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Intézeti beszámoló 2018 

 
 
A 2018-as évben az előző két év szakmai alapozó munkáját követően Intézetünk továbbra is 
az alapkutatási, alkalmazott kutatási, fejlesztéspolitikai és tudományszervezési tevékenység 
bővítésére és erősítésére fókuszált.  
Az előző években elindított kutatási programok (NGYSZ, PAHRU, RMPSZ) továbbvitele 
mellett sikerült egy új, nagyobb léptékű programot is megvalósítani a CARITAS 
megbízásából, amely az otthongondozási programban dolgozó munkatársak (1) 
intézményhez, munkavégzéshez, valamint (2) a svájci programhoz való 
viszonyulásmódjainak, meglátásainak felmérésére és szakmai elemzésére irányult.  
Emellett fontosnak tartjuk kiemelni, hogy több együttműködési, illetve térségi pozícionálási 
program révén tovább erősödött a térségi szakmai intézményekkel való kapcsolat, valamint 
sikerült új szakmai kapcsolatokat is megalapozni (Nagyküküllö Közbirtokossági Unió, Aklos 
Közbirtokosság). 
 
 
Az Intézet keretében zajló szakmai munka tevékenységi témakörök szerinti bemutatása:   
 

I. Alapkutatások és alkalmazott kutatási programok végzése.  
Témakör: a térség aktuális társadalmi folyamatainak elemzése kulturális antropológiai, 
szociológiai, társadalomtörténeti módszerekkel.  
 

 
1.  

A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvánnyal való, közel 7 éves 
együttműködés keretében  ebben az évben is folytatódott a térségi agrárinnovációs folyamatok 
elemzése, az elemzési eredmények térségi szakmai tematizációja, valamint  publikációk 
készítése. A rurális térségi agrárinnovációs folyamatainak elemzése témakörében ebben 
évben az 6. témakör elemzésére került sor. A kutatási eredményeket a székelyföldi 
agrárinnovációs folyamatok kutatására irányuló programsorozat hatodik kötete 
tartalmazza: Kísérlet vagy modell? Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési 
paradigma (szerkesztette Biró A.Zoltán,Magyar Ferenc,Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018). 
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Biró A. Zoltán ebben a témakörben publikált a Kríza János Néprajzi Társaság legújabb 
kiadványában (Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Szerk. Jakab Albert Zsolt – 
Vajda András. Kriza Könyvek, 45. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019.) “ 
Szempontok innovatív agrákezdeményezések társadalmi beágyazottságának vizsgálatához” 
címmel.  
 
További publikáció: Biró  A. Zoltán tanulmánya az  Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 
legújabb (2018.3.) lapszámában. 
A hét tanulmányt és két műhelytanulmányt tartalmazó tematikus lapszám a vidékfejlesztés 
térségi megközelítéseivel foglalkozik (vidékfejlesztés és helyi társadalom, társadalmi 
innováció, foglalkoztatáspolitika, társadalmi tanulás, új szegregáció). Az összeállítás 
szerkesztője Kulcsár László. 
http://www.strategiaifuzetek.hu/files/147/Strategiai%20fuzetek%202018-3.pdf 
 

2.   
 
Az Intézet munkatársai ebben az évben is meghatározó szerepet vállaltak „A média hatása a 
gyermekekre és fiatalokra” című térségi programban. A Sapientia EMTE keretében 
szervezett, BA, MA hallgatókat is magába foglaló Munkacsoport vezetője Biró A. Zoltán. 
Ebben az évben három modullal sikerült bővíteni a programsorozatot: (1) A szülők (család) 
viszonyulásainak/attitűdjeinek kutatása, (2) Pedagógus kezdeményezések, jó 
gyakorlatok feltérképezése, összegyűjtése és szakmai elemzése, illetve ismeretterjesztő 
jellegű leírása/bemutatása, (3) Fiatalok médiahasználata: kérdőíves adatfelvétel a 
székelyföldi térségben 3 korcsoportban (általános iskolások csoportja, középiskolások 
csoportja, középiskola utáni fiatalok csoportja). A programsorozat nyolcadik kiadványa 
Zoltán és Bodó Julianna szerkesztésében jelent meg („Kínálatok és választások. A média 
hatása a gyermekekre és fiatalokra” Státus Kiadó, Csíkszereda).  
A kiadvány „Digitális felületek és tartalmak” fejezetet, intézetünk munkatársainak 
közreműködésével elemző tanulmányokat tartalmaz a legutolsó adatfelvétel eredményei 
alapján. A „Megoldások, modellek” című fejezet pedagógus kezdeményezéseket, jó 
gyakorlatokat bemutató esettanulmányokat tartalmaz. A „Közelítések” című fejezet a 
Sapientia EMTE mesteris hallgatóinak kutatási programhoz kapcsolódó diplomamunkái 
alapján készült tanulmányokat tartalmaz.  
 
