
Világunk határai konferencia
2013. február 22-24., Eötvös Collegium

Péntek Szombat Vasárnap
13:00 HorvátH LászLó megnyitója

13:10 TATÁR GYÖRGY: Fordítás  
Bábelben

Nyelvünkben hordozott kul-
túra és társadalmi kultúra 
(szekcióvezető: AngyAlosi 
gergely)

14:20 PEREMICZKY SZILVIA: 
Perdimos también Espanya – Al-
Andalusztól Szalonikiig: a spanyol 
zsidó kultúra transzformációi

15:30 Branczeiz anna:  Világunk 
határain innen, országunk határa-
in túl – Radnóti recepciója angol 
nyelvterületen

16:00 Major ágnes: Géza Csáth: 
Muttermord

16:30 Barna LászLó:  Az inter-
kulturális distancia megőrzé-
se a fordításban: „Szabó Lőrinc 
Werthere”

17:10 szarvas MeLinda: Nyelven 
innen, kultúrán túl

17:40 Patócs LászLó: A kultúra 
mint a kívülállás diskurzusa Végel 
László prózájában

18:10 vásárHeLyi ágnes:  
„Undergroundban megtartani a 
hardcore-t, az maga a hardcore.” 
– Underground és mainstream a 
magyar hardcore punkban

18:40 Kis KataLin: Anti-
Homophobia and Americanisation 
on the Contemporary Hungarian 
Telecinematic Screen as 
Exemplified by Attila Till’s Panic 
(2008)

19:10 MaKai Péter Kristóf: 
Travelling Without a Compass: 
Autism in Interaction in The 
Language of Others

Nyelv és igazság (szekcióve-
zető: Bárány TiBor)

10:00 LAKI JÁNOS:  A tudomá-
nyos tudás makroszociológiai  
kontextusa 

11:10 KaPeLner zsoLt: Lefordít-
hatatlan nyelvek, megérthetetlen 
kultúrák

11:40 ronKay Margit: Állítások 
mint hallgatólagos tudás – Nyelv, 
igazság és valóság kapcsolata  
Polányi Mihály filozófiájában

12:10 Péter MóniKa: A megértés 
nyelvisége – A filozófiai hermene-
utika nyelvszemlélete

12:40 Sós csaBa:  A dekonstruk-
ció peremvidékein – A metafizikai 
érintettségre vonatkozó kérdés 
Derrida és de Man esetében 

Nyelv és kultúra (szekcióve-
zető:  TáTrAi szilárd)

14:10 NÁDASDY ÁDÁM: Miért 
vonakodik a nyelvész? 

15:20 CSUDAY CSABA: Fantasz-
tikus irodalom: kalandok a megis-
merés határmezsgyéin

16:20 sági attiLa: Nyugati eredetű 
jövevényszavak a japán nyelvben

16:50 szanyi iLdiKó:  A „centrum” 
és a „periféria” – azaz a német 
nyelv és a déli svájci nyelvjárások 
– viszonya a globalizáció korában 

17:30 nagy KataLin: A globalizáló-
dó elmeteória

18:00 néMetH dánieL: Szerepnyelvek

18:30 LaMár erzséBet: Szavak és 
határok – az idegenség tapasztala-
ta Derridánál

Globális és lokális politika 
(szekcióvezető: Miklósi  
zolTán)

10:00 DR. SALÁT GERGELY: Kína –  
civilizáció, nemzetállam, birodalom?

11:10 BaLLa Péter: Polonizációs 
törekvések a Rzeczpospolitában

11:40 Bisztrai Márton: Balról 
jobbra: a kufijja rögös útja

12:10 Kiss Máté:  Az egységesülés 
kihívásai

12:40 sárvári BaLázs Globális 
partnerség

Kultúra és történelem (szek-
cióvezető: erdélyi ágnes)

14:10 GYÁNI GÁBOR:  A törté-
netírás mint kultúratudomány

15:20 sMrcz ádáM:  A prisca 
theologia és az egyetemes törté-
nelem eszméje

15:50 tánczos Péter: A történeti 
tipológia lehetősége a koraroman-
tikában

16:20 HornyáK Péter istván: Ge-
neráció a fogalomtörténet mérle-
gén 

17:00 sár eszter: Kapitalizmus 
mint evilági aszkézis – Max Weber 
a kultúra és a vallás történelem-
formáló szerepéről

17:30 Kovács taMás: Mai magyar 
antiszemitizmus: történeti vagy 
kulturális kód? (Töprengések egy 
fiatalok körében 2011-ben vég-
zett kérdőíves mikrofelmérés 
kapcsán.)

18:00 vincze gaBrieLLa: Kié 
Jedwabne? – A performatív sike-
resség és a történelem felhasznál-
hatóságának kérdései egy megem-
lékezési rítus kapcsán

18:40 várnai andrás: Globalizáció 
és multikulturalitás, történetiség 
és nyelvi identitás

Az absztraktok és a teljes programfüzet elérhető a következő linken: 
http://honlap.eotvos.elte.hu/uploads/DB/VH/vh_vegleges2.pdf


