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Csányi Erzsébet

„METSZET-KONFERENCIA” A VAJDASÁGI 
magYar TudomÁnYossÁg LEgÚjabb 

EREDMÉNyEIRőL
 vajdasági magyar Tudóstalálkozó 2012

‘Segment Conference’ on the Latest Accomplishments  
of Hungarian Science in Vojvodina

a vajdasági magyar akadémiai Tanács (vmaT) és az mTa magyar Tu-
dományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (MTK EB) Vajdasági Magyar Tu-
dóstalálkozó 2012 címmel Kárpát-medencei hatókörű tudományos konferenciát 
szervezett április 21-én (szombaton) Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Karán. 

A konferencia célja az volt, hogy elősegítse a magyar nyelvű tudományos 
gondolat és kommunikáció fejlődését Vajdaságban, és hozzájáruljon a régión 
belüli és a régióközi tudományos együttműködés kiépítéséhez. 

Berényi János, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke és a köszön-
tőbeszédek, többek között Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára és Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnö-
ki Bizottság elnöke üdvözlő gondolatai után a plenáris előadások következtek, 
melyek központi témája a vajdasági magyar tudományos közösség (nyomtatott 
és elektronikus) publikációs lehetőségei és azok hazai és nemzetközi viszony-
latban való fejlesztése volt. Kocsis Károly: az MTA Magyar Tudományossság 
Külföldön Elnöki Bizottsága tevékenységének ismertetése, benyhe sándor: 
Tudománymetria: a teljesítmény mérése az élet- és természettudomány terüle-
tein, rudas Imre: Tudomány határok nélkül. Az óbudai egyetem szerepvállalá-
sa a határon átívelő tudományos együttműködésben a műszaki tudományok és 
az alkalmazott természettudományok területén, Pauk jános: A Cereal Research 
Communications impakt faktoros tudományos folyóirattal kapcsolatos tapaszta-
latok kiadóknak és publikálóknak, Lengyel László: A Central European Journal 
of Life Sciences nevű folyóirat beindítása, valamint az MNT tudományügyi és 
felsőoktatási stratégiájának alapjai, bence Erika: Láthatatlan változatok: vaj-
dasági magyar tudományos és művészeti diskurzusok a Létünk folyóirat négy 
évtizede tükrében címmel értekezett. 
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A plenáris előadásokat követően a munkaszekciókban (humán tudományok 
és művészetek, társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudo-
mányok) folytatódott Tudomány, módszer, argumentáció címmel, minek során a 
vajdasági kutatók legújabb tudományos eredményeinek bemutatására került sor. 
A szekciókra az MTA vajdasági köztestületi tagjai és doktoranduszok jelentkez-
tek, összesen 45 előadással. 

