
HorvátH Szilvia

1981-ben születtem Zalaegerszegen. Alap- és középfokú iskoláimat is itt végeztem, az 
utóbbit az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban. Gimnazistaként 
kapcsolatba kerülhettem a képzőművészetekkel, különösen a sokszorosító grafikával, 
de végül egyetemi tanulmányaimat más irányban kezdtem el. 1999-ben felvételt 
nyertem a Janus Pannonius Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakára. 
A Pécsett töltött egy év után a politikatudomány mellett döntöttem, és 2000 őszétől 
kezdve az ELTE ÁJK politológia szakán tanultam. Itt szereztem diplomát 2006 
elején, majd nyertem felvételt a tanszék PhD-képzésére. Az egyetemi évek alatt fontos 
ösztönzést nyertem tanáraimtól, és különösen a politikai tudás és gondolkodás 
mikéntjei érdekeltek. Szabó Mártonhoz írtam egyik évfolyamdolgozatomat 
Murray Edelmanról és Harold D. Lasswellről, a szakdolgozatomat „A politika 
nyelvi valóságának szimbolikus értelmezései” címmel, valamint ő a témavezetőm 
is, témám pedig egy hazai párt diszkurzív politikai identitásának változásai. Szabó 

Márton 2004 őszén hívott el a diszkurzív műhelybe, aminek azóta vagyok lelkes látógatója és tagja, és részt 
vehettem a Fideszvalóság-kötet tanulmányainak vitáiban is.

CurriCulum vitae

Személyes adatok
Név: Horváth Szilvia
Születési idő: 1981. április 28.
Születési hely: Zalaegerszeg
Állampolgárság: magyar
E-mail: sz.horvath.szilvia@gmail.hu

Díjak, elismerések
2004: ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Konferencia, első helyezett. Téma: „Tudományos tudás és politikai 
tudás”

tanulmányok
2006-tól az ELTE ÁJK Doktori Iskola állami ösztöndíjas hallgatója
2006: Politológus diploma
2000-2006: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, politológus szak
1999-2000: Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar szak
1995-1999: Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium, Zalaegerszeg
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Nyelvtudás
Angol középfokú, C típusú állami nyelvvizsga

Kutatási specializáció
politikai tudáselméletek

PubliKáCióK
Politikai valóság a Heti Válaszban. Ellenfél- és identitáskonstrukciók a 2002-es választások előtt. In Fideszvalóság. 

Diszkurzív politikatudományi értelmezések. Szerkesztette Szabó Márton. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006. 
(161-181)
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