ÖNÉLETRAJZ
Berkovics Balázs (publikációkban –ts)
Tanulmányok
1994-2001: ELTE Szociológiai Intézet, szociológus diploma
1996-2000: ELTE BTK, Esztétika szak
1996-2004: ELTE BTK, filozófus diploma
1997-1998: Tempus-ösztöndíjas a Paris-I. Egyetemen (Panthéon-Sorbonne)
2001-2002: CEU Nationalism Studies MA program és diploma
2002-2003: tanulmányok a Nanterre, Paris-X egyetemen, a francia kormány ösztöndíjasaként, DEAdiploma filozófiából
2004-től Phd. hallgató a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolájában (Filozófia
alprogram)
2005. 1. félév: filozófiai tanulmányok a Roma I - Sapienza Egyetemen MÖB-ösztöndíjjal
2006-tól három félév a Paris I. Egyetemen (Panthéon-Sorbonne) a francia kormány ösztöndíjasaként
2013. PhD. a Debreceni Egyetemen: „Critique et méthode chez Foucault” (Kritika és módszer
Foucault-nál)
Nyelvtudás: francia: felsőfok, angol: felsőfok, olasz: középfok
Tudományos munka
2002-2003: résztvevő az Európai Bizottság által kiírt (5. keretprogram) nemzetközi oktatáskutatásban
az ELTÉn: „Reguleducnetwork”: Franciaország, Anglia, Belgium, Portugália és Magyarország
oktatási rendszereinek összehasonlítása
2003-2004: tanít a Társadalomelméleti Kollégiumban „Pierre Bourdieu szociológiája”, illetve
„Strukturalizmus” címmel
2004-2006: OTKA-résztvevő az „Oktatás és politika. Kőbányai kutatás a hatalom új formáiról: helyi
politika, iskolába ’rendezett’ gyerekek és nyilvánosság” című kutatásban (OTKA 200096) Erőss
Gáborral és Berényi Eszterrel közösen
2005-2006.: „A bűnelkövető, kriminálisan veszélyeztetett fiatalok képi és szöveges
médiareprezentációjának elemzése — A ’fiatal bűnelkövető’ társadalmi konstrukciójának vizsgálata
és a média bűnmegelőzésben való közreműködési lehetőségeinek elemzése az OBMB megbízásából
Oblath Mártonnal és a Suvet Research-csel közösen
2006-2007: OKTK kutatás résztvevője: „Diák-kategóriák burjánzása – ’jóhiszemű’ szegregáció az
oktatásban. Az egyenlőtlenségek újratermelése és a differenciálás gyakorlata” címmel Erőss Gáborral
és Berényi Eszterrel közösen
2006-tól az Európai Bizottság 6-os keretprogram által finanszírozott „KnowandPol” magyar
kutatócsoportjának résztvevője.
2006-2008: az MTA Szociológiai Kutató Intézetének segédmunkatársa, résztvevő a 6.
Keretprogramban kiírt „KnowandPol” kutatásban
2008-tól az anBlokk közéleti-tudományos magazin alapító szerkesztője, majd felelős szerkesztője
2008-2010.: tanársegéd a Miskolci Egyetemen a Filozófiai Intézetben, szabad bölcsészet szakon.
2010. júl-aug: az AnBlokk Egyesület tagjaként résztvevő az „Újnéző” c. produkcióban:
drámapedagógia és társadalmi színház két borsodi faluban.
2010. szept.-2011. febr.: szabadúszó fordító, újságíró
2011. március-június: vendégkutató az Indiana Universityn, Bloomingtonban
2011. július-2012. május: szabadúszó fordító, újságíró
2012. június-december: a Foresee kutatócsoport szerződéses munkatársa az EU 7. keretprogramon
belül, tanulmányírás: „Securitization and minorities” címmel
2013. jan.-okt.: szabadúszó fordító, újságíró
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2013. nov.-dec.: kutató Párizsban az École des Hautes Études en Sciences Sociales-on (EHESS) az
ELTE Atelier posztdoktori ösztöndíjával.
2014. febr.-ápr.: fordítói ösztöndíj Foucault: Les Anormaux fordítására a Centre National du Livretől
2014.- félállású kutató az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetben egy
OTKA kutatás keretein belül
Konferenciák, előadások
2003. okt.: „Foucault ma”, Veszprém, előadás címe: „Foucault és Goffman”
2004 jún.: „Történelem – Társadalomtudományok” sorozatban előadás az ELTE Atelier felkérésére
„Boltanski és Thévenot pragmatikus szociológiája” címmel, korreferensek: Némedi Dénes és Bódy
Zsombor
2004 júl.: Prágai frankofón nyári egyetem (Réseau OFFRES), előadás címe: „Boltanski et Bourdieu”
2004 aug.: az EASST és a 4S közös konferenciáján, Párizs, „Public proofs. Science, technology and
democracy” (elnök: Bruno Latour), az előadás címe: „Foucault, Goffman and Anti-psychiatry”
2005. máj.: „Lábjegyzetek Platónhoz IV., „A barátság”, Szeged, az előadás címe: „A nem viszonzott
adomány: Mauss és Bataille”
2005. júl.: Előadás a párizsi frankofón nyári egyetemen (OFFRES): „Foucault et la folie comme
absence d’oeuvre” [Az őrület mint a mű hiánya Foucault-nál]
2006. okt.: előadás Kierkegaard-ról a JAK által szervezett „Filozófia és irodalom” című konferencián
2008. máj.: Pécs, „Tekintet” konferencia: „Foucault és Bentham a Panopticonról”
2008. nov.: Magyar Szociológiai Társaság konferenciája („Tudásjavak áramlása”): „A
’fogyatékosság’ és a ’szociális hátrány’ kapcsolatának diskurzusai és politikája” (Oblath Mártonnal
közösen).
2008. nov.: a KnowandPol bemutatkozó konferenciája, MTA Szociológiai Kutató Intézet:
„Közpolitika és fogyatékosság. Inkoherenciák”
2010 okt.: Az MSH-Sofia konferenciája, melynek címe: „Quelle critique sociale aujourd’hui? Autour
de l’oeuvre d’Axel Honneth et de Luc Boltanski” - az előadás címe: „Comment critiquer les 'sciences
humaines'? Politiques des 'handicaps mentaux légers'” [Hogyan kritizálhatók az embertudományok?
Az enyhe értelmi fogyatékosság politikája]
2014. jan. STS konferencia Budapesten, előadás címe: „A társadalmi konstrukcionizmus
episztemológiai problémái”
2014. nov. Marx-konferencia a Corvinus Egyetemen, a TEK szervezésében: „Marx és Foucault –
büntető rend és hatalom”
2014. dec.: „Engaging Foucault” c. konferencia, Belgrád, Filozófiai Intézet: „Foucault, Critique and
Social Construction” c. előadás
2015. okt.: PsychoPolitics, nemzetközi konferencia, MTA KPI: „Contemporary Criticisms and
Defenses of Psychiatry’s Moral-Medical Kinds in the Light of Foucault’s Lectures on the Abnormal”
c. előadás
2016. márc.: Resurgent Anti-Semitism, Indiana University, Bloomington: „Jewish Question and
Social Critique” c. előadás
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Publikációk
Könyv:
Iskolarend – Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban (Berényi Eszterrel és Erőss Gáborral
közösen), Gondolat, 2008.

