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KÖRLEVÉL 1.
(2018. szeptember 1.)
Tisztelt Kollégák!
A korábbi nagysikerű konferenciák (2008; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017) következtében
konferencia-sorozatunk és a hozzá szorosan kapcsolódó „Újragondolt negyedszázad rovat” a
Közép-Európai Közleményekben a Horthy-korszakkal foglalkozó történészek egyik legnagyobb és
legfontosabb szakmai fórumaivá váltak. Ennek jegyében 2018-ben ismét megrendezzük
konferenciánkat:

VIII. Újragondolt negyedszázad.
Tudományos konferencia a Horthy-korszakról.
2018. november 9. (péntek)
Szeged
I. A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA
10.30.-12.30. Plenáris előadás
6 plenáris előadás. A neves előadók felkérése folyamatban.
12.30.-12.40. FOLYÓIRATBEMUTATÓ:
A Közép-Európai Közlemények No43-as számának
(XI. évfolyam 4. szám 2018/4. szám)
bemutatása.
A folyóirat ezen számában több mint 10 olyan tanulmányt közlünk, mely a Horthykorszak valamelyik szeletével foglalkozik.
A számot bemutatja Dr. PhD. Miklós Péter, a Közép-Európai Közlemények
„Újragondolt negyedszázad – a Horthy korszak – rovatának” rovatvezetője.
12.40.-12.50. „A KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁÉRT DÍJ” ünnepélyes átadása
12.50.-13.00: KÖNYVBEMUTATÓK
13.00.-14.00. Ebéd és kötetlen szakember találkozó.
14.00.-18.00. Szekció-előadások.
Egy-egy szekció-előadás 20 perc terjedelmű, melyet 5 perc vita követ.
II. JÖVŐKÉPÜNK ÉS KÜLDETÉSÜNK
Egy XX. századi közép-európai és magyar történelem kutatásával és oktatásával foglalkozó
szakmai műhely magas színvonalon történő működtetése. Folyóiratok és könyvek
megjelentetésével, valamint vitafórumok és konferenciák szervezésével igyekszünk hozzájárulni a
nemzeti, polgári, konzervatív történetírás fejlődéséhez.
III. MINŐSÉGPOLITIKÁNK FŐ IRÁNYAI
✓ Valamennyi beérkezett tanulmányt két lektorral, úgynevezett „vak eljárás” keretében
lektoráltatunk – és csak azon tanulmányokat jelentetjük meg, amelyeket mindkét lektor támogat.
✓ Folyóiratunkat a korszerű Open Journal System rendszer alkalmazásával működtetjük.
✓ A fiatal történészgeneráció szakmai fejlődésének elősegítése érdekében valamennyi szekciót a
Horthy-korszakkal foglalkozó tapasztalt senior kutatók szekcióelnöklésével rendezünk meg.

IV. MILYEN TÉMÁJÚ ELŐADÁSOKAT VÁRUNK?
Mivel 1918 őszén számos olyan esemény történt, amely alapvetően meghatározták KözépEurópa sorsát a 100 éves évfordulókra tekintettel a jelentkezőknek dupla tematikát hirdetünk meg:
Az első tematikus terület: Közép-Európa 1918 őszén
Várjuk azok jelentkezését, akik 1918–1920-as évekkel kapcsolatban az alábbi területeket
kutatják:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Az Osztrák–Magyar Monarchia bukása
A versailles-i békerendszer születése 1918-1922
Ausztria története
A balti államok története
Balkáni államok (Albánia, Görögország) története
Bulgária története
Csehszlovákia története
Jugoszlávia története
Magyarország története
Törökország története
A második tematikus terület: a Horthy-korszak, 1919–1944

Várjuk azok jelentkezését, akik a Horthy-korszak valamely területét kutatják. A szekciók a
beérkezett jelentkezések függvényében kerülnek kialakításra. Az alábbi szekciókat tervezzük
indítani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Horthy-korszak külpolitikája
A Horthy-korszak hadtörténete
A Horthy-korszak belpolitikája
A Horthy-korszak gazdaságtörténete
A Horthy-korszak egyháztörténete
A Horthy-korszak kultúrája és iskolaügye
A Horthy-korszak sajtótörténete
A magyarországi kisebbségek története a Horthy-korszakban
A magyar kisebbségek története a Horthy-korszakban

V. PUBLIKÁLÁS
A plenáris előadások és a szekció-előadások szerkesztett és lektorált verzióját a Közép-Európai
Közlemények akadémiai „B” kategóriás folyóirat No47-es számában (XII. évfolyam 4. szám
2018/4.) jelentetjük meg.
Ezen szám 2019. november havában fog megjelenni, a jövő évi, azaz IX. Újragondolt
negyedszázad konferenciára.
A tanulmányok leadásával kapcsolatos formai követelményeket a 2018. október 30-án
kiküldésre kerülő Körlevél 2. fogja tartalmazni.
VI. A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A következő oldalon található JELENTKEZÉSI
laszlo.gulyas65@gmail.com.hu emailcímre.

LAP

kitöltése

és

megküldése

a

VII. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. október 1.
VIII. RÉSZVÉTELI DÍJ: 20.000 Ft (húszezer forint). Ez magába foglalja az ebédet, a napközbeni
kávét és üdítőt, továbbá a folyóiratban való megjelentetés költségeit.

IX. A KONFRENCIASZERVEZÉS TOVÁBBI MENETE:
2018. október 1.
2018. október 2.

2018. október 26.
2017. október 31.

A jelentkezési határidő
A Körlevél 2. kiküldése. Ez a körlevél tartalmazza:
1. Értesítés a jelentkezés elfogadásáról.
2. A részvételi díj fizetésével kapcsolatos technikai információkat.
3. A tanulmány formai követelményeit.
Az előzetes konferencia program kiküldése.
A végleges konferencia program kiküldése.

VII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK KÉRÉSE
A gulyas1@t-online.hu emailcímen vagy a 06/30/3747-841-es telefonszámon
Dr. PhD. Miklós Péter
A Szervezőbizottság társelnöke.

Prof. Dr. Gulyás László
A Szervezőbizottság társelnöke.

JELENTKEZÉSI LAP
VIII. Újragondolt negyedszázad.
Tudományos konferencia a Horthy-korszakról.
2018. november 9.
Szeged
Név:
Tudományos státusz
(MTA doktora, habil, PhD,
PhD-hallgató)
Munkahely neve és címe:
Emailcím:*
Mobilszám:
Az előadás címe:
*A konferencia jelentkezőkkel a kapcsolattartás emailen történik ezért kérjük
mindenféleképpen adjon meg email címet.

Dátum

Aláírás
(elegendő az sk, nem kérünk szkennelést)

