A MESE INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSEI
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
A konferencia időpontja: 2018. március 22. csütörtök
A konferencia helyszíne: ELTE TÓK, 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara és az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa nagy
hangsúlyt fektet a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító szakos
hallgatók irodalomértésének elmélyítésére, a folklórműfajok sokoldalú megközelítésére, és
azok élő továbbadására a gyakorlatban. Karunk 2008-ban elindította a Népek meséi című
rendezvénysorozatot, melynek kiemelt eseménye lett a Népek Meséi Országos Egyetemi és
Főiskolai Mesemondó Verseny. A 10. jubileumi rendezvényünk méltó megünneplésére a
mesével kapcsolatos szerteágazó kutatásokból nemzetközi konferenciát rendezünk, melyen a
mesei műfajt interdiszciplináris aspektusból járjuk körül.
A konferencia tervezett témái: a népmesék folklorisztikai kutatásainak eredményei, kultúrák
meséi, fenntarthatóságra nevelés a mesékben, etikai kérdések a mesékben, a digitális kor
meséi.
A fent említett témakörök mellett más tudományterületekhez kapcsolódó előadásokat is
szívesen várunk!
A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Borhy László akadémikus, az ELTE rektora
Tudományos Programbizottság:
Bereczkiné dr. Záluszki Anna egyetemi adjunktus
Dr. Daróczi Gabriella egyetemi adjunktus
Dr. Hoványi Márton egyetemi adjunktus (titkár)
Dr. Lénárd András egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Lehmann Miklós egyetemi adjunktus, tanszékvezető
Dr. Márkus Éva habil. egyetemi docens, mb. dékán (társelnök)
Mészárosné dr. Darvay Sarolta habil. egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Serfőző Mónika egyetemi adjunktus, mb. tanszékvezető
Dr. Steklács János habil. egyetemi tanár, mb. tanszékvezető (társelnök)
Szervezőbizottság:
Dr. Golyán Szilvia egyetemi adjunktus (elnök)
Dr. Lózsi Tamás egyetemi adjunktus
Radvai Teréz egyetemi adjunktus (titkár)
Temesi-Ferenczi Kinga egyetemi tanársegéd
Trentinné dr. Benkő Éva egyetemi adjunktus
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HATÁRIDŐK
Előadóknak:
Regisztráció és absztrakt elküldése

2018. január 10.

Értesítés az absztrakt bírálatáról

2018. január 30.

Végleges program (előre láthatólag)

2018. február 1.

Kérjük, hogy az előadók online módon regisztráljanak.
A konferencia előadásainak absztraktjaiból ISBN számmal rendelkező kötetet állítunk
össze, továbbá a válogatott tanulmányokból elektronikus úton elérhető ISBN számmal
ellátott önálló tanulmánykötetet tervezünk összeállítani.
Konferencialátogatóknak:
Regisztráció

2018. február 15.

Végleges program (előre láthatólag)

2018. február 1.

Kérjük, hogy a konferencián résztvevők is regisztráljanak online.
A konferencián résztvevő pedagógusoknak (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) a
277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében 5 óráról adunk igazolást, amely
beleszámít a 7 évenként szükséges továbbképzések teljesítésébe.
Online regisztráció a konferenciára
A konferencia részvételi költségei:
Regisztrációs díj, mely – előadók esetén - tartalmazza:
 a szakmai programokon való részvételt
 a konferenciacsomagot (mely tartalmazza az ISBN számmal rendelkező lektorált és
szerkesztett absztraktkötetet)
 frissítőket a nap folyamán
Regisztrációs díj, mely – konferencialátogatók esetén - tartalmazza:
 a szakmai programokon való részvételt
 a konferenciacsomagot (mely tartalmazza a konferenciaigazolást)
 frissítőket a nap folyamán
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Részvételi kategóriák

Regisztrációs díj

ELTE TÓK hallgatói és oktatói

költségmentes

Előadók, konferencialátogatók

10. 000 Ft

Fizetés
A résztvevő a megrendelt szolgáltatás díját köteles az ELTE TÓK Hagyományőrző
Alapítványa bankszámlájára átutalni. Számlaszám: OTP Bank 11712004-20189299
Átutalás határideje:
− előadó esetén: legkésőbb 2018. január 10.
− konferencialátogató esetén: legkésőbb 2018. február 15.
A közlemény rovatba kérjük megadni az alábbiakat: résztvevő neve, számlát igénylő neve,
címe.
A jelentkezés visszaigazolását követően és a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése után
haladéktalanul intézkedünk a számla kiállításáról, melyet a konferencián tudnak átvenni.
A konferencia elektronikus elérhetősége:
mesekonferencia@tok.elte.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Budapest, 2017. december 1.
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a Tudományos Bizottság társelnöke
ELTE TÓK
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