
Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája 
felhívása konferencia-részvételre 

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Balassi Bálint Intézet és a DAB Nyelv- 

és Irodalomtudományi Bizottsága A magyarságtudomány műhelyei címmel konferenciát rendez 

a doktoriskolák részvételével Budapesten, a Balassi Bálint Intézetben 2005. augusztus 24–25-én. 

A konferencia kapcsolódni kíván a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszushoz, melynek fő 

témája: Kultúra, nemzet, identitás. A konferencia működési formái: a doktoriskolák bemutat-

kozása, doktorjelöltek tudományos előadásai. A konferencia hivatalos nyelve a magyar és az 

angol. 

A rendezvény elsődleges célja, hogy elősegítse a Nemzetközi Magyarságtudományi Tár-

saság szellemi utánpótlásának nevelését. A doktoriskolák konferenciája a magyarságtudomány 

iránt érdeklődő doktoranduszok és fiatal kutatók számára rendszeres nemzetközi fórumot kíván 

biztosítani két kongresszus között. A nemzetközi tudományos esemény felerősítheti a külföldi 

hallgatók érdeklődését a hungarológia iránt, elősegítheti a külföldi hungarológiai doktori képzés 

kiteljesedését, a hazai és külföldi hungarológiai műhelyek tudományközi együttműködését, s 

végső soron a magyarságtudományi kutatások szemléleti és módszertani megújulását. Ugyanak-

kor szorosabbá és szervezettebbé teheti a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az 

egyetemek, illetve az új tudósgenerációk kapcsolatát. A doktoriskolák konferenciája nem utolsó-

sorban céljának tekinti a 2006-ban Debrecenben megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Hunga-

rológiai Kongresszus szakmai előkészítését. A kitűzött cél indokolja, hogy a konferencia kap-

csolódni kíván a kongresszus fő témájához. 

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája három előadóval képviseltetheti magát a 

rendezvényen, akik ismertetik saját kutatási témájuk előzetesen közreadott tanulmányának tézi-

seit. A doktoriskolát képviselő előadókat a jelentkezők közül a doktoriskola tanácsa választja ki. 

Jelentkezhetnek PhD-hallgatók, predoktorok és a közelmúltban PhD-fokozatot szerző egykori 

hallgatók kész dolgozattal, melynek téziseit előadják a konferencián és témáját megvitatják a 

résztvevőkkel. 

A jelentkezés módja: a dolgozatokat 2005. február 20-ig csatolt fájlban el kell juttatni a 

doktoriskola titkárságára (Bodnár Krisztina, epika@elte.hu). Az értékelést a doktoriskolai ta-

nács, illetve az általa felkért opponensek végzik el. 

A tanácskozás megrendezésének egyéb körülményeiről és feltételeiről a későbbiekben 

adnak tájékoztatást a rendezők. 
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