Bemutató

Sic Itur ad Astra,
Fiatal Történészek Folyóirata

1987-ben néhány történelem szakos hallgató létrehozta a Sic Itur ad
Astra, Fiatal Történészek Folyóiratát azzal a céllal, hogy a periodika publikálási
lehetőséget nyújtson a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő
hallgatók számára. A lap 1987 és 1997 között folyamatosan működött, majd
– a szerkesztőség átalakulása miatt – 1997-1998-ban nem jelent meg. 1999ben hat új szerkesztő folytatta az elődök munkáját, közülük négyen azóta
is folyamatosan szerkesztik a Sic Itur ad Astra számait. A lap nyomdai és
tördelői költségeit hazai alapítványok és egyéb szervezetek pályázatain nyert
összegekkel egyenlítjük ki. 1999-ben létrejött a Sic Itur ad Astra Egyesület,
amely működésével elsősorban a lap kiadását segíti elő. Az Egyesület jelenlegi
elnöke Nagy Balázs történész (ELTE és CEU).
A folyóirat a lehető legtágabban értelmezett történettudomány területéről
közöl színvonalas tanulmányokat, elsősorban graduális vagy posztgraduális
képzésben résztvevő hallgatók cikkeit, tanulmányait, recenzióit. A számoknak
általában hasonló a felépítésük; az esetek döntő többségében egy, a szám
tematikájához munkásságával és pedagógiai tevékenységével kapcsolódó
kutatóval készült interjúval kezdődik a kötet. Ezt követik – szintén az adott
témakörben – a publikálók cikkei, tanulmányai. Szívesen közlünk (lehetőleg
témájában a kötethez illeszkedő) kiállítás ismertetőket és recenziókat is. Végül
a Bemutatkozik a… rovat következik, amelyben olyan közintézményeket
mutatunk be, ahol a történészhallgatók megfordulhatnak (vagy érdemes lenne
nekik megfordulni). Egy évben négy szám jelenik meg, a folyóirat azonban
gyakran jelentkezik összevont számokkal.
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Az elmúlt hat esztendőben a Sic Itur ad Astra egyre jobban bekerült az
egyetemi köztudatba, a tudományos vérkeringésbe. A folyóirat megvásárolható
a legjelentősebb budapesti könyvesboltokban, egyes tanulmányai pedig
kötelező olvasmányok a hallgatók számára. Minden egyetemi központi,
kari, történeti könyvtárnak, a történeti tanszékeknek, valamint a megyei és
budapesti levéltáraknak is megküldjük a folyóiratot. A szerkesztők tartottak
már kötetbemutatót Balassi Bálint Intézetben (/, Tanulmányok Erdély
történetéből) és a budapesti Szlovák Intézetben (/, Hungaria Superior.
Tanulmányok egy régió történetéhez) is.
A Sic Itur ad Astra minden évben pályázatot hirdet valamely – a
szélesebb olvasóközönség, a hallgatók és az oktatók számára egyaránt érdekes
– témakörben, a beérkező tanulmányokat jeles hazai, az adott területtel
foglalkozó szakemberek bírálják el. A díjazottak vagy díjat el nem nyerő, de
érdemes pályamunkákat egy konferencia keretében mutathatják be íróik. Ezt
követően egy kötetben adjuk ki a legkiválóbb pályamunkákat.
Az utóbbi időben a Sic Itur ad Astra egyre inkább megnyitotta proﬁlját
a szélesebb értelemben vett társadalomtörténet előtt is. Ennek bizonyítékát
képezik a Vallás és társadalom (/) és a Történeti demográﬁa – társadalomtörténet (/) címet viselő számok, valamint a . szeptember
16-i határidővel meghirdetett Nemek a társadalomban pályázat, mely utóbbira
a szerkesztőség várja a színvonalas dolgozatokat.
A Sic Itur ad Astrának az ELTE Bölcsészettudományi Kar Középkori
és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke ad otthont (1088 Budapest,
Múzeum krt. 6–8. I. 133.). A szerkesztőség elektronikus elérhetősége:
sicitur@eotvos.elte.hu a folyóirat nemzetközi azonosító száma: ISSN , míg honlapja a www.sicitur.hu címen érhető el.
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Aktualitások

CIVILIZÁCIÓK METSZÉSPONTJA:
KÖZEL-KELET, EURÓPA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND
TUDOMÁNYOS & ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA

