KÖZÖSSÉGBEN A TUDÁS
Budapesten mutatkozott be a Magyar Doktorandusz Közösség
A Domus Café keretében 2015. február 13-án Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Domus
Vendégházában mutatták be a Magyar Doktorandusz Közösség (MDK) tagszervezetei (TéKa – Szlovákiai
Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar
Doktorandusz Szervezet, RODOSZ – Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége,
VMDOK – Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete) legfrissebb kiadványaikat,
eredményeiket: a Nemzet és kisebbség – Társadalomtörténeti változások a XIX–XX. században című
tanulmánykötetet, Kárpátaljai Tudományos Adatbankot, az Innováció és kreativitás a tudományban
című konferenciakötetet, valamint a vajDasági geneRáció című kiadványt.
Az est moderátora Kohus Zsolt, az MDK
koordinátora volt. A Kárpát-medence minden
tájáról összegyűlt közönséget Kocsis Károly, az
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki
Bizottság elnöke és Bokor András, a
Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi
tagja köszöntötte.
Ezt követően Székely Tünde, a RODOSZ elnöke
mutatta be az Innováció és kreativitás a
tudományban című, már megjelenését tekintve
is innovatív konferenciakötetet, mely a 2013
decemberében Kolozsvárott szervezett azonos
című tanácskozás anyagát tartalmazza.
A vajDasági geneRáció című kiadvány a
vajdasági magyar doktoranduszok helyzetével
foglalkozó tanulmányokat és 127 fiatal kutató,
PhD-hallgató bemutatkozóját foglalja magában.
A könyvről, illetve a szerkesztés tapasztalatairól
Novák Anikó, a VMDOK elnöke és a könyv
társszerkesztője számolt be.
A Kárpátaljai Tudományos Adatbank fontos űrt
tölt be a kárpátaljai tudományos életben.
Egyrészt online, kereshető formában teszi közzé
a kárpátaljai PhD-hallgatók bemutatkozóit,
másrészt a már fokozattal rendelkező kutatók
disszertációit és a Kárpátaljával foglalkozó
tudományos műveket, elektronikus könyveket
gyűjti egybe. , A Momentum Doctorandusról
röviden Kovály Katalin, a szervezet elnöke
beszélt, majd a honlap felépítését és működését
Horváth Attila ismertette.
Végül, de nem utolsó sorban Bajcsi Ildikó, a
TéKa új elnöke mondta el a legfontosabb
tudnivalókat a szervezetről, majd Hajdú Anikó, a
Nemzet
és
kisebbség
című
kétnyelvű
tanulmánykötet egyik szerkesztője mutatta be
magát a kiadványt.

Az est hivatalos része után a résztvevők a
Kárpát-medence
különböző
tájegységeiről
érkezett finom falatok és borok mellett
folytatták a beszélgetést, egymás megismerését,
valamint a további közös programok
tervezgetését.
A bemutatott kiadványok és az adatbank online
elérhetősége:
Nemzet és kisebbség – Társadalomtörténeti
változások a XIX–XX. században:
http://te-ka.sk/wpcontent/uploads/2014/01/Nemzet-%C3%A9sKisebbs%C3%A9g-N%C3%A1rod-amen%C5%A1ina.pdf
Kárpátaljai Tudományos Adatbank:
http://karpataljaiadatbank.net/
Innováció és kreativitás a tudományban
(hamarosan az alábbi címen lesz elérhető):
http://konferencia.rodosz.ro/#Konferencia
vajDasági geneRáció:
https://www.dropbox.com/s/48r9qu3tay8mgf
w/vajDas%C3%A1gi%20geneR%C3%A1ci%C3
%B3%20-%20V%C3%89GS%C5%90online.pdf?dl=0

Bővebben a Magyar Doktorandusz Közösségről:
http://www.dosz.hu/mdk

KÉPES BESZÁMOLÓ A MAGYAR DOKTORANDUSZ KÖZÖSSÉG
ESTJÉRŐL

