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A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 
Közgyűlésének határozata értelmében

a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
2016. augusztus 22–27. között
Pécsett kerül megrendezésre.

A kongresszus fő témája:

Kultúra- és tudományköziség –
magyarságtudomány a 21. században

A hungarológia körébe tartozó tudományszakok képviselőinek korunkban 
egyszerre kell megküzdeniük a humán tudományok, s különösen a kis nyelvek és 
kultúrák közgazdasági ésszerűségre hivatkozó leértékelésével. Pedig nyilvánvaló, 
hogy a bölcsészettudományokat, és ezen belül a magyarságtudományt 
is a megértés alapvető igénye, a kulturális közvetítés szükségessége teszi 
nélkülözhetetlenné. A humaniórák számára a kontextusok bővítése, a 
tudományköziség jelenti a kiutat a válságból. A magyarságtudomány pedig e 
tekintetben modellként szolgálhat, mivel nem a szó hagyományos értelmében 
vett tudományág, hanem különböző tudományágak együttműködésének kerete. A 
magyarság nyelvi, etnikai és kulturális jellemzői, művészi önreprezentációjának 
formái, politikai és társadalmi szerveződésének típusai, érintkezésének története 
Európa és a világ többi népeivel és kultúráival – e kérdések szinkron és történeti 
vetületben egyaránt eredményesen vizsgálhatók a kulturális antropológia, a 
néprajz, a nyelv-, a történet- és az irodalomtudomány, a zenetudomány, a film- 
és színháztudomány, a művészettörténet, a filozófia, valamint egy szélesebb 
perspektívájú  kultúratudomány szemszögéből is.
A magyarságtudomány tehát, mint interdiszciplináris, jelentős múlttal és 
komoly nemzetközi tudásbázissal rendelkező kutatási terület, nagymértékben 
hozzájárulhat a bölcsészettudományok megújulási folyamatához. A 
tudományköziség módszertani előnyeinek felismeréséből egyszersmind újabb 
feladat is származik. A különböző megközelítésmódok párbeszéde, a módszertani 
integráció lehetőségének megteremtésén túl, új terepet nyit a nemzeti kultúrák 
határain átlépő, a kulturális integráció felé mutató komparatív kutatás számára. 
A külvilág – a társadalom, a döntéshozók és a társtudományok – számára azonban 
még inkább láthatóvá kell tenni a magyarságtudományi munkának nemcsak 
interkulturális elméletét, hanem kultúraközi gyakorlatát is.
A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus ezt hivatott elősegíteni, részint 
azzal, hogy igyekszik minél több kultúra képviselőit megszólítani, részint pedig 
azzal is, hogy a hagyományos bölcsészettudományi kereteket tovább tágítja a 
társadalom- és a természettudományok, orvostudomány, műszaki tudományok, 
jogtudományok, közgazdaságtudományok irányába. A hungarológia nyitott 
tudomány, állandó dialóguslehetőség azok számára is, akik kívülről, egyéb 
kultúrák magyarsággal érintkező határait és kapcsolatait kutatva kívánnak abba 
bekapcsolódni. A magyarországi és külföldi tudományos és oktatási intézmények 
kutatóinak, a különböző országok hungarológiai tanszékeinek, magyar kultúrával 
foglalkozó intézeteinek és szakembereinek párbeszéde a rendezők reményei 
szerint példaértékű lehet más területek számára is.
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Pécs és a Pécsi Tudományegyetem

Pécs városa
Pécs a Dél-Dunántúl Régió központja, 160.000 lakosával Magyarország 
ötödik legnagyobb városa. Pécs multikulturális város. A múltban latin, 
török, német, horvát, magyar kulturális rétegek rakódtak itt egymásra, 
ma a város a magyarországi német, horvát és roma kultúra legfontosabb 
helyszíne. Pécs katolikus püspöki székhely és egyetemi város, számtalan 
fesztiválnak és egyéb kulturális rendezvénynek ad otthont évről évre; 
2010-ben a város elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A város 
központjában található kora keresztény építményegyüttest az UNESCO 
2000-ben világörökségi helyszínnek nyilvánította. A kulturális örökség 
nem korlátozódik csak az építészeti kincsekre. Számos polgárral, 
művésszel dicsekedhet Pécs, akik kivételeset alkottak és szellemi 
örökségük tovább él a városban. A tradicionális Zsolnay család alapította 
a máig működő porcelángyárat. Nemzetközileg elismert művészek 
származnak Pécsről, mint Breuer Marcell, Victor Vasarely, Amerigo Tot. 
A tradíció mellett fontos szerepet tölt be a kortárs művészet a város 
kulturális életében, gazdag a zenei, irodalmi, színházi, képzőművészeti 
élet. A mediterrán klíma, varázslatos utcák teszik a látnivalók mellett 
igazán hangulatossá a Mecsek hegység lábánál elterülő várost.

Az első magyar egyetem – Pécsi Tudományegyetem
A pécsi felsőoktatás története 1367-ig nyúlik vissza, amikor Nagy 
Lajos király a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását 
kezdeményezte. Egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen 
2000-ben létrejött a Pécsi Tudományegyetem. Napjainkban a Pécsi 
Tudományegyetem közel 22.000 fős hallgatói létszámával, 1600 
oktatójával és tíz karával Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, a 
Dél-Dunántúl tudásközpontja.
Az Egyetem rendkívül széles Bologna-rendszerű képzési kínálata, a 
mintegy 300 képzés a felsőoktatás minden szintjét, a tudományok és 
művészetek csaknem minden területét érinti. A felsőfokú szakképzések 
mellett az alap-, mester- és doktori képzések, továbbá a szak- és 
továbbképzések széles kínálatából is válogathatnak a tanulni vágyók. 
A Pécsi Tudományegyetem a Dél-Dunántúl regionális egyeteme, de 
vonzáskörzetébe tartozik a Nyugat-Dunántúl Régió is. Szekszárdon 
önálló kara, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen jelentős 
létszámú képzési programja működik. 
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Az egyetem jelenleg az alábbi 10 karral működik:
• Állam- és Jogtudományi Kar
• Általános Orvostudományi Kar
• Bölcsészettudományi Kar
• Egészségtudományi Kar
• Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
• Illyés Gyula Kar
• Közgazdaságtudományi Kar
• Művészeti Kar
• Műszaki és Informatikai Kar
• Természettudományi Kar

