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„A tudomány ekként rajzolja világát” – Irodalom, nevelés és történelem metszetei I. nagy sikerére tekintettel folytatódik a tudományos 
konferencia megszervezésének hagyománya. Célunk az idei évben is tudományos szekciók felállítása, az irodalom, a nevelés és a tör-
ténelem közös metszeteinek megvilágítása; az irodalomtudományi, a neveléstörténeti, neveléstudományi és a történelemtudományi 
témában kutatók közös szakmai fórumának megteremtése, emellett pedig a szakmai kapcsolatok erősítése. A konferencia interdisz-
ciplináris jellegét a három kijelölt terület (irodalomtudomány, neveléstudomány és történelemtudomány) történetileg szorosan ösz-
szefonódó léte és egymást folyamatosan megtermékenyítő viszonyrendszere indokolja.

A jelentkezők köre: elsősorban a hazai, valamint a határon túli PhD-hallgatók és doktorjelöltek, mesterképzésben és osztatlan tanár-
képzésben részt vevők jelentkezését várjuk.

A jelentkezés módja: a leendő résztvevők jelentkezésüket egy magyar nyelvű, legfeljebb 2 000 karakter (szóközökkel) terjedelmű rezümé 
feltöltésével adhatják le. A beküldött rezümék anonim bírálaton esnek át. A részvételi díj 2 000 Ft, amelyet a regisztrációs felületen elér-
hető számlakérő nyilatkozat kitöltése és elektronikus beküldése után, a válaszlevélben kapott számla alapján kérünk befizetni.

További információért forduljanak bizalommal a szervezőkhöz:
Mizera Tamás (Mizera.Tamas@opkm.hu) • Szabó P. Katalin (katalinszabo@caesar.elte.hu)

A konferencia szervezői:
EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum • MTA MAB Pedagógiai Szakbizottság Nevelésfilozófiai és Pedagó-
giatörténeti Munkabizottság • Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály • Eszterházy Károly 
Egyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat • Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat

A konferencia plenáris előadásai:
2019. május 6.:  Dr. Gintli Tibor:  Anekdotizmus és modernség
2019. május 7.:  Dr. Verók Attila:  Diszciplínák metszéspontjában: a könyvtörténet univerzalitása

A konferencia kísérőprogramjai: könyvtárbemutató, múzeumi tárlatvezetés, a nyitó napon ünnepélyes fogadás, ingyenes be-
iratkozási lehetőség az Országos Pedagógiai Könyvtárba, személyre szóló meglepetés (a regisztrációs űrlap hiánytalan kitöltése 
esetén). Az előadók részére konferenciacsomagot, valamint frissítőt biztosítunk.

Regisztráció, absztraktok feltöltése és számlakérő nyilatkozat: aterv2019.uni-eszterhazy.hu
Jelentkezési határidő: 2019. március 31.


