MEGHÍVÓ
Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Tunéziai Nagykövetség és a Károli Gáspár Református Egyetem tisztelettel meghívja Önt

Habib Kazdaghli úr,
a tunéziai La Manouba Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánjának előadására.
Az előadás címe: „Az arab tavasz után öt évvel: Tunéziában a remény továbbra is él”
A konferencia moderátora: Kecskés D. Gusztáv úr, az MTA Történelemtudományi Intézetének
tudományos főmunkatársa

Időpont: 2016. október 7. 16 óra
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar,
1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet. Buda Béla terem
A konferencia nyelve francia magyar tolmácsolással.
Kérjük részvételi szándékukat az at.budapest@t-online.hu címen jelezzék vissza 2016. szeptember 30-ig.

Program:
15:45 – 16:00

Regisztráció

16:00 – 16:15

A konferenciát megnyitja Pödör Dóra, a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudomány Karának dékánhelyettes asszonya
Ő Excellenciája Samia Ilhem Ammar Tunézia Nagykövet asszonyának
köszöntője

16:15 – 16:30

Kecskés D. Gusztáv úr, az MTA Történettudományi Intézet tudományos
főmunkatársának bevezető előadása

16:30 – 17:30

Habib Kazdaghli, a tuniszi La Manouba Egyetem Bölcsészettudomány Kar
dékánjának előadása

17:30 – 18:00

Vita

Habib Kazdaghli dékán úr a tunéziai identitás fejlődésének folyamatát fogja bemutatni az öt éve tartó
demokratikus átalakulás által okozott változások tükrében. Előadásának köszönhetően jobban
megérthetjük az „arab tavasz” során történt tunéziai eseményeket, valamint azok sajátosságait. Szó
lesz a közelmúltban történt változásokról, a nemzeti egységpárt megalakulásáról, mely a forradalom
óta tett erőfeszítések eredménye, és melynek célja a lehető legtöbb politikai és társadalmi erő
mozgósítása a demokratikus átalakulás érdekében.
Előadásának címe „Az arab tavasz után öt évvel: Tunéziában a remény továbbra is él” is azt a
gondolatot tükrözi, hogy a nehézségek ellenére Tunézia, múltja, elitje, történelme révén ma is olyan
értékekkel bír, melyek reményre adnak okot a demokráciára való áttérés sikerességét illetően.

INVITATION
Monsieur/Madame,

L’Ambassade de Tunisie en Hongrie et l’Université Réformée Károli Gáspár vous invitent
cordialement à la Conférence de

Monsieur Habib Kazdaghli
Doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de La Manouba de Tunis
sur le thème : « Cinq ans après les printemps arabes: en Tunisie, l’espoir est toujours permis. »
Le modérateur de la Conférence sera Monsieur Gusztáv D. Kecskés, Historien de l’Institut
d’Études en Histoire de l’Académie Nationale des Sciences en Hongrie

Date: le 7 octobre 2016, à 16 heures
Lieu: Faculté des Lettres de l’Université Réformée Károli Gáspár
1088 Budapest, 4 rue Reviczky, Ier étage, Salle Buda Béla
La conférence se déroulera en français avec traduction en hongrois.
RVSP avant le 30 septembre 2016 : at.budapest@t-online.hu

Programme:
15:45 – 16:00

Enregistrement

16:00 – 16:15

Ouverture de la Conférence par Madame Dóra Pödör, Vice-doyenne de la
Faculté des Lettres de l’Université Réformée Károli Gáspár
Mot de bienvenue de Son Excellence Madame Samia Ilhem Ammar,
Ambassadeur de Tunisie en Hongrie

16:15 – 16:30

Introduction par Monsieur Gusztáv D. Kecskés, Historien de l’Académie
Nationale des Sciences en Hongrie

16:30 – 17:30

Intervention de Monsieur Habib Kazdaghli, Doyen de la Faculté des
Lettres de l’Université de La Manouba de Tunis

17:30 – 18:00

Débat

Monsieur Habib Kazdaghli présentera l'évolution de la question de l'identité tunisienne à travers les
mutations engendrées depuis cinq années par la transition démocratique. Son intervention permettra de
mieux comprendre l’expérience tunisienne et ses spécificités dans le contexte « des printemps
arabes ». Il traitera des évolutions récentes et en particulier de la formation d'un « gouvernement
d’union nationale » suite aux tentatives répétées, depuis la révolution, à mobiliser le maximum des
forces politiques et sociales pour réussir la transition démocratique.
Le titre de son intervention « Cinq ans après les printemps arabes: en Tunisie, l'espoir est
toujours permis. » reflète l’idée que malgré les difficultés affrontées, la Tunisie, par son passé, par
ses élites, ses expériences et son parcours, présente toujours et des atouts qui permettent d'espérer
qu'elle puisse réussir sa transition vers la démocratie.