 

3.  
A szakoktatás térségi felértékelődése témakörben kutatási programot indítottunk, amely a 
szakképzésben tanuló diákok pályaválasztási attitűdjeit vizsgálja.  
Ennek keretén belül sikerül elindítani a Domus Csoportos Kutatási programot (Szakképzés 
Székelyföldön. Lehetőségek és korlátok. Témavezető: Dr. Biró A. Zoltán. Munkatársak: Dr. 
Gergely Orsolya, Dr. Székely Kinga Katalin, Sárosi-Blága Ágnes), amelyhez Intézetünk 
biztosította a módszertani és szakmai logisztikai hátteret, eszközparkot. 
 
További publikáció a témában: 
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• “Változásban a romániai magyar szakképzés” címmel közöl tanulmányt Biró A. 
Zoltán és Bodó Julianna a Debreceni Egyetemi Kiadónál megjelent “Szülőföldön 
magyarul. Iskolák és diákok a határon túl”  kötetben (szerkesztő:  Pusztai Gabriella és 
Márkus Zsuzsanna). Ez a tanulmány kapcsolódik a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségével  folytatott közös szakmai programsorozathoz is. 

4.  

A munkamigráció kutatása terén ebben az évben sikerült kibővíteni az alapkutatási modult új 
témakörök és célcsoportok bevonásával. Intézetünk munkatársa, Dr. Bodó Julianna ebben a 
témakörben publikált a Kríza János Néprajzi Társaság legújabb kiadványában (Változó 
ruralitások. A vidékiség mai formái. Szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András. Kriza 
Könyvek, 45. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019.) “ A munkamigráció hatása a 
rurális közösségekre” címmel. A tanulmány szövege az alábbi linken érhető el: Tovább 

5.  

Folytattuk a térségi modernizációs folyamatok elemzése keretében indított, mélyinterjús 
adatfelvételre alapozó kutatási munkát, amelynek tárgya a térségi helyi vezetők 
fejlesztéspolitikai és közösségépítő szerepének kutatása.   

Intézetünk munkatársa, Sárosi-Blága Ágnes ebben a témakörben végzi doktori kutatását a 
Felcsík kistérségben. 2018-ban Együtt, vagy külön? A településközi együttműködésekről szóló 
diskurzusok elemzése egy kistérség példáján címmel közölt tanulmányt a Fórum Társadalom-
tudományi Szemle negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat 2018/2. számában.   
 
További publikáció a témában: Sárosi-Blága Ágnes: A rurális elit identitásának 
vidékfejlesztési szerepe. In: Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Szerk. Jakab Albert 
Zsolt – Vajda András. Kriza Könyvek, 45. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019. 

6.  

Az otthoni betegápolás témakörében folytatott Intézetünk féléves időtartamú, terepmunkán és 
interjúkészítésen alapuló kutatást a CARITAS felkérésére. A betegápolást végző 
munkatársakkal készített nyolcvan interjú és esetelemzés feldolgozása egész sor olyan, a 
térségi szociális, szociálpolitikai folyamatokkal összefüggő jelenséget hozott előtérbe, 
amelyek a rendszerváltás utáni térségi társadalmat elemző kutatásokban eddig nem kaptak 
jelentősebb figyelmet. Ennek jellegzetes példáját kínálják azok a társadalmi szerepek, 
praxisok és interpretációk, amelyek napjainkban termelődnek a társadalomtörténetileg 
meghatározott társadalmi minták és az innovatív szakmai tartalmak/szolgáltatási formák 
találkozási felületei mentén. A kívülről érkező (globális) kihívások/hatások és a lokális 
adottságok interferenciája  a szociális szférában is kitermeli a vidéki társadalmi változás nem 
tervezett, projektekkel nem támogatott, egyelőre a közéletben nem is tematizált folyamatait és 
eredményeit. 
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II. Az Intézet társadalmi és tudományszervezési szerepvállalása  

