Első körlevél
10. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia
Az iszlám és Közép-Európa – Geopolitika és migráció
2016. október 20-21. Budapest

Kedves Kollégák!
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket 2016. október 20-21-re, Budapestre, a 10. Magyar
Politikai Földrajzi Konferenciára, mely idén az iszlámmal kíván foglalkozni.
A konferenciasorozatot két évtizeddel ezelőtt indította útjára Prof. Dr. Tóth József
egyetemünk néhai rektora és Dr. habil. Pap Norbert, aki azóta is a rendezvény
szervezőbizottságának elnöke. Az esemény hamarosan hazánk legnagyobb és legrégebb
óta folyamatosan megrendezett geopolitikai tudományos seregszemléjévé vált, melyen
az elmúlt időszakban már nemzetközi előadók is részt vettek.
A rendezvény hagyományosan minden második év október-novemberben kerül
megrendezésre és egy aktuális téma köré szerveződik. A 2016-os, tizedik, jubileumi
rendezvény központi témája az iszlám Közép-Európában és annak geopolitikai
összefüggései. Ennek aktuális apropóját a tágabb térségünket az iszlám világ felől érő
hatások jelentik, míg történeti perspektívában tekintve az iszlám hazai törvényi
emancipációjának 100. évfordulója adja.

A szervezők
PTE Földtudományok Doktori Iskola – Geopolitikai program
PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi,Regionális és Fejlődési Tanulmányok
Tanszéke
MTA Társadalomföldrajzi Bizottság Politikai Földrajzi Albizottsága
PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja
Pannon Tálentum Alapítvány
Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatásáért
PAGEO Alapítvány
PTE 650

A konferencia célja
A rendezvény elsődleges célja, hogy a politikai földrajz és a kapcsolódó diszciplínák
diskurzusát az iszlám és Közép-Európa kapcsolata, annak politikai földrajzi, geopolitikai
meghatározottságai és következményei irányába terelje. Közép-Európa mind a
kulturális sokszínűségnek, mind a kisebbségi élethelyzeteknek hazája, az esetek jelentős
részében ezek nem csak kuriózumként, hanem geopolitikai faktorként is értékelhetők,
melybe régi-új elemként egyre erőteljesebben kapcsolódik be az iszlám, mint vallás,
mint kultúra, mint geopolitikai realitás és mint a hétköznapokat is befolyásoló tényező.
Az elmúlt évtizedben a térség lassan egy nagyobb, sokszínű halmaz, az Európai Unió
részévé kezdett válni, miáltal a konferencia révén is vizsgálandó viszonyok
jelentéstartalmai és értelmezési lehetőségei kibővülnek, a közép-európai szempontok
európaivá is válnak. Konferenciánk középpontjába e régi-új helyzet politikai földrajzi
elemzését kívánjuk állítani.
Témakörök:
1.

Történeti örökség

2.

Geopolitikai következmények

3.

Kultúra, identitás, nyelv, szimbólumok

4.

Biztonságpolitika, stratégiai kérdések

5.

Délkelet-Európa, Balkán, Nyugat-Balkán muszlim kisebbségei

6.

Migrációs kihívások és válaszok

Előadások, publikációk:
A keynote előadások időtartama 30 perc.
A szekcióüléseken elhangzó előadások időtartama 15 perc, melyet vita követ.
Az elhangzott előadások (illetve az azokból készült cikkek) anyagát a szerzők a
rendezvény jellegétől függően ISBN, és/vagy ISSN számmal ellátott lektorált
tanulmánykötetben jelentetik meg.
Részvételi díj: 20.000 HUF (70 EUR)
A részvételi díj magában foglalja a regisztrációs díjat, az étkezést, a konferencia hivatalos
kiadványainak megjelentetési költségeit, valamint a szervezési költségeket. A résztvevők
a regisztrációs költséget átutalással fizethetik be. Erről információkat a következő
körlevelünkben küldünk.

Határidők:
A konferenciára való jelentkezés határideje: 2016. június 30.
A cikkek leadási határideje: 2016. november 30.
Helyszín: Budapest, a pontos helyszínről a következő körlevelünkben adunk
tájékoztatást
Időpont: 2016. október 20-21.
Információ:
Reményi Péter–30/3515864
Csilip Andrea - 30/4056295
Email: polgeo@gamma.ttk.pte.hu
A Programirányító Bizottság nevében:

Dr. Pap Norbert,
elnök

Dr. Reményi Péter,
főszervező

