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AZ EMBER-ÁLLAT KAPCSOLAT PERSPEKTÍVÁI
ANTROZOOLÓGIAI KONFERENCIA

Konferenciafelhívás
A konferencia helye

Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara

A konferencia időpontja

2022. október 4. Az Állatok Világnapja

A konferencia formája

Jelenléti és online

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Karán néhány éve kezdődött el
az állatasszisztált pedagógia alap-, és szakképzési
szintű oktatása. A kezdetektől kiemelt fontosságot
tulajdonítunk az állattal asszisztált tevékenységek
szociokulturális hátterének, mert az állatasszisztáció
szerepe és népszerűsége alapvetően függ a kultúránkra jellemző állat-ember viszonytól. Ugyanakkor
az állatok bevonása a pedagógiai vagy segítő munkába is visszahat az állatokhoz fűződő kapcsolatok
formálódására, a következő generációk állattartói
magatartására.
Képzéseink egyetemi jellegéből adódóan nagy
hangsúlyt fektetünk a kutatási tevékenységre is,
szemléletmódunkat itt is a széleskörű (holisztikus

igényű) vizsgálatok jellemzik. Célunk, hogy az állatasszisztációt nem csak szűk provinciális megközelítésben szemléljük, hanem kutatásokat inspirálva és
szakmai párbeszédet generálva szélesebb platformot teremtsünk az ember–állat kapcsolat kérdéskörének. Kutatói ambícióink meghatározó eleme az
interdiszciplináris kapcsolatok kiépítése, a megvalósítás érdekében pedig létrehoztuk az ország első
antrozoológiai kutatócsoportját a Debreceni Egyetemen.
Az antrozoológia a nyolcvanas évek óta világviszonylatban jól ismert, – de Magyarországon még
alig alkalmazott – tudományterület, amely az etnobiológia részterületeként interdiszciplináris módon
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fogja össze az emberek és állatok közötti interakciók kvalitatív és kvantitatív vizsgálatát. Magába
foglalja az élőlények emberi percepcióját és a velük
kapcsolatos tudást, valamint az állatok emberi
társadalomban betöltött szerepét nem csak haszonelvű, hanem kulturális, vallási, művészeti és filozófiai értelemben is vizsgálja. Az antrozoológiai szemlélet alkalmazása azért fontos, mert az állat-ember
kapcsolat számos tudomány számára releváns kutatási terep, azonban minden diszciplínának megvannak a saját prioritásai, elméletei, módszertana és
terminológiái, így a megszülető publikációk többnyire nem mutatnak túl a saját kontextusukon. Az
antrozoológiai megközelítés közös platformot teremt, amely lehetőséget kínál olyan új összefüggések feltárására, amelyek az egyes diszciplínák
számára külön-külön rejtve maradnának. A konferencia kínálta együtt gondolkodás azért is fontos,
mert a szakmai párbeszéd közelebb vihet az egységes terminológiai háttér megteremtéséhez is.














A tervezett konferencia számos diszciplína szakembereinek biztosít megnyilvánulási teret. Elsősorban pedagógiai, gyógypedagógiai, etológiai,
pszichológiai, filozófiai, kulturális antropológiai, és
gazdasági tudományterületeket képviselőinek részvételére számítunk.
A konferencia tematikájával nem célunk az antrozoológia érdeklődési körének teljes spektrumát lefedni, olyan előadásokat várunk, melyek az alábbi
témák valamelyikére reflektálnak:
 Az állat – ember viszony eszmetörténeti
vonatkozásai
 Az állatok társadalmi megítélése, mit jelent
állatnak lenni az emberi kultúrákban?
 Az ember – állat kapcsolat kulturális sajátosságai
 Az állatkínzás és -kizsákmányolás kritikai
értékelése






Az állatokkal való bánásmód
A gazdasági állattartás változása
Párhuzamok az ember - állat interakciók és
az ember -technológia interakciók között
Állatokkal kapcsolatos hiedelmek a kultúrákban
Az állatok vallási jelentősége az emberiség
történetében
Az állatok szimbolikája az irodalomban és
a művészetben
A társállattartás egészségre gyakorolt pozitív és negatív hatásai
Társállatok szerepe a rekreációban
A társállattartás sajátosságai a városi környezetben
A társállattartás sajátosságai a fogyasztói
társadalmakban
Az állatasszisztált tevékenységek etológiai
vonatkozásai
Affektív kapcsolati kötelékek ember és állat között
Az állatasszisztáció pedagógiai, pszichológiai aspektusai.
Az állatasszisztáció lehetőségei a gyógypedagógiai munka során.
A segítő állatok alkalmazási lehetőségei.
Az állatok szerepe koragyermekkorban.

Bár nem elvárás, de előnyös lenne, ha a résztvevők tervezett előadásai, valamilyen formában kapcsolódnának az állatasszisztáció kérdésköréhez.

További információk a konferenciáról:
 A konferencia időpontja: 2022. október
4. (kedd)
 A konferencia helyszíne: 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.
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o

A konferencia formája: A konferenciát
jelenléti és online formában tervezzük, a
hallgatóság és az előadók egyaránt bekapcsolódhatnak élő és online formában.

Az előadást nem tartó hallgatóság számára 5000 forintért tudunk ebédet
biztosítani.

 Jelentkezési határidő:



o Az előadóktól az absztraktokat és
a biográfiákat 2022. augusztus 15ig várjuk.
o A tervezett előadások elfogadásáról 2022. szeptember 1-ig értesítjük a jelentkezőket.
o A hallgatóság a részvételi szándékát szeptember 30-ig jelezheti.

Kérjük az előadókat és a hallgatóságot,
hogy részvételi szándékukat regisztrációval jelezzék az alábbi regisztrációs
űrlapon:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSe6sn2-NxFVBo9kFLUDJ3yvkI5jhwkvnrIH8-EByLGENNsow/viewform



A regisztrációs űrlap alapján az előadók és
a résztvevők számára is részvételi igazolást
tudunk adni.



Részvételi díjak:
o A konferenciarészvétel a jelenléti és
az online előadók számára ingyenes (a
jelenléti előadók számára ebédet biztosítunk)
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Publikáció:
o A kiválasztott konferencia-előadásokból tanulmánykötet szerkesztését tervezzük.

Dr. Lovas Kiss Antal
A konferencia főszervezője

