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A TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport évente megrendezett 

gender-konferenciájának keretében tizenhatodik alkalommal találkozhatnak mindazok, akik 

fontosnak gondolják megvitatni a feminista kutatás hatékonyságát, az ellenállás lehetőségeit az 

egyre szűkülő intézményes keretek között. Reméljük, hogy minél többen, minél több 

intézményből érkeznek majd jelentkezések a különféle magyarországi egyetemeken, 

intézetekben, illetve a magyar diaszpórában kutatóktól és oktatóktól. Szeretettel várjuk vissza 

a korábbi konferenciák résztvevőit, és hívunk mindenkit, aki most szeretne csatlakozni 

hozzánk.  

A 16. NYIM konferencia hívószava az ellenállás. Várjuk mindazokat az előadásokat, melyek 

arra reflektálnak, hogy miként és mennyire lehet a gender/szexualitás szempontú kutatásainkat 

a mai magyarországi és globális folyamatok eredményes kritikájaként művelni. Azaz tudunk-e 

és ha igen miért, vagy miért nem, hiteles és meggyőző hangon megszólalni (a) a saját 

tudományterületünkön, azaz a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a 

médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, tudománytörténet, a politológia, a 

szociológia, a közgazdaságtudomány vagy a pszichológia területén, (b) másrészt azok számára 

is, akik a kutatott területek jelenségeinek szerepelői, elszenvedői, adott esetben akár 

megrendelői, (c) egyben a saját magunk örömére is. Várjuk azokat az előadásokat, melyek most 

folyó kutatások eredményeit mutatják be konkrét jelenségek kapcsán, de még inkább azokat, 

amelyek általános kritikai reflexiók is egyben. Olyan előadásokat, melyek a kitörési pontok 

lehetőségét, a változtatásirányát, az ’ellen-diszkurzusok’, az átalakítás, a változtatás esélyeit 

ígérő vagy azokat meg is valósító stratégiákra fókuszálna. Miként folytassunk, folytathatunk-e 

egyáltalán rendszeres és rendszerező, a vizsgált jelenségeket átalakítani képes kutatásokat. Mik 

ennek a különféle ismeretelméleti, módszertani és politikai feltételei itt és most, napjaink 

sokféle (nemzeti és transznacionális) kirekesztő hatalmi gyakorlatainak, rendeleteinek, 

intézményi átrendeződéseinek közegében – a feminista kritikai elméletek és szerveződések 

sikeres, koalíciót, összefogást eredményező (tudomány)politikai ellenállás érdekében.     

A következő témákat gondolatébresztőnek szánjuk, amelyeket a különféle tudományágak, 

politikai tapasztalatok sajátos szemszögéből vizsgálva sok más irányba is elmozdíthatnak majd 

az előadók: 

• Milyen megfontolások mentén születnek meg kutatásaink? Miként döntjük el, mely 

jelenségeket, alkotásokat, eseményeket vizsgáljunk és melyeket ne – az egyre erősödő 

rasszista, etnicista, hetero/szexista, a kereszténységre, a hazára apelláló megfélemlítési 

politikai gyakorlatok között, melyek a nők, a ’nőiesség’, stigmatizálásában, 

lejáratásában, akár fizikai megsemmisítésében, illetve az ezeket a jelenségeket kutató 

illetve az ezeket kutató gender-tudományok ellehetetlenítésében találnak egymásra? 

• Milyen erővonalak, ideológiák mentén rekesztődnek ki 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, mitől függ ezek sikeressége?   

• Milyen magyarázatok, feminista modellek, iskolák, azon belül mely kutatók határozzák 

meg a magyarországi feminista, gender-kutatást? Változnak-e a domináns irányzatok az 



egyes tudományterületek sajátosságai szerint? Mivel jár adott megközelítési mód 

választása?  

• Lehet-e a tudós, a kutató ’aktivista’, a kutatott jelenségre felforgató módon ható felelős, 

szakmai integritását megőrizni tudó ember? Ha igen, vannak-e erre példáink?  

• Miért kell az ellenálláshoz koalíciót építeni? Mivel jár az? Lehet-e, kell-e átírni, 

‘elrajzolni’ s ha igen milyen irányban a feminista kutatáson/szerveződésen belül 

meglévő törésvonalakat, konfliktusokat? 

• A feminista önkritika lehetőségei és buktatói: Előfeltétele-e az összefogásnak a ‘gender’ 

fogalom pluralitásának felszámolása?  

• Mit jelent az ’ellenállás’ magában a kutatásban? 

 

A jelentkezési határidő: 2020. június 10. Jelentkezni a TNT honlapjáról a News and Update 

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

lehet. A jelentkezési lapot a Szervezők e-mail címére kell továbbítani. Az előadással 

jelentkezők figyelmét szeretnénk felhívni a terjedelemre: az előadás összefoglalója 200-220 

szavas, folyamatos, egyetlen bekezdésbe szerkesztett szöveg. Hagyományainknak megfelelően, 

a TNTeF folyóirat (www.tntefjournal.hu) 2021. tavaszi számában válogatást közlünk az 

elhangzott előadásokból – amennyiben azok korábban már nem kerültek közlésre. Az előadások 

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

őket. Az elfogadott előadásokról 2020. 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 – kivéve az előadókat. 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 16 honlapja 2020. július 10-től lesz elérhető a TNT Kutatócsoport honlapján.  
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