Tanulmányok:
„Foucault és az embertudományok kritikája” Gond, 2002/29-30.
„Foucault és Goffman – a humán tudományok működése”, Pro Philosophia Füzetek, 2003/36.
http://www.c3.hu/~prophil/profi034/berkovits.html
„Esélyegyenlőség és oktatáspolitika öt európai országban” (Bajomi Ivánnal, Imre Annával és
Erőss Gáborral közösen), Educatio, 2003/4.
epa.oszk.hu/01500/01551/00026/pdf/1003.pdf
„A nem viszonzott adomány – Georges Bataille”, in: Laczkó Sándor-Dékány András (szerk.): A
barátság, Lábjegyzetek Platónhoz IV., Pro Philosophia Szegediensi – Librarius, 2005.,
http://www.mft-hps.hu/szovegek/platon_baratsag/baratsag01-331-337.pdf
„Iskolaválasztás az óvodában: a korai szelekció gyakorlata” (Berényi Eszterrel és Erőss Gáborral),
Educatio, 2005/3.
www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/407
„Miért nehéz segíteni a hátrányos helyzetű/roma tanulók integrációját a jelenlegi magyar oktatási
rendszerben? Szakértői jelentés – az OM Hátrányos helyzetű és roma tanulók integrációját célzó
intézkedéseiről – Kaltenbach Jenő ombudsman felkérésére” (Kézirat, Berényi Eszterrel és Erőss
Gáborral), 2005.
„A csábító naplója és a regényes esztétikum”, Világosság, 2007/6.,
http://www.vilagossag.hu/pdf/20070905071050.pdf
„A csábító naplója és a regényes esztétikum”, újraközölve: Bárány Tibor – Rónai András (szerk.):
Filozófia és irodalom, L’Harmattan, 2008.
„Lehetséges-e a tudományos igazságok szociológiája? - Pierre Bourdieu: A tudomány tudománya és a
reflexivitás”, Debreceni Disputa, 2008/5.
„Boltanski ’pragmatikus
http://replika.hu/62-05

szociológiája’:

kritika

és

cselekvéselmélet”,

Replika,

2008/62.