650 éves jubileum
A Pécsi Tudományegyetem alapítása 650. évfordulójának 
megünneplésére készül. A legméltóbb és legnagyobb léptékű ünnepségre 
2017. szeptember 1-jén kerül sor, azonban a megelőző két év során is 
lesznek programok: nemzetközi konferenciák, tudományos találkozók, 
művészeti fesztiválok és sportesemények kerülnek megrendezésre.  
A jubileumi eseménysorozat a Pécsi Tudományegyetemnek mint 
kiválósági kutató-egyetemnek a hazai és nemzetközi hírnevét, valamint 
az egyetemi polgárok körében az egyetemi identitástudatot kívánja 
erősíteni.

Gyakorlati tudnivalók

A kongresszus társrendezői a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar 
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága. A rendezvények – a 
plenáris ülések, a szekcióülések és a szimpóziumok – számára az Egyetem 
épületeiben biztosítunk helyet. A részvevők egyetemi diákotthonokban 
és szállodákban igényelhetnek szállást.
A tudományos és kulturális rendezvények látogatására, valamint a 
fogadásokon való részvételre jogosító részvételi díj összege 150 (a 
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagjainak 120) euró, 
amely magában foglalja az egyes szekciók/szimpóziumok tájékoztató 
anyagait tartalmazó kiadványok árát, valamint a fogadásokon és 
kísérőrendezvényeken való részvétel jogát is.  A díj befizetéséről, 
az esetleges díjkedvezményekről, az utazási, a szállás- és az 
étkezési lehetőségekről, valamint a kulturális kísérőprogramokról, 
kirándulásokról 2. körlevelünkben adunk részletes tájékoztatást.
Kérjük mindazokat, akik a kongresszuson részt kívánnak venni – és 
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igényt tartanak a második körlevélre is –, hogy a kongresszus honlapján 
található online űrlapon regisztráljanak: www.hungkong2016.hu. 
Előadási szándékukat ugyanitt jelezhetik az összefoglaló feltöltésével. 
Határidő: 2015. szeptember 30. A szervezőbizottság elektronikus 
levelezési címe: info@hungkong2016.hu.

A kongresszus fővédnöke:
• Áder János – Magyarország köztársasági elnöke 

A kongresszus védnökei:
• Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere
• Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

A kongresszus szervezői:
• Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (NMT)
• Pécsi Tudományegyetem (PTE)
• Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága (MTA PAB)
• CongressLine Kft.

A kongresszus fő működési formái:
• Plenáris előadások
• Szimpóziumok
• Szekció-előadások
• Kerekasztal-beszélgetések

A kongresszus hivatalos nyelve: a magyar
(a kongresszuson bármely világnyelven tartható előadás)

Előadásokat várunk a következő tudományterületekre:
Irodalom- és kultúratudomány
Nyelvészet, a magyar mint idegen nyelv
Néprajz, kulturális antropológia
Történettudomány
Filozófia és vallástudomány
Művészetek, színháztudomány
Társadalomtudományok
Közgazdaságtudományok, jogtudományok
Orvostudomány, természettudományok
Építészet, műszaki tudományok
Tudománytörténet
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Az interdiszciplináris együttműködésre alkalmat adó témákat, mint 
például az identitás, a migráció, a regionalitás stb. szívesen fogadjuk.
Tapasztalt és pályakezdő kutatók jelentkezését egyaránt várjuk.
Témajavaslataikhoz kérjük, ne feledjék csatolni a max. 800 n 
(hozzávetőleg 100 szó) terjedelmű rövid rezümét – előadási 
szándékukat csak ezzel együtt áll módunkban elfogadni. Azok, 
akik kutatói közösségek résztvevőiként, vezetőiként a kongresszus 
általános tematikájába illeszkedő szimpóziumjavaslattal kívánnak élni, 
a tanácskozás témájának leírását, valamint a részvételi szándékukat 
visszajelzett résztvevők névsorát szintén a fenti határidőig juttassák el a 
szervezőbizottság elektronikus címére. (Az egyes tudományterületekre 
eddig beérkezett szimpóziumjavaslatok folyamatosan bővülő listájáról a 
kongresszus honlapjáról lehet majd tájékozódni.)
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A Szervezőbizottság nevében tisztelettel üdvözlik Önt: 
 

Andrásfalvy Bertalan 
a Kongresszus elnöke

Berke Gyula 
a PTE rektorhelyettese, a Szervezőbizottság elnöke

Mekis D. János 
a Szervezőbizottság főtitkára

Tuomo Lahdelma 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke

Monok István 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság társelnöke

Bene Sándor 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkára

Dobos István 
a doktoriskolák szimpóziumának szervezője

Csapó Mónika 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság szervezőtitkára
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Előzetes regisztráció
a következő linken érhető el:

www.hungkong2016.hu/eloregisztracio

Kongresszus Szervező Iroda
Papp-Vid Melinda
CongressLine Kft.

Telefon/fax: 1/429-0146, 312-1582 
e-mail: pappvid@congressline.hu

Támogató:


