
Vajdasági diákköri 
konferencia

A 2001-ben létrejött Vajdasági Magyar
Felsőoktatási Kollégium kezdettől egyik
alapvető céljának tekintette a tudományos
diákköri tevékenység hagyományának in-
tézményesítését. Egy rendszeresített tudo-
mányos fórum serkentő hatása hosszú tá-
von befolyásolná a fiatal vajdasági kutatók
önálló tudományos kutatásait, elősegítené
az egyes tudományágak kreatív igényű
művelését, lehetőséget teremtene a fiatal
szakemberek eredményeinek társadalmi
elismertetésére.

A tervszerű káderképzés igénye jegyé-
ben a Vajdasági Magyar Tudományos Di-
ákköri Konferencia a fiatal kutatógenerá-
ció kinevelésének fontos tényezőjévé vál-
hat: egy olyan felsőoktatási tudományos
fórummá, amely a vajdasági magyar ifjú-
sági tudományosság és kutatómunka hely-
zetére és perspektíváira mutat rá.

2002. november 15–17. között a Vajda-
sági Magyar Felsőoktatási Kollégium
szervezésében lezajlott az I. Vajdasági Ma-
gyar Tudományos Diákköri Konferencia
Szabadkán, a Műszaki Főiskola amfiteát-
rumában. A tanácskozás katalógusában öt-
vennégy rezümé szerepel, s közülük öt-
venegyen szóban is megvédték beadott
dolgozataikat.

A pergő program dinamikáját az előre
meghatározott beosztás biztosította: a fia-
tal vajdasági egyetemistáknak és kutatók-
nak tíz perc állt rendelkezésükre, hogy be-
mutassák önálló tudományos kutatásaikat,
amit öt perc vita követett. 

A legtöbb prezentáció nemcsak szakma-
ilag volt igényes, hanem – a számítógépes
programok révén – vizuálisan is. A tanács-
kozást egymást váltogató diák-elnöklők
vezették, akik – elsajátítván a konferenciá-
zás kultúráját – magabiztosan irányították
a mindvégig igen élénk eszmecserét, s ma-
guk is tettek fel kérdéseket. 

Külön figyelmet érdemel, hogy a fiatal
vajdasági kutatók kitűnőre vizsgáztak ma-
gyar szaknyelvből is, minek közéleti gya-
korlására a rendezvény adott alkalmat.

A seregszemle nem volt versenyjellegű,
de a tudományos bizottság a Magyar Okta-
tási Minisztérium HTMF jóvoltából négy
különdíjat ítélt oda. Az egyhavi budapesti
kutatói ösztöndíjat Telek Tamás újvidéki
orvostanhallgató, Bokros Ágnes belgrádi
orvostanhallgató, Varga Géza szabadkai
építőmérnök-hallgató és Karlovits Igor új-
vidéki grafikai mérnök-hallgató nyerte el.

Minden szereplő oklevelet és könyvju-
talmat kapott.

Az I. VMTDK sikeres lebonyolításához
a társszervező, a Vajdasági Magyar Dok-
toranduszok és Kutatók szervezete is hoz-
zájárult. 

Az átgondolt koncepció, a résztvevők
véleménye és a szabadkai fogadtatás arra
enged következtetni, hogy életképes ren-
dezvény született, melyre nagy szüksége
van a vajdasági magyar ifjúsági tudomá-
nyosságnak.

Iskolaképek
Az Aula Kiadó jegyzi, Perjés István és

Kovács Zoltán szerkesztette azt a tanul-
mánykötetet, amely az iskola külső és bel-
ső világát interdiszciplinárisan vizsgálja.
A háttértanulmányok szerzői közt maga
Pataki Ferenc akadémikus is megszólal.

Pordány Sarolta 
publicisztikái

A Microtoll Kiadó adta ki a nyitott kép-
zések hazai „úttörőjének” tanulmányköte-
tét. Szakmai találkozókról, hazai és nem-
zetközi konferenciákról, projektekről, uta-
zásokról szóló cikkeket, rövid tanulmányo-
kat tartalmazó könyvet jelentetett meg a
szerző. Huszonöt jelentős felnőttoktatási,
közművelődési  kezdeményezésről adnak
hírt írásai, megörökítve az elmúlt évtized
fontosnak ítélt eseményeit. A kiadvány ké-
zikönyvként is használható, névmutatóval,
továbbá  egy-egy írás végén internetes cím-
jegyzék  szerepel további információkkal.
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