
MEGHÍVÓ   

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete

tisztelettel meghívja Önt A vallás szerepe a politika alakításában II.

Nemzet, állam, törzs, umma - a közösségszerveződés eltérő formái Európában 

és Európán kívül című konferenciára.

Időpont:   2019. június 12. 

Helyszín:  Ludovika Főépület, Zrínyi Díszterem 

       (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

A konferencia programja
09.00   Köszöntő
09.10–09.20 Együttműködési megállapodás aláírása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete között 
09.20–09.35  Nyitóelőadást tart „A migráció veszélye a vallásra” címmel 
  Dr. Dancs Ferenc, migrációs kihívások kezeléséért felelős helyettes államtitkár 
  
Tudományos ülésszak, levezető elnök: Zachar Péter Krisztián
 
09.30–9.50: Koller Boglárka: A nemzetállam utópiája. A nemzeti önrendelkezés és az  
  állami szuverenitás ellentmondása a nemzetközi politikában
09.50–10.10: Maróth Miklós: A kalifa mint törzsfőnök
10.10–10.30: Nagyné Rózsa Erzsébet: Törzsiség és nemzet: az iraki kurd népszavazás  
  tanulságai 

Kérdések és válaszok
 
10.45–11.00 Kávészünet
 
11.00–11.20: Horváthné Varga Polyák Csilla: A vallás hatása a politikai 
  gondolkodásra Kínában
11.20–11.40: Bartók András: Bársony székek és munkatáborok között - 
  Kereszténység Kelet-Ázsiában
11.40–12.00: Barati András: A politikai iszlám Iránban mint nacionalizmus
12.00–12.20: Lánczky István: Állampolgárság és nemzetállam Egyiptomban: 
  egy mérsékelt válasz a dzsihadista propagandára

Kérdések és válaszok
 
12.30–13.15: Szendvicsebéd

13.15–13.35: Takács László: Az ókori kelta társadalom a római fogalomrendszer tükrében
13.35–13.55: Szovák Kornél: Társadalom és keresztény királyság az első ezredforduló  
  Magyarországán
13.55–14.15: Szenczi András: Az egység építőkövei: az Almohádok missziós tevékenysége

Kérdések és válaszok
 
14.30–14.50: Novák-Varró Virág: Vallás és törzsiség mint az együttélés szabályzói az  
  afgán társadalomban
14.50–15.10: Teklovics Levente: Arab felsőbbrendűség és az iszlám
15.10–15.30: Szombathy Zoltán: Az etnikai hovatartozás változó jelentései 
  Fekete-Afrikában és a Közel-Keleten
15.30–15.50: Marsai Viktor: Kenyai szomálik vagy szomáli kenyaiak? - 
  A szomáli etnikum helyzete a független Kenyában

Kérdések és válaszok
 
16.00: Zárszó

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti szereplésre és tömegfelvé-
telre vonatkozó rendelkezések szerint. A felvételek elkészítésének célja az Egyetem rendezvényeinek megörökítése, valamint a rendezvények 
megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek az Egyetem honlapján, folyóirataiban és közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek. 
Amennyiben a felvételeken nem kíván szerepelni, kérem, törlési igényét utólag jelezze a felvételt rögzítő kollégánk felé, illetőleg az Egyetem 
adatvédelmi tisztviselőjénél. A rendezvényre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató az Egyetem honlapján elérhető.

Kérem, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2019. június 7-ig szíveskedjen jelezni a netk.rendezvenyek@uni-nke.hu email címre!


