
 183 TNTeF (2012) 2.3 

KONFERENCIA RÉSZVÉTELEK ÉS FELHÍVÁSOK 

A „magyar” társadalmi nemi és szexuális viszonyok sajátosságai: Összehasonlító 
megközelítések. 9. Nyelv, Ideológia, Média: Interdiszciplináris Gender 
konferencia, Szegedi Tudományegyetem, 2013. szeptember 27-28.  

2013-ban kilencedik alkalommal rendezi meg a TNT, a Szegedi 
Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja a nyelvhasználat 
és a hatalom, a kulturális reprezentációk és az ideológia, illetve ezek 
intézményekbe ágyazódottságát, a nők és a feminista gondolkodás 
magyarországi összefüggéseit vizsgáló konferenciáját. Szeretettel várjuk 
vissza a korábbi konferenciák résztvevőit, hívjuk mindazokat, akik eddig 
még nem vettek részt. Itt a kiváló alkalom, csatlakozzatok hozzánk!  

A 2013-as konferencia a magyar, illetve a magyarországi patriarchális 
társadalmi rend és heteronormativitás sajátosságait kívánja megvizsgálni. 
Arra keresi a választ, mennyiben, miben más az itteni helyzet, vagy miben 
hasonlít más társadalmak, kultúrák gyakorlataihoz. Kutatásmódszertani 
szempontból ez azt is megköveteli, hogy átgondoljuk, reflektáljunk arra, 
miként választjuk meg vonatkoztatási pontjainkat, melynek eredményeként 
aztán felrajzoljuk a „magyar”-nak gondolt/tételezett reprezentációk, 
értelmezési keretek, intézmények sajátosságait. A NYIM 8. záró vitáján úgy 
láttuk, talán elérkezett az idő, amikor nem egy társadalmi jelenség, nem egy 
konkrét téma az, amit a felhívásban megfogalmazunk, hanem az 
összehasonlítás elengedhetetlen mozzanatát emeljük a középpontba. Úgy 
gondoltuk, a magyar feminista kutatás elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol az 
eddig végzett munka megengedi ezt a fajta tematikai sokféleséget, melyet a 
módszertani megközelítés hasonlósága kapcsol össze.  

Várjuk tehát mindazokat az előadásokat, melyek a következő 
kérdésekre keresik a választ:   

 Milyen elméleti keretek hasznosíthatók különböző tudományterületen 
folyatott kutatásaink során? A pedagógiai, szociológiai, történelmi, 
nyelvészeti, az irodalomtudomány és kultúratudomány területén 
kutatásainkban?  

 Milyen társadalmi eseményeket, kulturális jelenségeket, földrajzi 
pontokat, választunk, hová megyünk „el”, hogy onnan „visszatérve” 
belátható(bb) legyen az, amit „itt” szeretnénk „magyar” sajátosságként 
megragadni? 

 Mi történik a fogalmakkal, a „határátlépések” során? Milyen irányúak 
ezek a mozgások? 
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 Melyek azok a konkrét jelenségek, kulturális és társadalmi gyakorlatok, 
melyekre itt és most feltétlenül reflektálnia kell a magyar feminista 
kutatásnak? Mennyiben sajátosak ezek a gyakorlatok, jelenségek, 
alkotások?  

A jelentkezési határidő: 2013. június 15. Jelentkezni a csatolt 
formanyomtatványon lehet. Akik előadni jelentkeznek, kérjük, írjanak egy 
200-220 szavas összefoglalót, amit a jelentkezési lap megfelelő rovatába lehet 
illeszteni. A Jelentkezési lapokat a szervezők e-mail címére kell elküldeni a 
megadott határidőig. Az előadásokból a TNTeF folyóirat 2014. tavaszi 
számában közlünk válogatást. 

 
I-mean 3 Identity and Language Conference. University of the West of England, 
Bristol, UK. 2013. április 18-20. Az absztraktok (név és intézmény 
megjelölése NÉLKÜL) beküldési határideje: 2013. január 31. Részletes 
információ a konferencia HONLAPJÁN található. 

 
Queer, Feminist and Social Media Praxis Workshop. University of Sussex, 
Brighton, UK. 2013. május 17. Az absztraktok beküldési határideje: 2013. 
január 31. Részletes információ a konferencia HONLAPJÁN található. 

 
European Iconology East & West 5: Cultural Imageries of Body and Soul – 
Intermedial Representations of the Corporeal, the Psychic and the Spiritual. Szegedi 
Tudományegyetem. 2013. május 29-31. Az absztraktok beküldési határideje: 
2013. január 31. Részletes információ a konferencia HONLAPJÁN található. 

 
LiES 2013: Saints and Sinners: Postmodernism, Feminism and Medievalism in 
Literature in English. Poznan, Poland. 2013. április 21. Az absztraktok 
beküldési határideje: 2013. február 5. Részletes információ a konferencia 
HONLAPJÁN található. 

 
5th Global Conference: Fashion. Oxford, United Kingdom. 2013. szeptember 9-
12. Az absztraktok beküldési határideje: 2013. február 15. Részletes 
információ a konferencia HONLAPJÁN található. 

 
8th Global Conference. Visions of Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science 
Fiction. Mansfield College, Oxford, United Kingdom. 2013. július 18-20. Az 
absztraktok beküldési határideje: 2013. február 8. Részletes információ a 
konferencia HONLAPJÁN található. 

 

http://www.tntefjournal.hu/
http://www1.uwe.ac.uk/cahe/research/bristolcentreforlinguistics/i-mean.aspx
http://queerfemdigiact.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/transregionaliconology/
http://wa.amu.edu.pl/lies/
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/fashion/call-for-papers/
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/visions-of-humanity/call-for-papers/
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8th Global Conference. The Erotic. Mansfield College, Oxford, United Kingdom. 
2013. szeptember 19-21. Az absztraktok beküldési határideje: 2013. március 
22. Részletes információ a konferencia HONLAPJÁN található.

 
3rd Global Conference. Gender & Love. Mansfield College, Oxford, United 
Kingdom. 2013. szeptember 15-17. Az absztraktok beküldési határideje: 
2013. március 22. Részletes információ a konferencia HONLAPJÁN található. 

 
Writing the 'Rainbow Nation'?: Examining 20 Years of Post-Apartheid Literature 
University of Regensburg, Germany . 2014. április 4-5. Az absztraktok 
beküldési határideje: 2013. július 31. Részletes információ a konferencia 
HONLAPJÁN található. 

 
Rethinking Intermediality in the Digital Age. Cluj-Napoca, Romania, Sapientia 
University. 2013. október 24-26. Plenáris előadók: Henry Jenkins, Marie-
Laure Ryan, Joachim Paech. Az absztraktok beküldési határideje: 2013. 
május 20. Részletes információ a konferencia HONLAPJÁN található. 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/the-erotic/call-for-papers/
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/gender-and-love/call-for-papers/
http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/anglistik/staff/petzold/rainbow-nation
http://film.sapientia.ro/en/conferences/rethinking-intermediality-in-the-digital-age

