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Előszó 
 
 
A Felnőttképzési Szemle VII. évfolyamának 2. száma 10 egyesületi tagunk tanulmányait és 
kutatási eredményeit mutatja be 8 publikációban. A Felnőttképzési Szemle ezen száma is azzal 
a céllal jelenik meg, hogy felvállalja a szakmai és tudományos párbeszéd alapját jelentő  
felnőttképzési témájú elméleti tanulmányok és empirikus kutatási eredmények bemutatását.  
 
Folyóiratunk továbbra is online formában jelenik meg, ezáltal az itt közölt tudományos írások 
megfelelnek a ma már rendeletben is szabályozott tudományos művek nyílt hozzáférésű köz-
zétételére vonatkozó irányelveknek (A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 27/2012. 
számú határozata). Szerzőinknek ezáltal javasoljuk. hogy a nyílt hozzáférésű elérhetőséget 
(URL címet) a publikálás adatai mögött tüntessék fel önéletrajzukban és publikációs adatbázi-
saikban (pl. Magyar Tudományos Művek Tára), hogy minél több érdeklődő tudomást szerez-
hessen a folyóiratunkban bemutatott szakmai és tudományos eredményekről. 
 
Jelenlegi számunkban a tanulmányok rovatban elhelyezett írások átfogó bemutatását tartal-
mazzák a felnőttképzés aktuális teoretikus kérdéseinek. A Nemzeti Kiválóság Programban 
ösztöndíjas kutatóként is tevékenykedő Márkus Edina, a Debreceni Egyetem adjunktusa az 
általános célú felnőttképzés fontossága mellett teszi le a voksát, és külön eredménye a kutatá-
sainak, hogy összegyűjtötte az általános célú felnőttképzés országonként különböző megne-
vezését, amelyet ilyen átfogó módon máshol nem olvashatunk. Maróti Andor tanár úr a tudo-
mányos ismeretterjesztésről írott történeti kitekintése rendkívül gondolatébresztő, és napja-
ink ismeretterjesztéséhez kapcsolódóan számos tanulsággal szolgál. Győrfyné Kukoda Andrea 
az egyetem képzési és egyéb funkcióit vizsgálja, és a felsőoktatás felnőttképzésbeli szerepét 
hangsúlyozza. Endrődy-Nagy Orsolya egy rendkívül gyakorlatorientált téma, a tréningek  
teoretikus alapvetéseit egészíti ki az interakció és kommunikáció szerepének vizsgálatával. 
 
A kutatási eredményeket bemutató rovatban a Bologna-folyamat két témában is vizsgálati 
témaként kerül elő. Szabó Barbara munkaerő-piaci szempontból, a Németh Veronika Nóra – 
Nagy Zoltán – Juhász Csaba szerzőtrió pedig a szakmai tanárok képzésének oldaláról  
kapcsolja be a kutatásába a Bologna-folyamatot. A tréningezés ezen számunkban az elméleti 
megközelítés mellett egy gyakorlati kutatás eredményeinek vonatkozásában is vizsgálat alá 
kerül Móré Mariann írásában. A kutatási tanulmányok sorát pedig Németh Petra mestersza-
kos hallgató néhány kutatási eredménye zárja a fogyatékkal élők múzeumpedagógiai és mú-
zeumandragógiai lehetőségeiről. 
 
Köszönjük a szerkesztőbizottság, az on-line szerkesztőnk, a lektoraink és a tanulmányírók 
munkáját! 
Kellemes és hasznos olvasmányélményeket kívánunk Egyesületünk tagjainak és folyóiratunk 
további olvasóinak is! Reméljük, haszonnal tanulmányozzák az írásokat, és ajánlják kollégáik-
nak, ismerőseiknek, tanítványaiknak és tanáraiknak egyaránt! 
 
Juhász Erika 
főszerkesztő 


