita
1971-ben születtem Ajkán. A középiskola után, a rendszerváltás évében kerültem
Pécsre, ahol a Janus Pannonius Tudományegyetem magyar: irodalom - nyelvészet
szakos hallgatója lettem. A bölcsészkar életében kivételes időszak volt ez, melynek
során két meghatározó hatás is ért: egyrészt egészen közelről követhettem a Szépe
György és Horányi Özséb professzorok által vezetett kísérleti egyetemszervezési
projektet, másfelől egész tudományos szocializációmat meghatározta az az
interpretatív szemlélet, mellyel az akkor induló kommunikáció szak hallgatójaként
Niedermüller Péter kulturális antropológia kurzusain ismerkedhettem meg. A
diploma megszerzése utáni tanácstalanságomban az akkori dékán hívására a
Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalában kezdtem dolgozni, a felsőoktatás
felgyorsult átalakulásának éveiben végigjártam a hivatali ranglétrát, és egykettőre
a dékáni hivatalvezetői székben találtam magam. Nagy élvezettel vettem részt
az akkor alig páresztendős egyetemi kar struktúrájának kitalálásában, életének
szervezésében. Öt évre terveztem ezt a kiruccanást, de tíz lett belőle. Időközben beiratkoztam a Kar Kom
munikáció Doktori Programjába, ahol az abszolutóriumot megszerezve 2002-ben jeles szigorlatot tettem.
Előbb óraadóként, majd 2002 óta tanársegédként oktatok a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken,
közben 2003-ban végleg felhagytam a hivatali munkával. Régóta érdekel, hogyan hoz létre és tart fenn a kom
munikáció különféle struktúrákat, például a szervezetekben. Hasonlóan erős vonzalom fűz a szövegekhez,
legyen szó akár írásról, akár olvasásról. Doktori tanulmányaim idején a civil szférával, a civil szervezetek
működésével foglalkoztam, ám a disszertáció megírása előtt rádöbbentem, hogy a civil társadalomnál sokkal
jobban izgat a róla folyó diskurzus. Az elméleti tájékozódás során találtam rá Szabó Márton írásaira, ezek
hatására vetődtem a diszkurzív politikatudomány vidékére. A magammal hozott interpretatív szemlélet és a
most feltalált diszkurzív megközelítés határozza meg befejezés előtt álló disszertációmat.
Szabadidőmet a kislányom cseperedésében való gyönyörködés tölti ki, férjemmel közös családi kikap
csolódásunk a túramotorozás (én ülök hátul). Pihentet és feltölt a kertészkedés, az úszás, és nagyon szeretem
a jó filmeket.
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képzés), PTE BTK
2001. őszi szemeszter, 2003. tavaszi szemeszter: Bevezetés a szervezetek tanulmányozásába - szeminárium,
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2002. őszi szemeszter: Diskurzusok a civil társadalomról - szeminárium, PTE BTK
2003. tavaszi szemeszter: A diskurzuselemzés elméleti és módszertani alapjai - szövegolvasó szeminárium,
PTE BTK
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(6 hónap)
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elnyerése (12 hónap)
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megvalósításában, kutatásvezető: Dr. Kovács Katalin, MTA RKK (terepmunka és tanulmányok írása)
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