
Kedves Szerzőnk!1

A szövegedet  (vagy  öninterjúdat)  küldd  el  a  sztelozofia@gmail.com és  a

mogyorodi.emese@upcmail.hu címre az írásod végén egy rövid életrajzzal (3-

4  mondat:  mikor  végeztél,  az  egyetem alatt  esetleg  milyen  szakmai  vagy

egyéb tevékenységekben vettél részt, milyen további tanulmányokat folytattál,

mivel foglalkozol, és bármi, amit fontosnak tartasz még elmondani magadról)

és a következő kísérő szöveggel az e-mailben:

Az  X.Y.-nal  megbeszéltek  alapján  csatoltan  küldöm  a  SZTElozófia  Blogra

kisinterjúmat/… c.  írásomat/illusztrációmat  (a  nem kívánt  rész  törlendő),  a

rólam  készült  fényképpel/fényképekkel  (ha  nincs  fénykép,  törlendő),  és

ezennel felhatalmazom a Blog szerkesztőit, hogy írásomat (és fényképemet)

(ha  nincs,  törlendő)  a  Blogon  közzétegyék  és  terjesszék.  Szerzői  joggal

kapcsolatos követeléseket a Bloggal szemben sem most, sem a jövőben nem

támasztok.

(Aláírás – teljes név)

Tehát az írásokhoz mellékelendő:

 írásmű/interjú
 portré fotók
 rövid életrajz (az írásmű végén)
 az e-mailben a fenti kísérőszöveg

Technikai információk:

 Interjú alanyoknak: arra kérünk, küldj magadról jellemző fotókat (akár

baráti körben, szabadidős tevékenységeidet folytatva vagy hasonlók),

köztük feltétlenül egy frissebb portré fotóval,  ahol csak te szerepelsz.

4-5 fotó szükséges volna. A fotók jó minőségűek legyenek (szemcsés,

elmosódott  képek  kizárva).  Amennyiben  nem  kapunk  (vagy  nem

1 A jelen instrukciók csak 18 éven felüli szerzőinkre vonatkoznak. 18
év alatti szerzőinktől a megjelenéshez szükséges írásbeli szülői 
engedély is.
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időben kapunk) jó minőségű, alkalmas portré fotókat, a Szerkesztőség

fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  az  interjút  az  általunk  választott

képekkel  (hangulat-képek)  illusztráljuk.  Aki  nem kíván  portré  fotókat

megjelentetni  az  interjújával,  kérjük,  az  interjút  küldő  e-mail

szövegében ezt jelezze. 
 Mindenkinek: Az írások alatt rövid életrajzot közlünk, ha nem interjút

írsz, ha lehetséges, akkor is kérnénk legalább egy portré fotót. Ha nem

kívánsz portré fotót megjelentetni  az életrajzod mellett,  az e-mailben

jelezd. 
 Megjelenés:  Interjúkat hétfőn, egyéb írásokat csütörtökön közlünk. A

közlés előtti  napon (vasárnap ill.  kedden) megkeresünk e-mailben a

betördelt  szöveg  linkjével,  az  esetleges  javításokat  akkor  kellene

visszajelezni  illetve  leokézni,  hogy  mehet  publikálásra.  Kérjük,  a

publikálás előtti napon legyél e-mail közelben, ha ez nem lehetséges,

akkor azt kérjük előre jelezni nekünk a fenti e-mail címekre.
 Kérjük, mindenki ossza meg (aki FB-n van) a vele készült interjút vagy

a  szövegét.  Ez  nagyban  növeli  a  visszajelzések  (kommentek)

lehetőségét illetve az írás (interjú, egyéb) népszerűségét, és segíti a

Blog terjesztését.
 Ezúton  jeleznénk,  hogy  igen  szívesen  vesszük  és  megköszönjük  a

kommentjeiteket minden megjelent íráshoz (különösen a SZTEloBlog

rovat írásaihoz).

Interjú kérdések (egyetemi vagy kutatói szférán kívül dolgozóknak):

Mikor végeztél az egyetemen és most mivel foglalkozol?

 

Miért jöttél bölcsészkarra/filozófia szakra?

 

Mit szerettél az egyetemi életben?

 

Mi tetszett Szegeden?

 

Mit szerettél a filozófia szakon? 

 



Melyek voltak a legemlékezetesebb és/vagy leghasznosabb óráid?

 

Tanulmányaid  során  (vagy  hallgatói  életedben)  mi  volt  a

legemlékezetesebb poén (vagy kaland)?

 

Milyen nehézségeid voltak tanulmányaid során,  és  hogy sikerült  őket

leküzdeni?

 

Milyen  hasznát  veszed  filozófiai  (esztétikai,  etikai)  tanulmányaidnak

jelenlegi munkádban?

Mit jelentett számodra általában a filozófia szak elvégzése?

 

Ha újra kezdhetnéd az egyetemet, milyen szakot választanál és miért?

Kiegészítő  interjú  kérdések  (egyetemi  vagy  kutatói  szférán  belül

dolgozóknak):

Hogy sikerült megmaradnod az akadémiai szférában, és milyen eddigi

szakmai sikereidre vagy büszke?

Mit  tanácsolnál  azoknak,  akik  hozzád  hasonlóan  filozófus  karrierre

készülnek?/(nem  filozófusoknak:)  ...  a  tiédhez  hasonló  karrierre

készülnek?

A  fenti  kérdésekből  néhány  igény  szerint  kihagyható,  vagy  némileg

változtatható, de kérjük, időben egyeztessetek erről a szerkesztőkkel.

A SZTElozófia Blog szerkesztői:

dr. Mogyoródi Emese, docens, SZTE Filozófia Tanszék

Fáklya-Schmitz Adrienn, AFS Élet- és Arculattervezés


