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FOGALOM ÉS KÉP III. 
Tanévnyitó Konferencia

Tisztelt Meghívott!

A  Babeş-Bolyai  Tudományegyetem  Magyar  Nyelvű  Filozófiai  Intézete 
(Departamentul  de  Filosofie;  volt  magyar  tagozat)  2011.  október  29-én 
nemzetközi részvétellel tanévnyitó konferenciát rendez Kolozsváron. Azzal a 
felkéréssel fordulunk Önhöz, hogy vegyen részt a konferenciánkon.

A  konferencia  témája  egy  immár  három  éves  szakmai  vitasorozathoz 
illeszkedik, melynek címe: Fogalom és kép III.

Harmadik konferenciánkról. Előzetes

2011. április 16-án, az  Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság által szervezett II. 
Tanulmányi Hét keretében workshopöt tartottunk, amelyen a Fogalom és kép 
I.  valamint  a  Fogalom és  kép  II.  Konferenciáink  kötetbe  gyűjtött  anyagait 
elemeztük és értékeltük ki referátumok, koreferátumok, megbeszélés és vita 
keretében.  A  workshop  második  részében  –  a  célból,  hogy 
konferenciasorozatunkat  megfelelőképpen  strukturálva  lezárjuk  -,  bizonyos 
tematikus  irányokat   és  témákat  jelenítettünk  meg,  amelyekről  úgy 
gondoltuk,  hogy  hiánytémák  voltak,  vagy  hogy  megfelelő  tematikus 
kereteket  adhatnak  III.  konferenciánk  diszkusszióihoz,  vitáihoz  (amelyet 
ismét  könyv-formátumban  jelentetünk  majd  meg).  (A  koncepció 
kialakításában  részt  vettek:  Egyed  Péter,  Garai  Zsolt,  Horváth  Péter, 
Lehmann Miklós, Plesek Zoltán, Ropolyi László, Mester Béla és Zuh Deodáth.) 
Természetesen továbbra is lehet saját kutatási témákkal jelentkezni. 

Ajánlott kutatási irányok és tematikák, témák 

Kognitivista és elmefilozófiai perspektívák

 a “kép” és „fogalom” mint szinkron funkciók az agyi folyamatokban; 
a  kép  és  fogalom  „primátusának”  kérdése  a  hagyományos  és 
jelenkori  kognitivista-agykutatási-elmefilozófiai  perspektívákból;  az 
agyműködés  monitorizációjának  kérdése;  kép/fogalom illetve  álkép 
viszonya;  a  keyspeaker  kijelölése:  kognitivista  vagy 
művészettörténész

Fogalom-kép-név

 Fogalom és kép lingvisztikai és szemiotikai perspektívákban; Jacques 
Derrida munkássága (La vérité en peinture, Sauf le nom, Sur parole 



etc.); Foucault: képleírás, a képleírás adekvátságának kritériumai; a 
képek szemantikai feldolgozása, depiction/ábrázolás, a képek mint a 
cselekvés  eszközei;  beszélői  szándék  és  szemantika;  fogalmi 
felszínek

Ábrázolás,  ábrázolás-elméletek,  ábrázolás  tudományban  és 
filozófiában

 Hasonlóság-fogalmak, -kritériumok, -elméletek; 20. századi fizika: a 
fogalmi  rendszerekkel  dolgozó  tudományok  szemléletességének 
kérdése; a kép atipikussága és az emelletti érvek; szándékábrázolás 
képeken; egy kritikai reprezentációelmélet felé

A kép a kultúrában és a filozófiában 

 Képhasználat a magas kultúrától különböző társadalmi szférákban; a 
képekről  szóló  történeti  diskurzusok,  vagy  történeti  érvelésmód  a 
képek  révén;  látványkonstrukciók;  kép  és  hatalom:  kívül  lenni  a 
képen és benne lenni a képben; a képfogalom a filozófia különböző 
ágazataiban;  a  szemléltetés  klasszikus  filozófiai  kérdése: 
esszencializmus; az elsődleges létező képe

Klasszikus szerzők mai olvasatban

 Damasio, Mitchell, Paivio, Sellars

A  konferencia  sikeres  megszervezése  érdekében  arra  kérjük  Önt,  hogy 
legkésőbb  2011.  október  1-ig  közölje  velünk  bemutatandó  dolgozatának 
címét, és küldje el a magyar illetve angol nyelvű mintegy 10 soros kivonatát. 

A  konferencia  anyagát  kötetben  is  meg  fogjuk  jelentetni.  Ehhez  arra  is 
szükség  van,  hogy  a  konferencia  napjáig  rendelkezésünkre  bocsássa  a 
dolgozatának elektronikus változatát.

A konferencia levelezési címe: fogalom.kep@gmail.com

Részvételére számítva üdvözlik Önt 

dr. Egyed Péter egyetemi tanár

dr. Gál László egyetemi docens

szervezők,

Kolozsvár, 2011. július 8. 


