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Sinkovits Imre Kollégium
F E L H Í VÁ S

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKoN) Sinkovits Imre Kollégium néven
2021 decemberében szakirányú képzést
indít. A kollégium célja az, hogy a
könnyedebb, mindenkihez eljutó művészetértelmezésben is feltárja és erősítse
a meglévő nemzeti jelleget. Sinkovits Imre
munkássága, élete és hazája iránti mély
szeretete példaértékű a mai fiataloknak
és irányt tud mutatni ebben a viharos,
identitásháborúktól terhes időszakban,
ezért választottuk kollégiumunk névadójának.

A kollégium keretin belül két nagy területet
érintünk. Az egyik a film- és színművészet,
a másik pedig a kortárs próza. Minden
kollégiumi hétvégén neves előadók, művészek, közéleti személyiségek tartanak
majd előadást és vitaindító konzultációs
alkalmakat a megadott témakörökben.
Célcsoport: Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat
folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő
végzős gimnazisták, fiatal felnőttek, akik
jelenlegi, vagy későbbi tanulmányaik, vala-

mint munkájuk kapcsán szeretnének
mélyebb
ismereteket
szerezni
a
filmelmélet, filmesztétika, kultúra és
nemzetpolitika, valamint a szépirodalom
területein.
A képzés időtartama: 2021 decembere és 2022 decembere között, 2-3
havonta egy-egy bentlakásos hétvége a
lakiteleki Népfőiskolán, melynek költsége 5.000 Ft/alkalom. Ezen felül 2022
júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.
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•

Biztos, hogy látod, amit nézel? – üzenet a filmekben
Nemzeti karakterjegyek megjelenése a filmművészetben
Narratíva, perspektíva, reprezentatívizmus
A filmek identitásképzése
Filmtörténeti kutatások és korszakelemzések
Velünk élő színház
Filmek a színházban, színház a filmekben
A közélet és kultúra összefonódásai
Sinkovits Imre élete, munkássága és nemzeti gondolatai
Szellemi hátország
– Milyen nem földrajzi terekbe vonulhatunk vissza a valóság elől
Elképzelt világok – A fantasztikus irodalom külföldi fejlődése.
Tündérek és léghajók- A magyar fantasztikus irodalom kezdetei.
Vörösmarty tündérepikáján, és Jókai Jövő század regényén keresztül bemutatva.
Marxizmus elméletben, termelési regények gyakorlatban
Posztmodern fordulat – Értéksemlegesség és kiüresítés az esztétikában.
A rendszerváltozás környékének állapotai a ponyva
(nem autonóm esztétikájú) irodalomban.
A fantasztikus irodalom nemzeti mitológiája
– Sapkowszki és szláv fantasy reneszánsz.
A jövő útjai – Mit adunk tovább a következő nemzedéknek?

A képzés sajátossága és célja: A kollégium által biztosított tudás és
kapcsolatrendszer lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben
sikeres tudományos és szakmai munkát végezzenek, valamint sokkal
összetettebb képet kaphatnak a kultúra és a nemzetpolitika
összekapcsolódásáról. A képzésen legjobban teljesítő hallgatók
tanulmányai megjelennek a kollégiumról szóló szakmai kiadványban.

Jelentkezés és további információ:
Jelentkezni
motivációs

egy fényképes önéletrajz,
levél
megküldésével
ikon.elnok@gmail.com e-mail címre.

valamint
lehet

egy
az

Határidő: 2021. november 14. (vasárnap)
Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői, vagy munkahelyi
vezetői ajánlással, azt is küldje meg.
Lakitelek, 2021. november 2.

