FELHÍVÁS
A Magyar Történelmi Társulat és annak Dél-dunántúli Csoportja,
a pécsi Kronosz Kiadóval együttműködve
háromnapos konferenciát rendez.
A téma:

Személyiség és történelem – a történelmi személyiség
A történeti életrajz módszertani kérdései
Ideje: 2016. augusztus 15–17.
Helyszín: Hethland Üdülő, Zamárdi, Kiss Ernő u. 3.
 Az üdülő közvetlenül a Balaton-parton van, önálló stranddal, ápolt, elkerített, parkszerű udvarral, teraszokkal.
 Szállás: 2 és 3 ágyas, zuhanyozós szobákban.
 Gépkocsik elhelyezése: az udvaron zárt parkolóban.
Részvételi díj várhatóan: 25.000 Ft./fő, mely a szállás (2 éjszaka) és az étkezés (2–2 reggeli,
ebéd, vacsora) árát tartalmazza. A program egyéb költségeit a szervezők fedezik.
A konferencia elsődleges célja, hogy módszertani segítséget nyújtson, és konzultációs lehetőséget biztosítson olyan kutatóknak, akik történeti életrajz írásával foglalkoznak.
A program ugyanakkor igen hasznos lehet a történelmet felsőoktatásban vagy a közoktatási
intézményekben tanítók, illetve minden, a történelem iránt érdeklődő személy számára.
A résztvevők tájékoztatást kapnak a Kronosz Kiadó és a Társulat közös kiadásában megjelenő, történeti életrajzokat közreadó Sziluett életrajzi sorozatáról is, melynek addig megjelent kötetei a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók lesznek.
A program két blokkból áll:
I. Elméleti és módszertani kérdések
Téma
A modern történeti életrajz alapvető módszertani kérdései és
követelményei
Historical agency – a szubjektív cselekvő középpontba állítása
a történettudományban
Befolyásos értelmiségiek a politikai döntések hátterében
(Kozma Miklós és Ágoston Péter példáján)
Pszichológia és történettudomány
Vezető politikus és tömeg. Kölcsönhatások, szituációk, módszerek. Biográfiaírás és szociálpszichológia
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Előadó
Kövér György, az MTA
doktora, egyetemi tanár
Gyáni Gábor, akadémikus, egyetemi tanár
Ormos Mária, akadémikus, professor emerita
Hunyadi György, akadémikus, egyetemi tanár
Erőss Ferenc, az MTA
doktora, egyetemi tanár

A pszichobiográfiai módszer alkalmazásának lehetőségei az
életrajzírásban

Kőváry Zoltán, PhD,
egyetemi adjunktus

II. Előadások történeti személyiségekről
E blokk keretében várhatóan 12 előadás hangzik el főként magyarországi (részben külföldi) történeti személyiségek életrajzáról, illetve annak írásával kapcsolatos, a személyiségből, tisztségéből, helyzetéből és a korszak sajátosságaiból fakadó módszertani problémákról és lehetőségekről, amelyeket — az elméleti blokkban elhangzottak tanulságait is figyelembe véve — megvitatnak a résztvevők.
Az előadások kiválasztása folyamatban van. Olyan tapasztalt és fiatal kutatók felkérésére
kerül sor, akik már publikálták vagy most készítik az általuk választott történelmi személyiség(ek) biográfiáját. Ezek között épp úgy szerepelnek párhuzamos és kollektív
(prozopográfia), mint egyes személyekről készült életrajzok.
Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy előadási tervvel jelentkezzen bárki. Az előadások
kiválasztásánál ezeket a felajánlásokat is mérlegeljük, annak érdekében, hogy a prezentált
életrajzi változatok révén minél több módszertani problémára hallhassunk példát, s nyíljon lehetőség ezek tapasztalatainak megvitatására.
A szervezők kiadják az előadások tanulmánnyá érlelt változatát. Erre azok számára is lehetőséget biztosítunk, akik idő hiányában nem szerepelhetnek előadóként a konferencián.
A vitákban ők is elmondhatják tapasztalataikat. Ezért, és az előadások, eszmecserék keretében szerezhető, a további kutatómunka során hasznosítható információk miatt számukra
is hasznos lehet a személyes részvétel.
Előadásra/tanulmányírásra jelentkezni a mellékelt témajavaslati lapon lehet, melyet a
jelentkezési lappal együtt kérünk beküldeni.
Jelentkezni a mellékelt űrlapon lehet, mely technikai okok miatt két helyre küldendő be:



Email:
o vonyo.jozsef@gmail.com
o csizmadia720@gmail.com
postai úton:
o Vonyó József, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2.
o Magyar Történelmi Társulat, 1014 Budapest, Úri u. 53.

Határidő: 2016. május 10.
Budapest – Pécs, 2016. április 20.
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