A konferencia délutáni szekcióiban a következő kutatók vettek részt: Badis 
Róbert (Identitás Kisebbségkutató Műhely, Zenta), Barak Ottó (Újvidéki Egye-
tem, orvostudományi Kar, élettani Intézet), bence Erika, Csányi Erzsébet, hor-
váth Futó hargita, hózsa éva, Ispánovics Csapó julianna, Kovács rácz Ele-
onóra, molnár Csikós László, Pásztor Kicsi mária, rajsli Ilona, utasi Csilla 
(Újvidéki Egyetem, bTK, magyar nyelv és Irodalom Tanszék), bilicki mónika 
(SZTE, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomtudomá-
nyi Tanszék), Bozsó József (Műszaki Szakfőiskola, Nagybecskerek), Czékus 
Géza, Huszár Elvira, Vukov Raffai Éva (Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, Szabadka), Grabovac Beáta (Újvidéki Egyetem, Magyar Tan-
nyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka–BME, Természettudományi Kar, Kognitív 
Tudományi Tanszék, Pszichológia doktori Iskola, budapest), major Lenke (Új-
vidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka–Szegedi Tudo-
mányegyetem, neveléstudományi doktori Iskola), samu jános vilmos (Újvidé-
ki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka–PTE, Irodalomtu-
dományi Doktori Iskola, Pécs), Fábián Gyula, Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea 
(Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízügyi Tanszék, Szabadka) Gaudényi 
Tivadar (Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, Cvijić Jovan Földrajzi In-
tézet, belgrád), hódi sándor (széchenyi István stratégiakutató Társaság, ada), 
Könyves Tibor (Belgrádi Megatrend Tudományegyetem, Bioélelmiszer-termelő 
Kar, Topolya), Lendák Imre (Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar), Lengyel László 
(budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Zentai Konzultációs 
Központ), Major Gyöngyi (Educons Egyetem, Sport és Turizmus Kar, Újvidék), 
Máté Emese (Felsőfokú Szakirányú Óvóképző és Edző Szak, Szabadka), Muhi 
B. Béla (Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék), Nagy Imre (Újvidéki 
Egyetem, Természettudományi Kar), novák anikó (sZTE, bTK, Irodalomtu-
dományi doktori Iskola, modern magyar Irodalom alprogram), Papp Árpád, 
Raffai Judit (Városi Múzeum, Szabadka), Putarich Ivánszky Veronika (nyugal-
mazott egyetemi tanár, Újvidék), Sefcsich György (nyugalmazott címzetes mű-
egyetemi tanár, Szabadka), Szlávity Ágnes (Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtu-
dományi Kar, Szabadka), Törteli Telek Márta (Jovan Jovanović Zmaj Általános 
Iskola, Magyarkanizsa–Martonos), Tóthné Glemba Klára (VAT, Oktatásügyi, 
Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék), Utasi Anikó (Óvó-
képző Szakfőiskola, Újvidék).
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A konferenciára megjelent az elektronikus rezümékötet, a dolgozatokat 
e-book formájában a későbbiekben publikálják. 

a vajdasági magyar akadémiai Tanács ezzel a konferenciával is arra mu-
tatott rá, mennyire fontos, hogy a vajdasági magyar tudósok és fiatal kutatók 
kilépjenek a kisebbségi „elszigeteltségből”, megtalálják azokat a kapcsolódási 
pontokat, amelyek segítik őket bekapcsolódni az anyaországi és az európai tu-
dományos/felsőoktatási térségbe, s ezzel hozzájáruljanak a magyar–magyar és a 
magyar–szerb kutatások integrációjához. 

A VMAT a vajdasági belső kutatási háló kialakítása mellett konkrét kutatás-
szervezői munkafeladatai közt tartja számon a Szegedi Akadémiai Bizottsággal 
(SZAB) és a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal (KAB) való együttműködést. 
Célja, hogy közelebb kerüljünk a határon túli regionális dokumentációs és kuta-
tóintézeti hálózat kialakításához, amely egy-egy térség demográfiai, gazdasági-
beruházási, oktatási, térség- és településfejlesztési, valamint humán erőforrásbe-
li viszonyait vizsgálná, meghatározná a prioritásokat, és fejlesztési javaslatokat 
készítene elő. A vajdasági magyar tudósok és kutatók teljes adattárának a fel-
újítása is annak függvénye, hogy feltérképezzük az aktív kutatók és a fokozattal 
már rendelkező fiatalok elérhetőségeit. 

a vmaT a továbbiakban jelen kíván lenni a vajdasági magyar tudományos 
és felsőoktatási stratégia kidolgozásában, további tudományos konferenciák és 
szimpozionok szervezését vállalja, a tudományos káderutánpótlás érdekében 
társszervezőként együttműködik a tervszerű tehetséggondozás vajdasági szintű 
és Kárpát-medencei hatókörű intézményeivel (Vajdasági Magyar Felsőoktatási 
Kollégium, VMTDK), valamint célja, hogy a szervezet működéséhez szükséges 
infrastruktúrát megteremtse. 