ELTE BTK Kari Tanácsterem,  Budapest, Múzeum Krt. /A.
. Május . Csütörtök, 15.30-18.30
Köszönt: Dr. Manherz Károly (dékán, ELTE BTK)
Az iszlám vallás szerepe a modern történeti folyamatokban – tévhitek és
valóság
Dr. Fodor Sándor (tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK Sémi Filológiai- és
Arab szak, az Orientalisztikai Intézet igazgatója): Fundamentalisták régen és ma
Dr. Rostoványi Zsolt (tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék): Az iszlám és a Nyugat konﬂiktusa
Dr. Maróth Miklós (akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE BTK Arab
Tanszék): Az iszlám demokratikus hagyományai
Dr. N. Rózsa Erzsébet (tudományos főmunkatárs, Teleki Intézet Külpolitikai
Tanulmányok Központja): Az iszlám hatása a nemzetépítésben
Khaled Ghazal (palesztin nagykövet, PhD hallgató, ELTE BTK Történettudományi
Doktori Iskola): Iszlámista mozgalmak a palesztin politikai palettán
.: Állófogadás
. Május . Péntek, 9.00-16.00
Közel-Kelet: Biztonságpolitika és az új világrend
Dr. Lugosi Gyz (egyetemi docens, ELTE BTK Új- és Legújabb-kori Egyetemes
Történelem Tanszék): A Közel-Kelet alternatívák előtt az I. világháború után
Dr. Gazdik Gyula (egyetemi docens, ELTE TÁTK Politikai Tudományok Tanszéke):
Osló és az izraeli-palesztin rendezési folyamat jelenlegi kérdőjelei
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Dr. Benkes Mihály (egyetemi docens, ELTE TÁTK Politikai Tudományok
Tanszéke): A Közel-Kelet helyzete és szerepe a nemzetközi kapcsolatokban, a
poszt-bipoláris korszakban
Dr. Valki László (egyetemi tanár, ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék): Az iraki
háború a nemzetközi jog tükrében
Dr. Najat Shamil Ali (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi
Kapcsolatok Tanszék): A közel-keleti olaj szerepe a világpolitikában
Demokratizálódási Folyamatok a Közel-Keleten
Csicsmann László (tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék): A demokratizálódás lehetőségei és anomáliái a Közel-Keleten
Pintér Attila (diplomata, Külügyminisztérium): A törökországi demokratizálódás
mint lehetséges modell a Közel-Kelet számára
Krizmanits József (megbízott előadó, ELTE TÁTK Politikai Tudományok Tanszéke): Libanon és demokrácia? – politikai rendszer a konfesszionalizmus árnyékában
Ebédszünet
A Közel-Kelet és Magyarország kapcsolata az EU tagság tükrében
Dr. Balogh András (tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK Új- és
Legújabbkori Egyetemes Történelem Tanszék): Az Európai Unió Közös Kül- és
Biztonságpolitikája
Pereszlényi Zoltán (diplomata, nyugalmazott – volt bagdadi, kairói, damaszkuszi
– nagykövet, Külügyminisztérium): A magyar diplomácia Közel-Kelet politikája
a rendszerváltás után
Ladányi Éva (Főtanácsos, a Közel-keleti referatúra vezetője, Oktatási Minisztérium):
Kulturális és oktatási kapcsolatok a Közel-Kelettel
Youseff Khalíl (a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője): A közel-keleti
kereszténység és Európa a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház életén keresztül

A konferencia programjáról bővebben: www.kozel-kelet.hu (www.middle-east.hu), a
közel-keleti társadalmak, történeti-politikai folyamatok kutatásának portálja
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A Politológiai Párbeszéd Társasága – Politológus Hallgatók
Egyesülete gondozásában hamarosan elindul egy másik folyóirat, a
Politológia Elemzések (PE) is. A Politológiai Elemzések időszakosan,
várhatóan félévente megjelenő, tematikus tanulmánykötetekkel
jelentkező tudományos folyóirat, melyben társadalomtudományokkal
foglalkozó ﬁatal kutatók kiemelkedő tanulmányait gyűjtjük össze egyegy téma köré csoportosítva. Reményeink szerint olyan kötetek jelennek
meg, melyek önálló tanulmánykötetként is megállják helyüket, illetve
amelyeket az egyes társadalomtudományokkal foglalkozó tanszékek,
intézetek, illetve kutatóközpontok oktatási és kutatási segédanyagként
is fel tudnak használni. Elképzeléseink szerint a PE sorozatban
hangsúlyosan jelennek meg nemzetközi kapcsolatokkal, európai
tanulmányokkal foglalkozó kötetek.
Az első szám, az „Iszlám fundamentalizmus” és terrorizmus
hamarosan megjelenik. E kötetben orientalista, történész és politológus
szerzők tanulmányait gyűjtöttük egybe, melyek a vallási alapú
fundamentalizmus, a szélsőségesség, illetve a terrorizmus valós és vélt
kapcsolatát vizsgálják különböző tudományterületi megközelítéssel.
Emellett már előkészületben vannak a Konﬂiktusok a Közel-Keleten –
biztonságpolitika és az új világrend, illetve Az Európai Unió intézményi
fejlődése, Konvent és Alkotmány című tanulmánykötetek.
Bővebb információ a www.politika.co.hu honlapon található.
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A KÖVETKEZŐ SZÁM (/.) TARTALMÁBÓL

EURÓPAI ISMERETEK
A brüsszeli konvent alkotmánytervének háttere: viták, meg nem
valósult tervek
Viták az európai alkotmány elfogadásáról: szakad-e a francia
Szocialista Párt?
POLITIKAI RENDSZER
A magyar politikai pártok ifjúsági szervezetei
POLITIKATÖRTÉNET
Szálasi Ferenc a pszichohistória tükrében – 1. rész
A Szent-korona eszme. A szent-korona tan szerepe a XX.
században
POLITIKAI SZOCIOLÓGIA
A zsidó és az izraeli nemzeti (ön)tudat kialakulása és változásai a 19.
század végétől napjainkig
POLITIKAELMÉLET
A liberális progresszió anomáliái Magyarországon a XX. században
PRO ÉS KONTRA
Van-e jövője a konzervatív hagyománynak Magyarországon?
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