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a folyóirat indukálta diskurzus a globális európai és a regionális hatások 
alatt egyszerre alakuló közép-európai társadalmi létformák és életvezetési stra-
tégiák, fenntartható közösségi modellek interdiszciplináris és multikulturális 
szempontú körüljárását jelenti. 

a tudományos diskurzus kulcsszavai: hagyomány és megújulás, kulturális 
és nyelvi identitás, közösségi emlékezet, globalizáció, regionális értékrend, 
multikulturális mozgások, individuális értékek. 

A tanácskozás a jog-, a (köz)gazdaság-tudomány, a szociológia, a filozófia, 
a társadalom- és művelődéstörténet, valamint a különböző szaketikák legfon-
tosabb kutatási témáit tűzi napirendre. Megszervezését a közép-európai társa-
dalmi modellek átalakulása, a globalizáció indukálta digressziók, az aktuális 
politikai mozgások, közösségi struktúrák és jogtörvények alakulása aktualizálja 
és indokolja. Ezek közé tartozik a különböző nemzetközi társadalmi programok, 
gazdasági és környezetvédelmi jogszabályok, nyelvtörvények meghozatala és 
létrejötte. Megtartását a tudományos beszédmódok változásai, a diszciplináris 
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határok módosulásai is időszerűvé teszik; olyan modern társadalmi és közösségi 
problémák vetődnek fel, amelyek egyaránt érintenek jogszabályokat, kulturális 
attitűdöket és etikai problémákat (pl. szlovák nyelvtörvény, kollektív bűnösség 
elve, társadalmi rehabilitáció stb.).

A tanácskozás figyel az európai és a regionális társadalmi mozgások létre-
hozta gyakorlati kérdésekre is: pl. nemzetközi támogatási struktúrák, a jogsza-
bályokkal való szinkron mozgások, az életmód-átalakulások morális vonzatai. 
Egyik legfontosabb kérdésköre ugyanakkor a tudástranszfer, az információköz-
vetítés és az oktatási innováció.

A tanácskozás tudományos diskurzusában hazai és nemzetközi tudományos 
és kutatói műhelyek tudósai, kutatói vesznek részt. A konferencia nyelve a ma-
gyar, legfontosabb kulturális kódjai is a magyar nemzeti értékrenden alapulnak, 
ugyanakkor nem zárkózik el más nyelvek és kultúrák megnyilatkozásaitól és 
kérdésfelvetéseitől sem. A konferencia előadói angol és más idegen nyelven is 
megszólalhatnak és prezentálhatják kutatásaikat.

a Társadalomtudományi, kultúrtörténeti, kulturális antropológiai kutatások 
a XXI. század elején címmel, a Létünk folyóirat által megrendezésre kerülő tudo-
mányos tanácskozás várható eredménye egyrészt az elmúlt évszázad vonatkozó 
kutatásainak összegezése, a XX. századi társadalomtudományi-kulturális antro-
pológiai törekvések és eredményeinek/hiányainak felmérése, másrészt – és első-
sorban – az adott területek tudományelméleti gondolkodásának, új irányzatainak 
és feladatainak felvázolása a XXI. század perspektívájából. a konferencia tehát 
az adott tudományterületekre és vonzatkörükre (interdiszciplináris kapcsolata-
ikra) jellemző múlt kiértékelésével, másrészt XXI. századi stratégiák, kutatási 
modellek javaslatával gazdagítja a vajdasági magyar tudományos életet.


