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Kollektív traumák, határhelyzetek, 
természeti és társadalmi katasztrófák 

 

a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 
 

2011. november 11-13. 
Miskolci Egyetem 

 
 

A konferencia témája 
 
 
Az elmúlt évtizedeket és éveket kollektív traumák, globális és lokális természeti katasztrófák, 

társadalmi megrázkódtatások kísérték. A társadalmi élet számos jelenségét, tapasztalatát, élményét 

a szakma nem tudja értelmezni a megszokott paradigmák mentén, a tipikusra fókuszáló 

megközelítési módokkal. A konferencia ezért a főáramon kívüli, a „tipikustól” eltérő társadalmi 

valóságot, a társadalmi, politikai és gazdasági változásokkal és átrendeződésekkel járó traumákat, 

az állam és az állampolgárok viszonyának megrázkódtatásait, a kiélezett interetnikus viszonyokat, 

valamint a természeti katasztrófákat és következményeit állítja reflektorfénybe. 

 

A Társaság a következő témakörök megvitatására hívja és várja a magyar szociológusokat: 

 

� Társadalmi katasztrófák, kollektív traumák 

� Természeti katasztrófák és a társadalom 

� Határhelyzetek, élethelyzetek a társadalom peremén 

� Alternatív kultúrák, életformák, értékrendek, világképek 

� Interetnikus konfliktusok 

� A kevéssé elemzett társadalmi folyamatok, történések, rendkívüli események és jelenségek 

alternatív megközelítési módjai 

 

A Társaság a magyar szociológusok legnagyobb szakmai rendezvényével kíván hozzájárulni ahhoz, 

hogy a közfigyelem bizonyos társadalmi csoportok élethelyzeteinek drámaiságára, a társadalom 

szövedékének sokszínűségére, és a lehetséges értelmezések gazdagságára irányuljon. Fontosnak 

tartja, hogy a közbeszéd erre a különbözőségekből összeálló, konfliktussokkal terhelt, traumatikus 

élményekkel átszőtt valóságra reflektáljon. A konferencia célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 

a társadalompolitikának számolnia kell a főáramon kívüli, kisebbségi, speciális igényű 

csoportokkal, alternatív életformákat és értékrendeket követőkkel, továbbá hogy elősegítse a 

párbeszédet és a szélesebb körű együttműködést a különböző tudományterületek művelői között. 

 

Csepeli György elnök  

Budapest, 2011. február 
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Felhívás 
 

 

A Magyar Szociológiai Társaság előadók jelentkezését várja a fenti témakörökhöz kapcsolódóan.  

 
A jelentkezés módja 
 
A konferenciára a konferencia webfelületén keresztül lehet jelentkezni, a regisztrációs űrlap 

kitöltésével és elküldésével.  

 

http://www.szociologia.hu/jelentkezes_a_konferenciara_absztraktok_feltoltese/ 
 

A regisztrációs űrlap személyes adatok, valamint magyar és angol nyelvű absztraktok feltöltéséből 

áll. Egy előadó legfeljebb egyszer adhat elő, de szerzőtársként többször is szerepelhet.  

 

A jelentkezés határideje: 2011. május 15. 
 

A rendszer a határidő lejárta után nem fogad el újabb jelentkezést. A feltöltött adatokat a 

jelentkezési határidőn belül lehetséges módosítani a regisztráció során megadott e-mail cím és 

jelszó segítségével.  

 

A jelentkezést tudományos bizottság bírálja el május hónap folyamán. A jelentkezők e-mail-ben 

kapnak értesítőt a bírálat eredményéről. Elutasítás esetén a tudományos bizottság indoklása alapján 

egy alkalommal van lehetőség módosításra a webfelületen keresztül, szintén a regisztráció során 

megadott e-mail cím és jelszó segítségével.  

 

Az elfogadott előadásokat a tudományos bizottság szekciókba sorolja, melyről a szervezőbizottság 

értesítést küld, és egyben a részvétel megerősítését kéri az előadótól.   

 

Technikai segítség: a konferencia e-mail címén: mszt2011konf@socio.mta.hu.  

 

Absztraktok 
 

Az absztraktok terjedelme szerzők és cím nélkül egyenként (magyar és angol külön-külön) 1000-

1200 karakter szóközzel.  

 

A Társaság az absztraktokat:  

• absztraktfüzet formájában közreadja a konferencián,  

• a konferenciát követően megjelenteti a Társaság honlapján, valamint  

• a teljes tanulmányokkal együtt CD-n is.  
 
Poszterek 
 
A Társaság lehetőséget biztosít poszterek bemutatására is. A jelentkezés megegyezik a fent 

leírtakkal. 
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Regisztrációs díj előadók számára 

 
• Elfogadott előadás vagy poszter esetén az előadó(k)nak regisztrációs díjat szükséges fizetni.  
• Előadói regisztrációs díj MSZT tagoknak: 3000 Ft, nem MSZT tagoknak: 5000 Ft 

• A díjat kérjük átutalni az MSZT számlaszámára: ERSTE Bank 11991102-02102940-

00000000. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: név, konferencia 2011. 

• Ha az átutalt összegről számlát kér, a konferencia helyszínén jelezze a regisztrációnál. 

Szükséges adatok: név, adószám, cím, számlaszám, összeg.  

• Ha az átutalás akadályba ütközik (pl. határon túlról érkező előadók esetében), kérjük jelezze! 

Ebben az esetben a regisztrációs díj a helyszínen, készpénzben fizethető.  

 

A regisztrációs díj átutalásának határideje: 2011. július 30. 
 

A konferencia nyelve 
 
A konferencia nyelve magyar. Ha az előadó anyanyelve nem magyar, lehetőség van az előadás 

idegen nyelven történő megtartására. Magyar anyanyelvű előadók számára idegen nyelven történő 

előadás akkor lehetséges, ha a teljes szekció egyazon idegen nyelven hangzik el.  

 

A konferenciáról 
 

Előadások 
 
Az előadások időtartama 20 perc + 10 perc kérdések. A szekciótermekben lehetőség lesz lap-top és 

kivetítő használatára. A pontos időbeosztásról, technikai háttérről, power point-ok beküldéséről, és 

egyéb, az előadásokkal kapcsolatos információkról a Társaság e-mail-en értesíti az előadókat.  
 

Teljes tanulmányok 
 

A Társaság az előadásokhoz kapcsolódó teljes tanulmányok megjelentetésére is lehetőséget nyújt. A 

tanulmányok nyelve az elhangzott előadás nyelve.  

 

A tanulmányok megjelennek:  

• A társaság honlapján. 

• Konferencia CD-n, az absztraktokkal együtt, lektorálva, ISBN számmal. 

• A teljes tanulmányokat az előadó a Szociológiai Szemle szerkesztőségéhez is eljuttathatja. A 

tanulmány elfogadása és megjelentetése ebben az esetben a folyóirat szabályainak 

megfelelően zajlik.  

 

Kapcsolat 
 
Cím: 1014 Budapest, Országház utca 30. 

Telefon: 1/2240786 

Fax: 1/2240790 

Honlap: http://www.szociologia.hu 

A konferencia honlapja:  
Jelentkezés: http://www.szociologia.hu/jelentkezes_a_konferenciara_absztraktok_feltoltese/ 
A konferencia e-mail címe: mszt2011konf@socio.mta.hu 


