
„A magyarságtudomány műhelyei” 
 
Doktoriskolák konferenciája I.

A konferencia kapcsolódni kívánt a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszushoz, melynek 
fő témája: Kultúra, nemzet, identitás. 

 
 
(Budapest, 2005. augusztus 24–25.) 

A konferencia működési formái: 
– a doktoriskolák bemutatkozása 
– a doktorjelöltek tudományos előadásai 

A konferencia hivatalos nyelve a magyar és az angol. 

A konferencia színhelye a Balassi Bálint Intézet volt. 

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 
Balassi Bálint Intézet 
DAB Nyelv- és Irodalomtudományi Bizottság 

Rendezők: 

 
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2003-as választmányi ülésén a vezetőség 
részéről megfogalmazódott az igény a társaság szakmai munkájának erősítésére a 
kongresszusok közötti időszakban. A 2006-os VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust 
ennek érdekében megelőző "PhD-s előkongresszus" ötlete kedvező visszhangra talált mind a 
vezetőség, mind a tagság részéről. A választmányi ülés óta eltelt időszakban tárgyalásokat 
folytattunk több hazai és külföldi doktoriskola vezetőjével, s az eddig megkérdezettek kivétel 
nélkül támogatják a Doktoriskolák konferenciája gondolatát. A Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság 2004-es választmányi ülése elfogadta a konferencia tervezetét, 
amelyet Dobos István adott elő. 

Előzmények: 

 
A rendezvény elsődleges célja, hogy elősegítse a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 
szellemi utánpótlásának nevelését, ezért hagyományteremtő szándékkal hívjuk létre. A 
Doktoriskolák konferenciája a magyarságtudomány iránt érdeklődő PhD-s hallgatók és fiatal 
kutatók számára rendszeres nemzetközi fórumot kíván biztosítani két kongresszus között. A 
nemzetközi tudományos esemény felerősítheti a külföldi hallgatók érdeklődését a 
hungarológia iránt, elősegítheti a külföldi hungarológiai doktori képzés kiteljesedését, a hazai 
és külföldi hungarológiai műhelyek tudományközi együttműködését, s végső soron a 
magyarságtudományi kutatások szemléleti és módszertani megújulását. Ugyanakkor 
szorosabbá és szervezettebbé teheti a Társaság és az egyetemek, illetve az új tudósgenerációk 
kapcsolatát. A Doktoriskolák konferenciája nem utolsósorban céljának tekinti a 2006-ban 
Debrecenben megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szakmai 

A konferencia célja: 



előkészítését. A kitűzött cél indokolja, hogy a konferencia kapcsolódni kíván a kongresszus fő 
témájához. 

 
A konferencia lehetőséget biztosít az egyes iskolák vezetőinek, oktatóinak képzési 
programjaik, eredményeik, kiadványaik kötetlen formájú bemutatására. Ezután a 
doktoriskolák által kiválasztott előadók, akik a magyarságtudomány valamely szakterületét 
képviselik (néprajz, történelem, nyelvészet, irodalom, történelem, művelődéstörténet), 
ismertetik saját kutatási témájuk előzetesen közreadott tanulmányának téziseit, majd ezt 
követi a vita. Az előadók, doktoriskolánként legfeljebb 3 fő (frissen végzett doktor, PhD-s 
és/vagy egyetemi hallgató), működő és szerveződő doktoriskolákat képviselnek. 

Szervezeti forma: 

Budapest-Debrecen, 2004. december 3. 
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