Nőképek kisebbségben IV. / Obrazy žien menšiny IV.
Nemzetközi tudományos konferencia (nemcsak) a szlovákiai magyar nők helyzetéről
Medzinárodná vedecká konferencia (nielen) o postavení maďarských žien na Slovensku
Phoenix Polgári Társulás/OZ Phoenix, Pozsony – Bra�slava
Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja, Park u. 4./Fórum inš�tút pre výskum menšín,
Šamorín, Parková 4
2016. november 11–12.
2016. november 11., péntek/piatok
9:45 Megnyitó/Otvorenie
I. Irodalom, feminizmus, gender/Literatúra, feminizmus, gender
Plenáris előadások/Plenárne prednášky:
10:00 Jana Cviková (Bra�slava – Pozsony): Niektoré problémy konceptualizácie rodu v
myslení o literatúre – A gender konceptualizálásának néhány problémája az irodalomról való gondolkodásban
10:40 Perin�alvi Rita (Bécs – Viedeň): Ero�ka és misz�ka feminista olvasatban. Az
Énekek Éneke 5,2 – 8 és magdeburgi Mechthild misz�kus írásainak párhuzamai –
Feminis�cké chápanie ero�ky a mys�ky. Paralely v dielach Pieseň piesní 5,2-8. a
mys�cké písomnos� Mech�ldy magdeburskej.
11:10 vita/diskusia
11:30 kávészünet/prestávka na kávu
Szekcióelőadások/Sekcie
II. Női terek/Priestory žien
Szekcióvezető/Vedúca sekcie: Petres Gabriella
11:50 Ingrid Puchalová (Košice – Kassa): A németül író pozsonyi nők terei – Interiéry
nemecky píšucich Presporáčok
12:10 Marta Fülöpová (Bra�slava – Pozsony): Fordíto� tükörben: Szlovák és magyar
nők a 19. századi prózában – V opačnom zrkadle: Slovensky a Maďarky v próze 19.
storočia
12:30 Bárczi Zsóﬁa (Nyitra – Nitra): Hímze� világok. A kézimunka szerepkonstrukciós
funkciója a női irodalomban – Vyšívané svety. Ručné práce ako nástroj konštruovania
rolí v ženskej literatúre
12:50 Csehy Zoltán (Pozsony – Bra�slava): Az androgünitás a kortárs női lírában –
Androgynita v súčasnej ženskej lyrike
13:10 vita/diskusia
13:30 – 14:30 ebéd/obed

Szekcióelőadások/sekcie
III. Nőkép, férﬁkép, nemzetkép/Obraz ženy, obraz muža, obraz národa
Szekcióvezető/Vedúca sekcie: Antoni Rita
14:30 Polgár Anikó (Pozsony – Bra�slava): Zene és irodalom Devecseriné Huszár Klára
visszaemlékezéseiben – Hudba a literatúra v spomienkach Kláry Huszár Devecseri
14:50 Jitka Rožňová (Nyitra – Nitra): Obraz ženy v románe Sándora Máraiho Esterina
pozostalosť – Márai Sándor Eszter hagyatéka című regényének nőképe
15:10 Hrbáček-Noszek Magdaléna (Nyitra – Nitra): Zsidó nőkép Andrea Coddington
regényében – Obraz židovskej ženy v románe Andrey Coddington
15:30 Harasz� Mária (Pozsony-Bra�slava): Irodalmi hagyományok - Literárne tradície
15:50 Bolemant Lilla (Pozsony – Bra�slava): Nem és nemzet Ordódy Katalin
regényeiben – Rod a národ v románoch Katalin Ordódy
16:10 vita/diskusia
16:30 kávészünet/prestávka na kávu
16:50 Nemze� iden�tás és irodalom: Magyar, német és szlovák női irodalmi
hagyomány Szlovákiában 1918 – 2016 – Národná iden�ta a literatúra: Tradícia ženskej
literatúry v literatúre písanej po maďarsky, po nemecky a po slovensky na Slovensku v
rokoch 1918 – 2016.
Panelová diskusia: Jana Cviková, Jana Juráňová, Ingid Puchalová, Zsóﬁa Bárczi, Lilla
Bolemant
18:00 Antoni Rita (Szeged): A magyar feminizmus története/História maďarského
feminizmu –a konferenciát kísérő kiállítás bemutatója/predstavenie sprievodnej
výstavy
18:20 Könyvtárlátogatás: Bibliotheca Hungarica- Návšteva vedeckej knižnice
Bibliotheca Hungarica - bemutatja Roncz Melinda (Somorja – Šamorín) igazgatónő
–knižnicu predstaví jej riaditeľka
19:30 fogadás/recepcia