 
1. Az intézet közreműködésével szervezett rendezvények 

 
Az év folyamán három alkalommal szerveztünk konferenciát és műhelyjellegű nyilvános 
szakmai kerekasztalt részben térségi és térségen kívüli partnerintézményekkel, illetve intézeti 
keretben.   

• Kísérlet vagy modell. Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigm 
Szakmai kerekasztal 
Csíkszereda, 2018. május 26. 
 

• Szakmai fórumok a székelyföldi tudományművelés helyzetéről 
Csíkszereda, 2018. június 14-15.  

• Régió és társadalom címmel „A Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozat 
keretében  

Csíkszereda, 2018. november 30.  

 
2. Rendezvények, amelyeken intézetünk munkatársai részt vettek 
 

• 2018. február 21-22-én került sor Budapesten “A magyar néprajztudomány és a 
kulturális antropológia az ezredfordulón” c. konferenciára. A KAM – Regionális és 
Antropológiai Kutatások Központja részéről Bodó Julianna “A csíkszeredai KAM – 
Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának kutatási prioritásai az 1985-2000 
közti időszakban” című előadással vett részt a konferencián. Az előadás a KAM 
intézményesülési folyamatának felvázolásával foglalkozott egyrészt a magyarországi 
szakmai kapcsolatok vonatkozásában, másrészt a legfontosabb kutatási témák, 
eredmények mentén. 
 

• 2018. április 20-21-én került sor a Sapientia EMTE Határátlépések című nemzetközi 
konferenciájára, amelyen intézetünk munkatársai a következő angol nyelvű előadással 
szerepeltek: Biró A. Zoltán – Sárosi-Blága Ágnes: The narrative barriers of border 
crossing in the Hungarian-Roma interethnic relations 
 

• 2018. május 10-12-én került sor a Sapientia EMTE Nemzetközi Gazdasági 
Konferenciájára, amelyen Intézetünk munkatársai két angol nyelvű előadással vettek 
részt: Biró A. Zoltán – Sárosi-Blága Ágnes: Agrarian innovation, embeddedness 
and social integration in rural areas. Sárosi-Blága Ágnes: Rural elite, attitude 
and development in a region of Szeklerland. 
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• 2018. szeptember 21, Gernyeszeg, PÁRHUZAMOS RURALITÁSOK A vidékiség 
formái Erdélyben – a KJNT vándorkonferenciája, előadásaink: 

o Biró A. Zoltán: Szempontok innovatív agrákezdeményezések társadalmi 
beágyazottságának vizsgálatához 

o Bodó Julianna: A munkamigráció hatása a rurális közösségekre.  
o Sárosi-Blága Ágnes: A rurális elit identitásának vidékfejlesztési 

szerepe. Tovább 
 

• Intézetünk munkatársai csoportosan vettek részt a Marosvásárhelyen, 2018. március 9-
10-én megszervezett, ÚJ MÉDIA KONFERENCIÁN (Digitális műveltség, társadalmi 
sokszínűség).  
 

• “Internethasználat családi közegben. Szülői magatartásmodellek és 
stílusok” címmel tartott előadást Bodó Julianna a Magyar Szociológiai Társaság 2018. 
október 18-20. között  Szegeden szervezett  éves vándorkonferenciáján. Az előadás a 
konferencia 4.szekciójában (Szülői értékek és stratégiák a gyerekek 
technológiahasználatával kapcsolatban) hangzott el.  
 

 
3. Kiadványkészítési és szerkesztői szerepvállalás 

 
• Biró A. Zoltán 2018-ban is társfőszerkesztője volt a Pro Agricultura Hargitae 

Universitas Alapítvány Pro Scientia Ruralis című folyóiratának, amely nyomtatott és 
digitális formában egyaránt megjelenik. Szerkesztői feladata a fiatal szerzők 
(Műhelytanulmányok) rovat vezetése, amely a folyóirat terjedelmének felét teszi ki.  

