NKA 203131/03460
Jelen kiadvány a Karády Viktor szociológus, társadalomtörténész professzor által tervezett magyar
nyelvű életműsorozatának első, tekintélyes terjedelmű kötete. Karády Viktor munkásságának nagy
része eleddig csak francia, angol és német nyelven jelent meg, és mivel írásainak egy része magyar
vonatkozású (a közép-európai – és magyar - zsidóság helyzete, a magyar tudományos elit, a magyar
szociológia kezdetei stb.), a szerző és a Replika Alapítvány számára is különösen fontos, hogy –
egyéb tematikájú írásaival együtt – magyarul is megjelenjenek. Írásaiban a szerző a modern
társadalmak szociológiája mellett egy sor más, a francia felsőoktatási rendszerben a bölcsészethez
sorolt szakdiszciplína intézménytörténetét is tárgyalja. Emellett a könyvben helyet kapott Karády
Viktor kutatásainak két új területe is.
Az esettanulmányok egy része a 20. század első felének fejleményire reflektál. Ezt a komplex
vizsgálódást a szerző továbbvezeti az 1945 utáni korszakra, követve napjainkig a tudományos piac
történelmi törésvonalainak alakulásait és az érintett szaktudományok helyzetének többszörös
átalakulásait. A könyv utolsó része az 1945 utáni fejleményeknek ered a nyomába az empirikus
történelmi szociológia módszertanával.

NKA 201101/02803
A pályázat megírásakor a 2019-es évre az alábbi számok megjelentetését helyeztük
kilátásba:
·
Társadalmi szerkezet és gazdasági szerkezet a kortárs Magyarországon
·
Informális stratégiák a posztkommunista Lengyelországban
·
Georg Simmel: A modernitás paradoxonai
·
Posztdemokrácia a post-truth világában
Folyóiratunk minden évben törekszik a pályázatban vállalt lapszámok megvalósítására, ez
idén maradéktalanul sikerült is.
A fenti tematikus blokkok mellett lapunk – hagyományaihoz híven – idén is megjelentetett
olyan, a főtémán kívül álló írásokat, amelyek ugyan tárgyuk szerint valóban nem
illeszkednek a lapszám gerincét alkotó blokkhoz, de reményeink szerint képesek lehetnek
tudományos viták generálására, lefolytatására. A szaktanulmányok publikálásán túl
vitairatokat is publikálunk, mert a Replika továbbra is elsődleges fontosságúnak tekinti,
hogy teret biztosítson a társadalomtudományok hazai művelőinek a szakmai vitákhoz, a
különböző álláspontok ütköztetéséhez, ennek ösztönzése érdekében.

WFA/47/16/1/GT/2018
A pályázat célja Dr. Tomasz Rakowski lengyel etnográfus és kulturális antropológus
munkásságának bemutatása volt a Replika című magyar nyelvű társadalomtudományi folyóiratban.
Tomasz Rakowski lengyel posztkommunista átmenettel foglalkozó szövegeinek, illetve az ahhoz
kapcsolódó elemző írásoknak a közlésével az volt a célunk, hogy hozzáférhetőbbé tegyük a
lengyelországi társadalomtudományi kutatások eredményeit a magyarországi olvasóközönség
számára, ösztönözve későbbi szakmai együttműködések és összehasonlító kutatások létrejöttét,
valamint a lengyel-magyar társadalomtudományos párbeszédet.
A Replika folyóirat 2019/1. számában megjelenő tematikus blokk négy szöveget foglal magában.

