
Felhívás

a Magyar Kommunikációtudományi Társaság

éves konferenciáján való részvételre

A konferencia Budapesten (Kodolányi János Fõiskola, 1139 Bp. Frangepán u. 50–56.) lesz 

2008. június 14-én, várhatóan szombaton egész nap;

amennyiben az elõadástartásra jelentkezõk száma ezt indokolja 
a konferencia június 13-án, pénteken délután kezdõdik.

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság 2005. tavaszán alakult meg és 2005. novemberében
tartotta meg elsõ konferenciáját Kommunikációkutatás Magyarországon címmel. Második konfe-
renciáját 2007 januárjában Kommunikációkutatás és/vagy médiakutatás? Ez a felhívás a harmadik
konferencián való részvételre szólítja meg tagjait és mindazokat, akik érdeklõdnek a kommuni-
káció tudományos igényû vizsgálata iránt. A konferencia témája ebben az évben:

Kommunikációkutatás és/vagy kognitív kutatás?

A kommunikációkutató igen gyakran találja szembe magát olyan kérdésekkel, amelyekkel más
tudományok mûvelõi is foglalkoznak. Ezt a tapasztalatot elõzõ konferenciánkon a média-
kutatás alternatívájában szemlélve analizáltuk. Most ugyanezt a kognitív kutatásokra tekin-
tettel tûzzük a konferencia témájául. A kognitív szemléletû kutató magával a megismeréssel
és ennek eredményével, a tudással foglalkozik, illetõleg a tudás megszerzésének mikéntjével, 
a tudás keletkezésével, a tudásban való bizonyságunkkal. Voltaképpen a kognitív kutatások
mögött sem egy különálló tudományágról van szó, inkább néha látszólag igen távol esõ
tudományterületek között törekszenek összekötõ kapocsként szolgálni. Ebbõl már láthatjuk is,
hogy egyik fõ „erõssége” abban rejlik, hogy nem közös módszertant ad a kutatók kezébe,
inkább csak egy irányba mutató módszertanokat. A kérdés az, hogy a két kutatási hagyomány
(a kommunikációkutatás, illetõleg a kognitív kutatás) mely területeken jelent alternatívát 
a kérdésfeltevésekben, mikor versenyeznek egymással; és mely területeken szükséges a kooperáció,
mert akár ugyanabból a kérdésbõl kiindulva is más területek irányába tájékozódik az egyik
hagyomány és másikba a másik, de egyik sem a teljesség illúziójával. 

A konferencián való részvételi szándékát kérjük a kitöltött jelentkezési lap elektronikus elküldé-
sével jelezze a Magyar Kommunikációtudományi Társaság Titkárságának. Aki (várhatóan 20 perces)
elõadást is kíván tartani a fent megjelölt témakörben az elõadás szinopszisát (2000 karakter
terjedelemben) 2008. március 26-ig elektronikus formában juttassa el a Titkárság címére. A konfe-
rencia Program Bizottsága (elnöke Hamp Gábor) 2008. április 7-ig nyilatkozik a szinopszis alapján
arról, hogy az elõadást beiktatja-e a konferencia programjába. 

A szinopszis alapján kiválasztott legjobb elõadástémát az MKTT a Sebõk Tamás Díjjal jutal-
mazza (1000 EUR) és egyúttal felkéri a díjazottat, hogy a konferencia nyitóelõadását tartsa
meg. A Sebõk Tamás Díj kuratóriumának elnöke Nyíri Kristóf akadémikus.

A jelentkezési lap letölthetõ a Magyar Kommunikációtudományi Társaság honlapjáról: 

www.communicatio.hu/mktt


