Pályázati Felhívás

A Lakiteleki Népfőiskola, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, valamint
az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. közös szervezésében kerül megrendezésre 2017.
szeptember 27-29-én a X. Fiatal Politológusok Találkozója. A konferencia témája, a harminc
évvel ezelőtt, 1987. szeptember 27-én

megrendezésre került 
„A magyarság esélyei”

elnevezésű, első lakiteleki találkozó.
A konferenciát olyan hazai felsőoktatási intézmények hallgatói számára hirdetjük meg, akik a
bölcsészet- és társadalomtudomány valamely szakágával foglalkoznak. A konferenciát
megelőzően pályázati lehetőséget biztosítunk az alábbi témákban a hallgatók számára.
A pályamunkák 1-2 oldalas rezüméjének beadási határideje: 
2017. május 26. (péntek). A
tanulmányokat a 
fipolit.szervezo@gmail.com vagy a 
fipolit.nagy@gmail.com email
címekre, pdf formátumban kell megküldeni.
Amennyiben a szakmai bíráló bizottság a témavázlatot kidolgozásra alkalmasnak találja, úgy
pályamunka beküldési határideje: 
2017. július 17. (hétfő). 
Az ötfős bizottság augusztus
elejéig bírálja el a beérkezett pályamunkákat, majd augusztus második hetében értesíti a
pályázókat.

A legjobbak tanulmányát a „FiPoliT Antológia” című kiadványban

megjelentetjük, a konferencián poszterszekció keretein belül bemutathatják pályamunkájukat,
valamint 10.000 forintos tiszteletdíjban részesítjük a szerzőket.
A hat legjobb pályamunkát beküldő hallgató lehetőséget kap arra, hogy a konferencián
előadást tartson. Közülük kerülnek ki a konferencia nyertesei.

A pályázat díjazásai:
1. helyezett: 250.000 Forint, könyvcsomag, publikáció;
2. helyezett: 150.000 Forint, könyvcsomag, publikáció;
3. helyezett: 100.000 Forint, könyvcsomag, publikáció;
Támogatástól függően további pénzdíjak, tárgy- és könyvjutalmak.

A pályázat témakörei:
1. Rendszerváltás és kommunikáció (beszédek, visszaemlékezések, viták elemzése)
2. Illúzió, vagy valóság? A rendszerváltás lélektana (esélyek, remények, hangulat, eszmék)
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3. A rendszerváltás természetének vizsgálata – mi az oka, hogy pisztolylövés nélkül ment
végbe az átállás?
4. Az 1989-es, a 2006-os és a jelenlegi tüntetési mozgalmak összehasonlító vizsgálata
5. A rendszerváltás gazdaságpolitikája (privatizáció: esély, vagy végzetes hiba?)
6. Határon túli magyarok és az 1989-es rendszerváltás
7. A rendszerváltás 30 éve - a változások mai megítélése és továbbélése a társadalom
identitásában
8. A demokratikus Magyarország politikai berendezkedésének eszmei irányzatai
9. A lakiteleki sátorállítás politikai és eszmei hatásai
10. Jogi berendezkedés és intézményesítés a rendszerváltás során
11. Kistelepülések és a rendszerváltás (tapasztalatok, hangulat, privatizáció)
12. Az MSZMP és a rendszerváltás
13. A rendszerváltó pártok és/vagy személyek története
14. A rendszerváltó elit rekrutációja
15. Rendszerváltás európai megítélése – mikor váltunk főszereplőből mellékszereplőkké és
mik ennek az okai?

Formai követelmények: 10-15.000 karakter, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret,
1,5-es sorköz, bal margó 3 cm, jobb, alsó és felső margó 2,5 cm, szövegközi hivatkozás
(név,dátum: oldalszám), az irodalomjegyzék a szakdolgozati formai követelményekkel
azonos.

A konferencia pontos programja és szakmai előadóinak névsora júliustól kerül feltöltésre a X.
Fiatal Politológusok Találkozójának honlapjára. A konferencián való részvételre 2017.
szeptember 15-ig lehet jelentkezni. A rendezvény történetéről, a pályamunkák elbírálásnak
menetéről, a szakmai zsűriről és a jelentkezés menetéről a 
www.fipolit.weebly.com
weboldalon tájékozódhatnak.
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