„A képességek diskurzusa és az osztályba sorolás módjai”, Berényi – Berkovits - Erőss: Iskolarend.
Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban, Gondolat, 2008.
„The social and cognitive mapping of policy. Unhealthy data, competing sciences” (társszerzők:
Oblath
Márton,
Erőss
Gábor,
Mund
Katalin,
Gárdos
Judit,
Dávid
Bea)
http://knowandpol.eu/IMG/pdf/o1.hungaryhealth.pdf
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„A gyógypedagógiától a szociológiáig és tovább. A ’fogyatékosság’ és a ’szociális hátrány’
kapcsolatának diskurzusai és politikája” (Oblath Mártonnal), in: Erőss Gábor – Kende Anna (szerk.):
Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar közoktatásban, L’Harmattan, 2008.
„Ki nevel a végén? Rendszerváltás és az ’értelmi fogyatékosság’ diskurzusai” (Oblath Mártonnal),
anBlokk, No. 1-2. 2008. („Térképváltás”)
„Bentham és Foucault a Panopticonról”, in: Kovács Éva (szerk.): Látás – Tekintet – Pillantás,
Gondolat - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest–Pécs, 2009.
„Erkölcstelen besúgók, tehetséges áldozatok, áldozatos erkölcsbírók”, anBlokk, No. 3. 2009.
(„Megfigyelési ügyek”)
„Bourdieu és a tudományos igazságok szociológiája”, Replika, 2009/67.
„Munka-képzetek. Cigányok közmunkán egy borsodi faluban”, anBlokk, No. 4. 2010. („Cigányozás”)
„Kritika és embertudományok: látszat és valóság”, Aspecto, 2011/1.
„Kakva kritika za humanitarnite nauki? Diszkurszt za ’lekite umsztveni uvrezsdanija’” („Comment
critiquer les sciences humaines? Le discours des ’handicaps mentaux légers’” fordítása), Ivajlo
Znepolszki (szerk.): Okolo Luc Boltanski i Axel Honneth. Kompleksznoto obsesztvo, Maison des
Sciences de l’Homme, Szófia, 2011.
„Le passé communiste fait-il partie de notre identité? La question des agents secrets en Hongrie”,
Radovan Gura - Gilles Rouet (szerk.): Expressions culturelles et identité européennes / Cultural
Expressions and European Identities, Brüsszel, Éd. Bruylant, 2012.
„Tiszta udvar, rendes ház”, Café Bábel, 2012/67.
„Ing vagy inog? Sik Domonkos: A modernizáció ingája c. könyvéről”, BUKSZ, 2012. nyár-ősz
„A társadalmi konstrukcionizmus mint a pszi-tudományok bírálata. Az ’enyhe értelmi fogyatékosság’
esete” Imágó, 2015.
„Foucault, social construction and critique”, in: Engaging Foucault, Belgrade, Institute of Philosophy,
2016
„Foucault és Marx: büntető rend és hatalom”, in: Marosán Bence Péter és tsai (szerk.): Elidegenedés
és emancipáció. Karl Marx és a Gazdasági-filozófia kéziratok, L’Harmattan, 2016
Esszék, cikkek:
„Hitler, az emberarcú”, Élet és Irodalom, 2005/18.
http://es.hu/berkovits_balazs;hitler_az_emberarcu;2005-05-08.html
„Iskolarendszer és szabad választás. A jóindulatú szegregációról” (Berényi Eszterrel és Erőss
Gáborral) Élet és Irodalom, 2005/39.
http://es.hu/berenyi_eszter-berkovits_balazs-eross_gabor;iskolarendszer_es_szabad_valasztas;200510-02.html
„A köztársasági elnök mint erkölcsi fenomén”, Élet és Irodalom, 2006/48.
http://es.hu/berkovits_balazs;a_koztarsasagi_elnok_mint_erkolcsi_fenomen;2006-12-03.html
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„A Bokros-féle egyetemi terv társadalmi buktatói” (Váradi Péterrel), Élet és Irodalom, 2007/30.
http://www.es.hu/index.php?view=doc;17224
„Foucault és Irán”, Élet és Irodalom, 2007/41.
http://www.es.hu/berkovits_balazs;foucault_es_iran;2007-10-14.html
„’Cigánybűnözés’ a Kádár-korszakban”, anBlokk, No. 4. 2010. („Cigányozás”)
„A szélsőbaloldal és a ’zsidó probléma’: a francia eset”, Szombat, 2010. okt.
http://www.szombat.org/?l1=news&l2=plug_news&l3=showNews&id=3208
„Sarkozy esete a ’cigányokkal’”, Szuverén, 2010. szept. 11.