2016. november 12., szombat/sobota
IV. Társadalmi és színházi szerepek/Spoločenské a divadelné roly
Szekcióvezető/Vedúca sekcie: Bo� Domonkos Lívia
9:00 Petres Csizmadia Gabriella (Nyitra – Nitra): A boszorkány arcai –
Tváre bosoriek
9:20 Iveta Škripková (Divadlo na rázces�, Banská Bystrica): Femini[(ta) – (zácia)]zmy a
divadlo na Slovensku od 90. rokov 20. storočia – Femini[(tás) – (záció)]zmusok és
színház Szlovákiában a 20. század 90-es éveiben
9:40 N. Tóth Anikó (Nyitra – Nitra): Női szerepek Gimesi Dóra szövegkönyveiben –
Ženské roly v knihách textov Dóry Gimesi
10:00 Elekes Irén Borbála (Budapest – Budapešť): A Szikra-ház asszonya. Gróf Teleki
Sándorné nőmozgalmi tevékenysége 1910 – 1913 közö� – Pani domu „Szikra“.
Feminis�cké ak�vity gró�y Júlie Kende Teleki v rokoch 1910 – 1913
10:20 vita/diskusia
10:40 kávészünet/prestávka na kávu
V. Regionalitás és globalitás –elmélet és gyakorlat / Regionalita a globalita – teória a
prax
Szekcióvezető/Vedúca sekcie: Jitka Rožňová
11:00 Szapu Marianna (Pozsony – Bra�slava): Feminizmus és ﬁlozóﬁa: megjegyzések a
ﬁlozóﬁa androcentrizmusának gender szempontú kri�kájához – Feminizmus a ﬁlozoﬁa:
poznámky k rodovej kri�ke androcentrizmu vo ﬁlozoﬁi
11:20 Thun Éva (Budapest – Budapešť): A tanárképzésben résztvevő egyetemi oktatók
és hallgatók ismeretei a feminizmus magyarországi történetéről és mai elméle� és
gyakorla� jelentőségéről – Znalos� pedagógov a študentov pedagogických fakúlt o
dejinách feminizmu v Maďarsku a o jeho dnešnom význame v teórii a praxi
11:40 Hidasi Judit (Budapest – Budapešť): Globális kihívások – Kelet-ázsiai válaszok –
Globálne výzvy – východoázijské odpovede
12:00 Szen�rmai Éva (Budapest – Budapešť): Japán nők új szerepkörben. A nők
gazdasági és poli�kai szerepvállalása a felkelő nap országában – Japonské ženy v
nových úlohách. Účasť žien na ekonomickom a poli�ckom dianí v krajine
vychádzajúceho slnka

12:20 Bo� Domonkos Lívia (Pozsony – Bra�slava): Dél-szlovákiai lehetőségek a
munkaerőpiacon – ﬁatal vállalkozónők éve – Pracovné príležitos� na južnom Slovensku
– rok mladých podnikateliek
12:40 vita/diskusia
13:00 ebéd/obed
VI. Médiumok és szerepek – Médiá a roly
Szekcióvezető/Vedúca sekcie: Szapu Marianna
14:00 Silvia Ružičková: Sexizmus vo ﬁlmovom priemysle –- Szexizmus a ﬁmiparban
14:20 Puskás Andrea (Komárom – Komárno): Gender (re)víziók az audiovizuális
médiában. Genderábrázolás az amerikai sitcomokban – Gendrové (re)vízie v audiovizuálnych médiách. Rodové zobrazenia v amerických sitcomoch
14:40 Kállai Barbara – Kegyes Erika (Miskolc – Miškovec): Az önprezentáció formái és
stratégiái klasszikus házassági hirdetések és egy társkereső weblap szövegeiben –
Formy a stratégie sebaprezentácie v textoch klasických zoznamovacích inzerátov a na
zoznamovacej webovej stránke
15:00 Molnár Csilla (Sopron – Šopron): Társadalmi nemek a médiagasztronómiában –
Gender v mediálnej gastronómii
15:20 vita
15:40 Zárszó/Záver konferencie

A konferencia nyelve: magyar és szlovák; szimultán tolmácsolást biztosítunk.
Jazyk konferencie: maďarský a slovenský – simultánne tlmočenie je zabezpečené.
Támoga�a a Szlovák Köztársaság Kormnyhivatala a Kisebbségi Kultúrák
2016 Program keretében.
Realizované s ﬁnančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky program Kultúra národnostných menšín 2016.

