
S, , 

O   
   

Felhívás Fiatalok Konferenciájára

A FiKon idén is várja a doktori fokozatot még nem szerze hallgatók jelentkezését no-
vemberben megrendezésre kerülő konferenciájára. A téma ezúal a szöveghordozók és
az olvasóközönség kapcsolata a szövegekkel. Elsősorban, de nem kizárólagosan irodalmi
szövegekkel foglalkozó előadásokat várunk az  elői időszak irodalmából.
A konferencia helyszíne, időpontja: Debrecen, DE BTK, . november –.

Javasolt szempontok:

Információtörténet
Mikor és milyen számban jelennek meg az egyes szöveghordozók (pl. levél, nyom-
tatvány), és azok jellemzően milyen típusú szövegeket tartalmaznak? Mekkora
olvasóközönséget feltételezhetünk egyes szövegek, szövegcsoportok esetében?

Médium
Összeüggések a szöveghordozó típusa, jellegzetességei, minősége és a szövegeket
olvasó, használó közösségek közö. Vannak-e hordozóspecifikus szövegek? A
hordozó sajátosságai mennyiben befolyásolták magát a befogadást?

Intézmények
Intézményes keretekhez nem, vagy csak lazábban kapcsolódó közösségek az 
elői időszakból. Egyházhoz, államhoz szorosan nem kötődő személyek, csopor-
tok irodalma. Az irodalmi szövegeknek van-e kiemelt szerepe a közösségek létre-
hozásában, működtetésében?

Nem mindennapi irodalom
Személyek, csoportok intézményekkel való szembenállásának irodalmi hozadékai.
A mindennapok irodalmával szemben milyen nem mindennapi, irodalmi értékük-
kel kiemelkedő szövegek jöek létre pl. a reformáció, a rekatolizáció során?

Emlékezés
Emlékirat-irodalom és emlékezethelyek én- és közösség-konstruáló szerepe. Kisebb-
nagyobb közösségek identitását, összetartozását megalapozó vagy erősítő irodal-
mi, történeti szövegek.





A magyar nyelvű (kb.  perces) előadások címét és rövid (max.  karakter) ismer-
tetését várjuk szeptember -ig a következő e-mail címre: szovegkoz.fikon@gmail.com
(javasolt formátum: odt).

A konferencia anyagából várhatóan tanulmánykötet is készül.

További információkért látogassatok el a konferencia Facebook-oldalára!
https://www.facebook.com/pages/Fiatalkonferencia/420324318065272

Várjuk jelentkezéseteket!

A szervezők:

Gesztelyi Hermina (DE BTK), Görög Dániel (ELTE BTK), Ivancsó Mária (DE BTK),
Maróthy Szilvia (ELTE BTK), Papp Sára Írisz (DE BTK), Posta Anna (DE BTK),
Simon Zsolt (ELTE BTK)

Támogatóink:

DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
ELTE BTK Centre des Hautes Études de la Renaissance

ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék
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