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Felhívás
Az Institute for Cultural Relations Policy a Kodolányi János Főiskola és a Dialógus Platform Egyesület
közreműködésével 2013. február 8–9-én (péntek-szombat) rendezi meg nemzetközi konferenciáját

Válságkezelés és Európai Integrációs Politikák
a Balkánon és Törökországban
címmel.

Téma: Politikai, gazdasági és jogi megközelítések az etnikai-nemzetiségi konfliktusok
kezelésében. Az európai uniós csatlakozási politikák eredményei. Biztonságpolitikai kihívások.
Helyszín: KJF Budapesti Campus, 1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.
Program: Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, igazságügyi miniszter felkért előadó
nyitóbeszédét követően a két nap folyamán meghívott előadók (többek között Gordan Grlić
Radman, Darko Angelov és Željko Janjetović, Horvátország, Macedónia és Bosznia-Hercegovina
nagykövetei és Dr. Sztáray Péter András biztonságpolitikáért felelős magyar helyettes
államtitkár), illetve a beérkezett angol és magyar nyelvű tanulmányokat bemutató
vendégelőadók szólalnak fel. A konferencia a szakmai testület által legjobbnak ítélt
tanulmányok díjazásával zárul. A beérkezett tanulmányok az Intézet honlapján és DVD-n is
megjelennek. A konferencia nyelve: magyar és angol.
Jelentkezés hallgatóságnak:
Jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése a conference@culturalrelations.org email címre,
valamint a regisztrációs díj (8.000 Ft) befizetése. Jelentkezési és befizetési határidő: 2013.
január 25.
Jelentkezés magyar vagy angol nyelvű előadás megtartására:
Jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése a conference@culturalrelations.org email címre,
valamint a regisztrációs díj (16.000 Ft) befizetése. Jelentkezési határidő angol nyelvű
rezümével: 2013. január 4. Értesítés elfogadásról öt munkanapon belül. A befizetés a
konferencia előtt átutalással vagy a konferencia napján történik.
Várjuk a témában kutató hallgatók, PhD hallgatók, oktatók,
kutatók, továbbá a téma iránt érdeklődők jelentkezését.
A részletes program és a jelentkezési lap letölthető honlapunkról:
http://culturalrelations.org
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A konferencia célja: a különböző társadalomtudományi szakterületek (politológia, jog,
közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, szociológia, történelem) iránt érdeklődők tudományos
ismeretszerzése. A három intézet összefogásával megszervezett tudományos konferencia
további célja, hogy találkozóhelyként szolgáljon a külföldi és magyar diplomácia, a politikai élet
szereplői, a fiatal értelmiség és a leendő döntéshozók számára.
A részvétel előnyei:
- megnyilvánulási és publikációs lehetőség a fiatal és tehetséges doktorandusz illetve
alapképzős hallgatók számára;
- kutatás bemutatásának lehetősége nemzetközi szakmai környezetben;
- nemzetközi szakmai bizottság (az ICRP Tanácsadó Testülete) tagjai végzik a tanulmányok
bírálatát;
- magyar vagy angol nyelvű publikációs lehetőség (a konferencia anyaga a rendezvény után is
elérhető lesz bármilyen érdeklődő számára);
- különböző társadalomtudományi megközelítések megismerése;
- találkozás a témában elismert hazai és külföldi szakemberekkel, aktív politikusokkal és
diplomatákkal;
- a balkáni államok és a törökországi külpolitikai gyakorlat megismerése.

Az ICRP Tanácsadó Testületének tagjai:
Aleksey Konyukhov: former Minister of Ethnic Affairs and vice-president of the Komi Republic
András Lőrincz: founder, Institute for Cultural Relations Policy
Asst. Prof. Dr. Uğur Özgöker: senior lecturer at the American University, Girne – Cyprus
Csaba Surányi: Editor-in-Chief, South-East Europe, International Relations Quarterly
David J. Karl Ph.D.: president of the Asia Strategy Initiative, adjunct professor at University of Southern
California and Occidental College, Los Angeles
Dia Anagnostou Ph.D.: lecturer at Balkan Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, Greece
Dr. Falco Pfalzgraf: Deputy Director – Centre for Anglo-German Cultural Relations Queen Mary University
of London
H. E. Amb. Ferenc Bősenbacher: Director (IR), Center for Security and Defense Studies Foundation,
former Consul General of Hungary to the USA, Los Angeles, former ambassador of Hungary to the UN
H. E. Amb. György Kéry: former Deputy Head of Mission at the Hungarian Embassy in Libya, former
ambassador of Hungary to Turkey
Matthew VanDyke: independent North Africa and Middle East expert, documentary film maker
Ömer Bilal Almak: president of Dialogue Platform Association
Queen Ehirim: founder of Global Community Peace Network Initiative (GLOPIN, Nigeria)
Rhisiart Tal-e-bot: General Secretary of the Celtic League, former President of European Free Alliance
Youth
Vladimer Papava: Former minister of economy of Georgia, senior fellow at Georgian Foundation for
Strategic and International Studies (GFSIS)
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Javasolt témák a tanulmánnyal jelentkező résztvevők számára:
(A tanulmányok témája a felsoroltaktól eltérhet)
-

Kulturális és politikai megközelítések (országtanulmányok);
Regionális fejlődés, átalakulási folyamatok, régiófelfogások;
Földrajz és politika;
Diplomácia és államközi kapcsolatok a Balkánon;
Társadalmi változások, etnikai és szociális kérdések;
Nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete;
Határon túli politikák;
Európai integrációs stratégiák;
Gazdasági folyamatok és nemzetközi kereskedelem;
Vallásközi párbeszéd, iszlám a Balkánon;
Nemzetközi jogi esetek, határviták;
Nemzetközi konfliktuskezelés;
A migráció tendenciái.

A beküldött rezüméket szakmai bírálóbizottság értékeli, és öt munkanapon
belül közli a jelentkezővel, hogy előadásával részt vehet-e a konferencián.
A tanulmány és előadás formai követelményei:
-

Az Intézet által szervezett konferenciákra legfeljebb 3.000 karakteres angol nyelvű
összefoglalóval lehet jelentkezni. A közlésre szánt tanulmány legfeljebb egy szerzői ív
(40.000 karakter) lehet. Az Intézet a kéziratokat kizárólag elektronikus formában
fogadja el.

-

A tanulmányhoz kapcsolódó, a megértést és elemzést segítő ábrák, táblázatok wordkompatibilis formátumban készítendők el.

-

Times New Roman vagy Garamond 12-es betűméret.

-

Lábjegyzetek, nagyobb terjedelmű tanulmány esetén végjegyzetek, függelék, mutatók
alkalmazása megengedett.

-

Hivatkozás: a szerzők keresztnevét a szövegközi hivatkozásnál még rövidítve sem kell
megadni, míg az irodalomjegyzékben rövidítve lehet feltüntetni.

-

Az előadások időtartama legfeljebb 20 perc. Kérdések, vita: maximum 15 perc.

Példák forrásmegjelölésre:
Győri Szabó Róbert (2006): Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest.
Rostoványi Zsolt (2002): Nemzeti eszmék és folyamatok az iszlám világban. In: Nemzet és
nacionalizmus – Ázsia, Afrika, Latin-Amerika. Balogh – Rostoványi – Búr – Anderle (eds.) 2002.
Korona Kiadó, Budapest
Bíró László: Bosznia-Hercegovina a daytoni szerződéstől a stabilizációs megállapodásig (é.n.)
[www.balkancenter.hu/pdf/biro_balkanmint01.pdf] Letöltés: 2011. június 18.
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