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Az elmúlt években a Wesley János Lelkészképző Főiskolán nagyszabású konferencisorozat zajlott a
bölcsész- és társadalomtudományok 1945 utáni történetéről, a tudományos élet legaktívabb
formálóinak részvételével. ( Ezeket, köztük a filozófiáról szóló, a filozófia idősebb és
középnemzedékét meghívó két konferencia programját és videofelvételeit lásd itt:
https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) A 2018/19-es akadémiai évben a sorozat az
érintett tudományágak kortárs helyzetével foglalkozik. A konferencia-sorozat első (harmadik
cikluson belüli első) alkalmára kifejezetten a hazai filozófiai élet fiatalabb generációjának aktív
képviselőit várjuk: azokat, akik az elmúlt két évtizedben kezdték kutató-filozófusi pályafutásukat, s
korosztályuk jelentős kutatóivá váltak; akik választott témájukkal a 21. században jelentek meg a
tudományos mezőben, és törekedtek kutatóműhelyek létrehozására, működtetésére. (2019-ben
kerül majd sor egy immár valamennyi generációt előadóként szívesen látó, a filozófia helyzetét
minden tekintetben áttekintő konferenciára)
A mostani konferencia előadásai döntően három témakört érinthetnek:
-

-

1. Filozófiai szempontból: Milyen kihívások/nehézségek előtt áll az a paradigma/kutatási
téma, amellyel a kutató foglalkozik? Milyen szakmai dilemmákkal találkozik az adott
paradigma/téma mellett elkötelezett kutató?
2. Tudományszociológiai szempontból: mik jellemzik e filozófus-generáció helyzetét más
generációkkal és más tudományágak képviselőivel szemben?
3. „Résztvevő-megfigyelői” reflexiók a 21. századi magyar filozófiai műhelyek, intézetek,
egyetemek, doktori iskolák helyzetéről. Az utóbbi témakörben teret engedünk olyan
szubjektív élménybeszámolóknak is, amelyek jól érzékeltetik egy-egy intézmény vagy
kutatóműhely helyzetét.

Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár
Szűcs László Gergely, posztdoktori kutató

(javasoljuk, hogy az egyes előadások iránt érdeklődők október 10 után még ellenőrizzék, nem
változott-e meg az időpont)

Az egyes előadásokra jutó idősávok úgy értendők, hogy 20 perces előadásokhoz 20 perc vitaidő
tartozik!
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A konferencia nyilvános, ingyenes, regisztrációt nem igényel.
A konferenciáról videobook készül.

