
  
 

 

Harminc éves a humán és társadalomtudományi francia-magyar 

együttműködés: mérleg és jövőkép  
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Auditórium, francia és magyar nyelven, szinkrontolmácsolással 
 

 

13.00 – Regisztrálás és svédasztalos ebéd  

 

 

14.00 – Megnyitó  

 Őex. Pascale Andréani, Franciaország magyarországi Nagykövete  

 Dr. Borhy László, Rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

 

 

14.10 – Előadások 

EHESS együttműködés Közép-Európában: Műhelyek és társintézmények alapítása, az 

intézményesedés által felvetett problémák, az együttműködés keretei és működése, kezdeti 

célkitűzések és elért eredmények. Az elmúlt harminc év tapasztalata.  

 

14.10 – Dr. Jacques Revel, Emeritus programvezető, volt Elnök, École des hautes études en 

sciences sociales (EHESS) 

 

14.40 – Dr. Gábor Czoch, Atelier, Interdiszciplináris Történeti Tanszék, ELTE 

 

15.00 – Dr. Nicolas Maslowski, Francia Civilizációs és Frankofón Tanulmányok Központ 

(CCFEF), Varsói Egyetem  

 

15.20 – Dr. Dragoș Jipa, Idegen Nyelvi és Irodalmi Kar, Bukaresti Egyetem és CEREFREA 

Villa Noël 

 

15.40 – Dr. Jérôme Heurtaux, Prágai Társadalomtudományi Francia Kutatóközpont 

(CEFRES)  

 

 

16.00 – Kávészünet 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

16.30 – Kerekasztal-beszélgetés: Miről álmodnak a humán és társadalomtudományok? 
 

Napjainkban olyan közegben élünk, amelyben mintha állandósul volna a válság, és mintha 

most már a humán és társadalomtudományos gyakorlat is a válság nyomvonala mentén 

mozogna. Amennyiben ez valóban így van, akkor ahhoz, hogy kritikusan tudjuk szemlélni, új 

perspektívába kell tudnunk helyezni azt. Kerekasztal-beszélgetésünk ebből a szemszögből 

boncolgatja a humán és társadalomtudományok által megfogalmazott jövőképet, annak 

gyakorlatát és feladatait, és legfőképpen fejlődésük lehetséges legszerencsésebb 

forgatókönyveit. Miként képzelhető el pozitív, mi több, utópisztikus jövő a humán és 

társadalomtudományok számára, és vajon mi válthatja ki a szükséges, ám gyümölcsöző 

változást a bevett gyakorlatokban? Hogyan tudjuk úgy átalakítani intézményeinket és azok 

innovációs stratégiáit, hogy azokat a lehető legjobban ki tudjuk használni? Milyen 

tudományos jellemzőkre lesz szüksége a jövő kutatójának? Hogyan lehet a legjobban 

átalakítani a kutatás és az oktatás hagyományos formáit ahhoz, hogy a digitális korba lépő 

társadalomban a legszerencsésebb helyet foglalják el? Ebben az összefüggésben 

megpróbálunk válasz adni a kulturális transzfer és a frankofónia szerepét érintő kérdésekre 

is. A lehetséges jövőben milyen szerepet játszhatnak majd vajon a frankofón „műhelyek” 

Közép-Európában?  
 

Moderátor. Dr. Ádám Takács, ELTE 

Résztvevők: Dr. Sonkoly Gábor, ELTE, Dr. Marie-Vic Ozouf- Marignier, EHESS, Dr. 

Nicolas Maslowski, CCFEF, Dr. Pawel Rodak, Varsói Egyetem, Dr. Dragoș Jipa, 

CEREFREA, Dr. Jérôme Heurtaux, CEFRES. 

 

 