http://szuveren.hu/tarsadalom/sarkozy-esete-a-ciganyokkal
„Az állampolgári egyenlőség vége?”, Szuverén, 2010. okt. 21.
http://www.szuveren.hu/tarsadalom/az-allampolgari-egyenloseg-vege
„Kis magyar politológia, avagy a kritika halála”, Szuverén, 2011. jan. 10.
http://szuveren.hu/tarsadalom/kis-magyar-politologia-avagy-a-kritika-halala
„A közmunka mint fegyelmezés”, Szuverén, 2011. ápr. 9.
http://szuveren.hu/tarsadalom/a-kozmunka-mint-fegyelmezes
„Orbán et la fin possible de la démocratie”, Pages de gauche, 2012. febr. 9.
http://www.gauche.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=686:orban-et-la-finpossible-de-la-democratie&catid=125:exclusif&Itemid=35
„A franciák nem bírják a multikultit” (Interjúm a hvg.hu-n, 2012. szept. 25.)
http://hvg.hu/vilag/20120925_szolasszabadsag_charlie_hebdo
„Le gouvernement hongrois fait tout pour empêcher l’alternance”, Pages de gauche, 2012. nov. 21.
http://www.pagesdegauche.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=715:legouvernement-hongrois-fait-tout-pour-empecher-lalternance&catid=125:exclusif&Itemid=35
„L’offensive autoritaire en Hongrie”, Esprit, 2013. márc. 14.
http://www.esprit.presse.fr/news/frontpage/news.php?code=253
„Ellenzék és apolitika”, Szuverén, 2013. júl. 15.
http://www.szuveren.hu/politika/ellenzek-es-apolitika
„Azért nem csak a szél... – Fliegauf Bence filmjéről”, Beszélő online, 2013. ápr. 15.
http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/azert-nem-csak-a-szel-%E2%80%93-fliegauf-bence-filmjerol
„Sem kokárda, sem sárga csillag”, Szombat, 2014/márc. http://www.szombat.org/politika/semkokarda-sem-sarga-csillag
„Hongrie: des élections en trompe-l’oeil”, Esprit, 2014. ápr. 3.
http://esprit.presse.fr/news/frontpage/news.php?code=312
„La Hongrie, un Etat autoritaire en Europe”, Esprit, 2014. dec.
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Szerkesztés:
Replika, 2008/62.: „Boltanski és a kritika szociológiája” (Fáber Ágostonnal és Takács Erzsébettel),
http://replika.hu/62
anBlokk 1-2.: „Térképváltás”, 3.: „Megfigyelési ügyek”, 4.: „Cigányozás”, 5.: „Akció/Kutatás” c.
számai
http://www.anblokk.hu
Interjú:
„A szociológiai konstrukció középpontjába a bizonytalanságot kell helyezni. Interjú Luc Boltanskival”
(Fáber Ágostonnal) http://replika.hu/62-02
Fordítások:
Franciából:
Pierre Bourdieu: Gyakorlati észjárás, Budapest, Napvilág Kiadó, 2002.
Interjú készítése Luc Boltanskival és ennek fordítása: „A szociológiai konstrukció középpontjába a
bizonytalanságot kell helyezni”, Replika, 2008. 62. http://replika.hu/62-02
Takács Ádám – Pierre Rusch (szerk.): Lukács György gondolkodása jelenkori perspektívából,
Gondolat, 2013. (a kiadó nem tüntette fel a nevemet a könyvön)
Michel Foucault: A rendellenesek (Előadások a Collège de France-ban, 1974-1975), L’Harmattan,
2015.
Franciára:
Takács Ádám: „Être parmi les choses. L’ontologie de Lukács dans une perspective contemporaine”
Lét a dolgok között. Lukács ontológiája jelenkori szemszögből), L’actualité de Georg Lukács: actes
du colloque organisé le 28 et 29 octobre 2010 à Budapest, Paris, L’Harmattan, 2013.
Angolból:
Saul fia, Nemes Jeles László és Clara Royer forgatókönyve (Urban Factory, Laokoon Film Arts Kft),
2012.
Irisz, Nemes Jeles László és Clara Royer forgatókönyve (Urban Factory, Laokoon Film Arts Kft),
2012.
Mladen Dolar: „A hang-objektum”, Replika, 2011/4. (77.)
Allen R. Utke: „A szivárvány mint a végső értelem és valóság egyetemes és időtlen jele, Világosság,
1997/7.

Dokumentumfilm:
Emmaüs – hajléktalanok Franciaországban (Fekete Doboz Alapítvány, Jávor Istvánnal), 2001-2002.
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