KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2018
Időpont: 2018. szeptember 28., péntek, 17:45 – 20:45
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, Kodály terem

RÉSZLETES PROGRAM:
17:45-18:15 Dr. Bodnár Gábor: Kína és a magyar operett
Az előadás a magyar operett és a Távol-Kelet meglehetősen ellentmondásos kapcsolatát mutatja
be röviden. Kína, ezen belül, még sajátosabb helyzetű: "hivatalos" előadások alig vannak, de
alkalmi együttesek mégis népszerűsítik a műfajt – ám gyakran a bécsi operett "álarcában".

18:15-18:35 Dudás Mandula: A nǚshū írás
A nü-su (szó szerint: „női írás”) egy sajátos írásrendszer, amelyet egykor kizárólag nők
használtak a kínai Hunan tartománybeli Jiangyong megyében. Erről a különleges írásformáról,
keletkezésének körülményeiről és használatáról tudhatnak meg többet az előadásból.
18:35-18:55 Ésik Szandra: Puha erő: A kínai nyelv és kultúra mint puha erőforrás
A nemzetközi külkapcsolatok témakörében az utóbbi években divatos, már-már elcsépelt
kifejezésé vált a puha erő (soft power) fogalma. Az előadás a puha erő jelentőségének
bemutatásán túl a kínai nyelv és kultúra puha erőforrásként való alkalmazását tárgyalja.
18:55-19:15 Dr. Horváth Csaba: A fejlett pénzgazdálkodás és merkantilista jegyeket mutató
külkereskedelmi stratégia a koraújkori Dél-Kínában
A koraújkori Kínában megtalálhatók voltak a fejlett pénzgazdálkodás és kereskedelem
feltételei, ebben a térségben mégsem alakult ki egy nyugati típusú kereskedelmi és gazdasági
struktúra. Az előadás ennek lehetséges okait és következményeit járja körül.
19:15-19:45 Somogyi Áron: Ming-kori katonai vívórendszerek
Az előadás betekintést nyújt a Ming-kori katonai kézikönyvekben megörökített, illusztrált
vívórendszerekbe, valamint ismerteti azok jelentőségét a kínai hadtörténet és harcművészettörténet szempontjából.

19:45-20:05 Viczenti Mátyás: Haizi, a természet gyermeke
Rövid bevezető után az előadás példák segítségével mutatja be Haizi, a Tengergyermek
kapcsolatát a természettel, mint idealizált környezettel, illetve ennek az idealizáltságnak
eszközeit és stratégiáit is megpróbálja megragadni.
20:05-20.45 Knyihár Eszter: Nagyvállalati társadalmi szerepvállalás Kínában
Kína gyors ütemű gazdasági felemelkedését követően, az ország elért a gazdasági és társadalmi
átalakulás azon szakaszába, amikor már megteheti, hogy felelősségteljesebben lép fel a
társadalomban. Ennek köszönhetően a kínai nagyvállalati kultúrában, az utóbbi években mind
belső társadalmi nyomásra, mind pedig külső, nemzetközi hatásra újszerű stratégiaként jelent
meg a nagyvállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR). Az előadás célja az, hogy bővebben
bemutassa, Kína hogyan birkózik meg a hazai és nemzetközi társadalmi elvárásokkal, és milyen
módszerekkel sikerül fenntartható, a kínai igényeknek is megfelelő, CSR projekteket
létrehoznia.

A részvétel ingyenes. Mindenkit sok szeretettel várunk!