• Biró A. Zoltán és Bodó Julianna közös szerkesztésében jelent meg a „Kínálatok és 
választások. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” című kötet. (Státus Kiadó, 
Csíkszereda. 2018). 

• Biró A. Zoltán társszerkesztője volt a „Kísérlet vagy modell? Az agrárinnováció, 
mint székelyföldi fejlesztési paradigma” című kötetnek (Státus Kiadó, Csíkszereda, 
2018). 

• Biró A. Zoltán tematikus számot szerkesztett a Debreceni Egyetem Politikatudományi 
és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata, 
a METSZETEK számára, amely várhatóan 2019-ben jelenik meg.  

 
 
 
 
 
 

4. Továbbiak 
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o Az Intézet könyvtára és szakmai kézirattára ebben az évben és folyamatosan 
rendelkezésére állt azoknak, akik a térségben társadalomtudományi elemzéssel 
foglalkoznak.  

 
III. A térségben dolgozó fiatal szakemberek számára szakmai támogató-
konzultációs programok működtetése 

 
1. 

A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Doktori Programjának keretében alakult 
székelyföldi hallgatói csoport jelenleg 13 fővel működik (4 évfolyam). Ebben az évben is 
szerepet vállaltunk a képzésben, a PhD hallgatók szakmai feladatainak konzultációjában, 
szakmai támogatásában. A csoport több hallgatója az Intézetben rendszeres szakmai munkát 
végzett.  

2. 
Mentor programok, esettanulmány versenyek szervezése formájában 2018-ban is 
közreműködtünk azokban a térségi programokban, amelyek az egyetemi hallgatók szakmai 
tevékenységének ösztönzésére irányultak. 

3. 
Intézetünk fokozatosan egyre nagyobb szerepet vállal a térségben BA, MA szakokon tanuló 
hallgatók diplomamunkáinak megtervezésében, a kutatások koordinációjában. 

4.  
Kiadványaink tervezésébe és összeállításába, a kutatási és fejlesztéspolitikai tárgyú 
konferenciákba és műhelymunkákba ebben az évben is bevontuk a térségben dolgozó fiatal 
szakembereket. Az Intézet által, vagy társintézményekkel közösen gondozott kiadványokban 
ebben az évben térségi fiatal szerzőktől több mint harminc publikáció jelent meg.   

 
 
IV. A térségi fejlesztési folyamatokban való aktív szerepvállalás  

 
• A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével kialakított együttműködés alapján, a 

2017-ben elkészült erdélyi léptékű komplex adatfelvétel hasznosítási lehetőségein 
dolgoztunk: alapszintű tájékoztatás erről a nagyon fontos szerepet betöltő elit 
csoportról, szakmai tematizáció, médiatematizáció, füzetszerkesztési munkák 
megkezdése. 
 

• Stratégiai tervezési munkák végzése ERDŐTEMATIZÁCIÓ témakörben: 
Nagyküküllö Közbirtokossági Unió. 
 
 

• Iskolák térségi pozícionálása: A CSERALJAI ISKOLA bevonása „A média hatása a 
gyermekekre és fiatalokra” című kutatási programsorozatba.  
 

• A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvánnyal való hét éves 
együttműködés keretében  ebben az évben is folytatódott a térségi agrárinnovációs 
folyamatok elemzése, az elemzési eredmények térségi szakmai tematizációja, 
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publikációk készítése, valamint az alapítvány térségi pozícionálása érdekében végzett 
szakmai munka (Hírlevél készítés).  
 
 

• Fejlesztéspolitikai feladatokban továbbra is rendszeresen együttműködtünk térségi 
önkormányzatokkal, fejlesztési társulásokkal, LEADER Akciócsoportokkal. 
 

• Az Intézetben folyamatosan zajlik a helyi fejlesztés elméleti és módszertani 
kérdéseivel összefüggő szakirodalmi tudástár gyarapítása.  

 
 
  
Csíkszereda, 2019. Február 18.  
 
dr. Biró A. Zoltán  
intézetvezető, egyetemi tanár 


