VI. Alföld Konferencia – 1. körlevél
ÚJRAKEZDŐK A PERIFÉRIÁN
– LESZAKADÁS, VÁLSÁG ÉS HELYI VÁLASZOK AZ ALFÖLDÖN ÉS AZON TÚL
Tervezett időpont: 2018. december 6. csütörtök (egynapos rendezvény, de kellő számú érdeklődés esetén
szakmai kirándulást szervezünk a térségben 2018. december 7-én)
Helyszín: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsabai Csoport székhelye
(5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.)
Az 1993-ban még Alföld Kongresszus néven indult, ötéves periódusban megtartott sorozat hatodik alkalommal
kerül megrendezésre idén – a hagyományoknak megfelelően – Békéscsabán.
Az idénre tervezett konferencia célja az, hogy a résztvevőkkel közösen gondolkodjunk arról, hogy a leszakadó /
periférikus térségekben élők milyen válaszokat adtak / adhatnak a nagyléptékű (makroszintű)
átrendeződésekre. Kiemelt szerepet szánunk a legutóbbi válság egyenlőtlenségeket újratermelő
mechanizmusainak – társadalmi, gazdasági, környezeti dimenziókban. Ennek kapcsán feltehetjük a kérdést: egy
évtized után honnan hová jutottunk? Milyen problémákat sikerült kezelni és milyen eszközökkel? Az
egyenlőtlenségek milyen új dimenziói jöttek létre a válság, esetleg annak kezelése nem kívánt
következményeként? Hogyan termelődtek újjá a korábbi egyenlőtlenségek, periférikus helyzetek, függőségek
az Alföldön és azon túl? Hogyan reagáltak a helyi szereplők a saját változó – vagy éppen permanensen
kedvezőtlen – helyzetükre? Hogyan alakult a viszonyuk a nem lokális szereplőkhöz?
Műfaji szempontból sokszínű rendezvényt tervezünk: a konferencián helyet kapnak a hagyományos szekciók,
de teret biztosítunk kerekasztal-beszélgetéseknek, panelvitáknak és olyan nem hagyományos prezentációs
technikáknak is, mint a rövidfilmek, képes prezentációknak, stb.. A viták szervezőitől 250-300 szavas
absztraktot várunk 2018. július 15-ig, a szekciók, panelek, kerekasztalok tematikájára.
Vitát kezdeményezünk a társadalmi innovációkról, a háztartási túlélési stratégiákról, a mikroléptékű terek
társadalmi válaszairól, az alternatív gazdasági szerveződésekről (társadalmi vállalkozások, szociális és szolidáris
gazdaság), a helyi kezdeményezéseket gátló folyamatokról, a lokális gazdasági szereplők helyi társadalmi
viszonyokat megváltoztató szerepéről. Nyitottak vagyunk a környezeti kihívások irányába és az azokra adott
lokális válaszokra.
Ehhez várjuk olyan előadók és érdeklődők jelentkezését, akik közzétennék kutatási eredményeiket, bemutatnák
kezdeményezésüket (2018. augusztus 31.-ig!). Az előadóktól – majd a kialakult szekciók stb. témáihoz igazodva
− 250-300 szavas absztraktot várunk a tervezett prezentációk fő csomópontjairól.
A konferencia nyitott a civil szereplők és a helyi gazdaság szereplői felé is. Az ő jelentkezésüket szintén 2018.
szeptember 15-ig várjuk.
Kapcsolattartók: Vámosné Zöld Márta, titkárnő, zoldm@rkk.hu (jelentkezések, adminisztráció),
Nagy Gábor, tudományos főmunkatárs, nagyg@rkk.hu (előadások, szekciótémák)
A résztvevők számára a regisztrációs díj (12 ezer Ft/fő) tartalmazza az ebéd, a kávészünetekben felszolgált
üdítők, ásványvíz, sütemények, valamint a zárófogadáson történő fogyasztás ellenértékét. A pályakezdő
doktoranduszok és a meghívott civilek számára a rendezvény ingyenes lesz.
Békéscsaba, 2018. június 10.
a szervezők

