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Színházvilág – világszínház. Tanulmányok a magyar és az európai dráma 18–19.
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sorozatszerkesztő: Demeter Júlia és Kilián István

Sorozatunk célja az, hogy létrejöjjön egy olyan fórum, ahol együtt jelennek meg a színháztörténet
interdiszciplináris jellegéből adódóan különböző szakmákból érkező kutatók: nem csupán az irodalomtörténet,
hanem a történettudomány, a néprajz, a nyelvtudomány, a zene- és művészettörténet szakértői publikálnak itt.
Jelen kötetünk anyaga a 2003. augusztus 25–27. között Egerben megrendezett konferenciához kötődik. A
tanulmánykötet címe, Színházvilág – világszínház utal arra, hogy bár a kötet anyagául szolgáló tanulmányok
kiindulópontja az említett ülésszak volt, az ott elhangzott előadások és az itt közölt tanulmányok a legtöbb
esetben lényegesen különböznek egymástól, és az ott elhangzott szakmai vita eredményeivel bővülve jelennek
meg.
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