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Köszöntjük a Fórum résztvevőit, azokat akik regisztráltak erre a rendezvényre, akik előre jelezték 

hozzászólási szándékukat, azokat is akik a közösségi médiában követik az eszmecserét.  A KAM – 

Regionális és Antropológiai Kutatások Központja az elmúlt három évtized során több alkalommal indított 

olyan programot vagy kezdeményezést, amely a fiatal kutatók ösztönzését/támogatását célozta. Példa 

erre a HÁLÓZAT  program már a kilencvenes években, rendezvények szervezése, publikációk 

összeállítása, csoportos DOMUS programok ösztönzése.  Fontos példaként említjünk azt a térségi fiatal 

kutatókkal szervezett csíkszeredai Fórumot (2018. Június 14.), amelyen Kocsis Károly, az MTA Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, és Kontra Miklós, a DOMUS Kuratórium elnöke 

személyesen is résztvett. Jelzés értékű, hogy a mai szakmai fórum alapját képező kutatás is a DOMUS 

program támogatásával zajlott.  A vitaindítóban fölvetett kérdés tehát nem új, de véleményünk szerint 

ma aktuálisabb mint korábban bármikor. Miről is van szó?  

Vidéki helyzetkép: három kulcsfontosságú elem 

 A tudományművelésre  való ösztönzés és a PhD képzés folyamatos növekedése 

 A szakmai információkhoz való hozzáférés,  az utazás és a kapcsolattartás (kommunikáció) mai 

keretei vidéki térségben is  lehetővé teszik – elvben – a színvonalas tudományművelést, a 

tudományművelési kompetenciák karbantartását.   

 Térségi léptékben a fiatal/pályakezdő kutatók és a PhD képzésekben résztvevők révén  egyre 

nagyobb volumenű tudományművelési potenciál halmozódik fel (ágazati szakmai tudás, sajátos 

kompetenciacsomag), mégpedig egyetemi/kutatóhelyi kereteken kívül.    

Mindez  fontos beruházási folyamat  eredménye:  

o Állami beruházás (ösztöndíjak) 

o MTA támogatási keretek/programok  

o Személyi  beruházások    

Miért fontos ez a potenciál: 4 szempontot érdemes ebből kiemelni  

 Felhalmozott egyéni értékek szempontjából (tudományművelés, kompetenciák megtartása vagy 

erősítése). Személyi szempontok   

 Térségi hasznosítás – térségi fejlesztéspolitikai, versenyképességi érdek. Térségi szempont.  

 A magyar tudományosság kereteibe való integráció  lehetőségeinek  hasznosítása – tartalmi, 

szervezeti (MTA köztestületi rendszer,  együttműködések, publikációk)  

 A romániai magyar tudományosság  szervezeti rendszereibe való integráció lehetősége  

Az alapvető kérdés a szóbanforgó célcsoport szempontjából: Milyen keretfeltételei vannak annak, hogy 

az egyetemi/kutatóhelyi kereteken kívül tevékenykedő fiatalok/pályakezdők élni tudjanak ezekkel a 



lehetőségekkel? A tudományművelési folyamatban a kutatás mellett a tudományművelési tevékenység 

menedzselésére is szükség van (információk, kapcsolatok, együttműködések, publikálás, 

rendezvényeken való részvétel stb.)  Ez egyben a megszerzett szakmai kompetenciák karbantartását is 

jelentheti.  Egyetemi/kutahelyi keretek között ezek nagy része adott. Az egyetemi/kutatóhelyi kereteken 

kívülek esetében  mindenki külön-külön saját maga kell ezt megteremtse. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy a tudományművelés feltételeinek biztosítása meghaladja az egyéni erőforrások (idő, munka, 

pénz,  kapcsolati tőke stb...) kereteit. Ennek következményeként  a tudományművelés szintje 

csökkenhet, a megszerzett kompetenciák leépülhetnek.  

A Fórum tárgya: milyen megoldások, kezdeményezések, programok, támogatások növelhetik/erősíthetik 

ennek a célcsoportnak az esetében a tudományművelés feltételeit és a megszerzett szakmai 

kompetenciák megtartását? Minden észrevétel, tapasztalat, elgondolás, megjegyzés kínálhat egy-egy 

fontos elemet ahhoz, hogy megoldási lehetőségeket találjunk vagy vázoljunk fel.  Elsősorban az olyan 

ötletek különösen fontosak, amelyek térségi erőforrásokra alapozódnak (ebbe nem csupán az anyagai 

támogatást kell beleértenünk, hanem a fiatal/pályakezdő kutatók által képviselt szakmai potenciál 

elismerését/elfogadását is), de minden bizonnyal a külső támogatások is fontosak (szakmai, szervezeti, 

anyagi jellegűek).  Az első lépés mindenképpen a helyzet javítását célzó tematizáció. Többen érdekeltek 

vagyunk abban, hogy közüggyé tegyük ezt a kérdést: akik fiatal/pályakezdő kutatóként benne vannak 

ebben a helyzetben, akik társadalomkutatóként elemezi tudják a folyamatot, akik támogatni tudják a 

kezdeményezéseket.  

A Fórum nyitott. Hozzászólások, véleménynek, javaslatok, felvetések, reflexiók következnek.  

 

 

 


