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Jubileumi évéhez érkezett a szegedi gender-konferencia  A közös gondolkodás, 

kutatás és a kitartó érdeklődés eredményeként 2019-ben a TNT, Társadalmi Nemek 

Tudománya Kutatócsoport tizenötödik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, melynek 

célja a különféle magyarországi és a magyar diaszpórában létező, illetve magyarként 

elgondolt társadalmi és kulturális gyakorlatok, intézmények és reprezentációk vizsgálata a 

‘gender’ és a ‘szexualitás’ nézőpontjából. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák 

résztvevőit, és hívunk mindenkit, aki most szeretne csatlakozni hozzánk.  

A 15. konferencia hívószavául a metszetelméletet, az interszekcionális megközelítési módot  

választottuk. Várjuk mindazokat az előadásokat, melyek a gender/szexualitás viszonyok 

intézményesülését és reprezentációit vizsgálják a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a 

nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, tudománytörténet, a 

politológia, a szociológia, a közgazdaságtudomány vagy a pszichológia területén. Várjuk 

továbbá azokat az előadókat, akik különféle mozgalmakban, civil szerveződésekben szereztek 

tapasztalatokat arról, hogy miként és mennyiben lehet a megosztó érdek- és 

értékkülönbségeket meghaladni, szövetségeket építeni a metszetszemlélet alkalmazása révén. 

Az előadások, reményeink szerint, egyrészt az interszekcionális megközelítési mód 

alkalmazásának bemutatását szemléltetik konkrét jelenségek kapcsán. De reméljük, hogy 

elméleti, általános kritikai reflexiók is elhangzanak, melyek napjaink sokféle (nemzeti és 

transznacionális) hatalmi gyakorlatainak és elnyomó intézményeinek (rasszizmus, globális 

kapitalizmus, idegengyűlölet, transzfóbia, testiépségterror) egymásra gyakorolt hatását, 

egyberendeződését, együttműködését vizsgálják a feminista kritikai elméletek kidolgozása 

érdekében.     

A következő témákat gondolatébresztőnek szánjuk, amelyeket a különféle tudományágak 

sajátos szemszögéből vizsgálva sok más irányba vihetnek el majd az előadók: 

 A rasszista, etnicista, hetero/szexista alapú, a kereszténységre, a hazára, stb. apelláló, a 

21. századot uraló megfélemlítési politikai gyakorlatok nők életét szervező 

intézményeit, a ’nőiség’ jelentésének változását vizsgáló legújabb kutatások 

eredményeinek bemutatása. 

 Milyen erővonalak, ideológiák mentén rekesztődnek ki egymáshoz képest adott 

magyar nők csoportjai az irodalmi, filmes, populáris kultúra, és képzőművészeti 

reprezentációkban – milyen nőszempontú vagy feminista művek, kiállítások, 

alkotócsoportok, médiafelületek veszik fel velük a harcot?   

 Milyen magyarázatok, modellek rajzolódnak ki az egyes tudományterületeken a 

nőcsoportok és a női szubjektum sokféleségének megragadására? Milyen 

megközelítési módokra, művekre támaszkodnak, kikre hivatkozva vállalnak ezek az 

iskolák elméleti közösséget?  

 Mennyiben van jelen a feminizmusra globálisan is jellemző megosztottság a ’fiatal’ és 

‘idős’ generáció, az ‘identitás politika’ és a ’strukturális kritika’, a ’kulturális 

relativizmus’ és a ‘valódi társadalmi kiszolgáltatottság’ törésvonalai mentén? Lehet-e, 

kell-e átírni, ‘elrajzolni’ ezeket a törésvonalakat? 



 A feminista önkritika lehetőségei és buktatói: Mit jelent a ‘gender’ fogalom 

pluralitása?  

 

A jelentkezési határidő: 2019. június 10. Jelentkezni a TNT honlapjáról a News and 

Update oldalról letölthető (http://gender.ieas-szeged.hu/category/news-updates/) 

formanyomtatványon lehet. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a Szervezők e-mail címére 

kell továbbítani. Akik előadással jelentkeznek, kérjük, illesszék az előadás 200-220 szavas 

(folyamatos, egyetlen bekezdésbe szerkesztett) összefoglalóját a jelentkezési lap 

megfelelő rovatába. Hagyományainknak megfelelően, a TNTeF folyóirat 

(www.tntefjournal.hu) 2020 Tavaszi számában válogatást közlünk az elhangzott 

előadásokból – amennyiben azok még nem kerültek közlésre. Az előadások magyar 

jelenségekről (is), magyar nyelven hangzanak el, 20 percesek és 10 perc vita követi őket. 

Az elfogadott előadásokról 2019. július 10-ig küldünk értesítést.  

Részvételi díj 7500 Ft, nappalis PhD hallgatóknak és önálló jövedelemmel nem 

rendelkezőknek 5000 Ft (műsorfüzet, péntek esti fogadás, szombati szendvicsek, illetve 

kávék). MA és BA hallgatók részvételi díj nélkül lehetnek jelen a konferencián. A részvételi 

díjat csak a helyszínen lehet (számla ellenében) befizetni. A részvételt lemondani – díjfizetés 

kötelezettsége nélkül – csak szeptember 1-jéig áll módunkban elfogadni (e-mailben Barát 

Erzsébetnél). 

A NYIM 15 honlapja 2018. július 10-től lesz elérhető majd a TNT Kutatócsoport honlapján. 
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