Neerlandistische ontmoetingen – Trefpunt Boedapest
Doctorandi- en habilitandicolloquium
Tijdens het colloquium van doctorandi en habilitandi van Centraal-Europa Neerlandistische Ontmoetingen –
Trefpunt Olomouc in maart 2010 is besloten om onder auspiciën van de vereniging Comenius en de Nederlandse
Taalunie het volgende colloquium aan de ELTE (Boedapest) te houden.
U treft hierbij de eerste uitnodiging aan met het verzoek om deze vooral bekend te maken bij doctorandi en
habilitandi bij uw vakgroep.
Het colloquium zal worden gehouden te Boedapest van woensdag 7 mei t/m donderdag 8 mei 2014
Het colloquium zal vier themagebieden kennen, in alfabetische volgorde:
a.

cultuur en geschiedenis

b.

letterkunde

c.

taalkunde

d.

vertaalkunde

De opzet van het colloquium zal als volgt zijn:
•

•

•

Er wordt een serie docenten uit de Lage Landen en uit onze eigen regio aangezocht die ervaring hebben
met het begeleiden van doctorandi en/of deelname aan habilitatie-processen. Dezen zullen worden
aangezocht voor de vier aangegeven themagebieden. Voorts zullen zij als opponenten fungeren voor de
doctorandi en habilitandi die zich tijdens het colloquium zullen presenteren.
Woensdag 7 en donderdag 8 mei zullen zijn gewijd aan lezingen van doctorandi en habilitandi van
maximaal 20 minuten met per lezing 10 minuten discussie. De lezing moet een goed beeld geven van het
thema van de dissertatie. Er zijn in beginsel geen thematische beperkingen. In de leslokalen zijn
PowerPoint presentaties, lezingen met vertoning van dia’s, gebruikmaking van online faciliteiten enz.
mogelijk.
De bijdragen van vergelijkende aard kunnen na afloop van de conferentie aan het elektronische
tijdschrift Comparatieve Neerlandistiek aangeboden worden. Wegens de beperkte financiële
mogelijkheden, wordt er geen congresbundel gepubliceerd.

Geïnteresseerde doctorandi en habilitandi worden verzocht om zich voor 1 juni 2013 online te melden via de link
https://docs.google.com/forms/d/12uiXj9DrYm1FfNQUz24WF-ZECTsrF3o1A9QuXrE3ixM/viewform
Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar BoeDoHa@gmail.com.

In de loop van september 2013 zal een tweede aankondiging volgen en we zullen dan de deelnemers verzoeken
om een samenvatting van ongeveer 400 woorden (ca. 1,5 A4) van de bijdrage tot 1 oktober 2013 naar het
bovenstaande e-mail adres te sturen. In december 2013 volgt een voorlopig programma.
In beginsel zal worden getracht om aan alle doctorandi en habilitandi die een bijdrage willen leveren mogelijk te
maken om deze te presenteren. Mocht het aantal bijdragen de tijd verre overtreffen, zal een selectie worden
toegepast. In de loop van december ontvangen de aangemelde deelnemers met het voorlopige programma
bericht van hun plaatsing. We zullen de deelnemers in december eveneens verzoeken om hun uitgeschreven prepaper tot 20 maart 2014 in word of pdf formaat te sturen.
Indien er omgekeerd voldoende tijd overblijft om interessante lezingen – vooral op contrastief gebied – te
plaatsen van andere collega’s, zullen we dat graag doen. Daarom worden ook zij opgeroepen om hun interesse
kenbaar te maken op het online formulier.
Voor deelnemers uit de regio zullen de verblijfskosten (drie overnachtingen in tweepersoonskamers) worden
geregeld en betaald; de reiskosten worden tot max. €150 worden vergoed.
Mede namens het organiserende team, Roland Nagy, Orsolya Réthelyi, Krisztina Törő, Orsolya Varga
met vriendelijke groet,

Judit Gera
Boedapest, 1 april 2013.

