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El sô pil lan tás ra tu do mány szer ve zé si és mé dia-ki hí vást je lent het „csu pán”, hogy a Ma gyar Tu do má-

nyos Aka dé mia egyik ala pí tó ja lett a 2002-es év köz fi  gyel met kel tô tu do má nyos vál lal ko zá sá nak, a 

Min den tu dás Egye te mé nek. Nem vé let len azon ban, hogy kez det tôl fog va a tu do mány mi ben lé té rôl, 

funk ci ó i ról és tár sa dal mi po zí ci ó já ról zaj ló mû hely vi ták nyo mán kör vo na la zó dott, mi ért is vol na egy-

ál ta lán in do kolt és ak tu á lis az Aka dé mi á nak mint in téz mény nek részt ven nie eb ben a prog ram ban. 

A Min den tu dás Egye te me ugyan is olyan is me ret-át adá si kí sér let, amely nek meg va ló sí tá sa gya kor-

la ti és el mé le ti vo nat ko zás ban is egye sí ti a ma gyar tu do má nyos is me ret ter jesz tés ha gyo má nya it, 

a nem zet kö zi tu do má nyos PR ta pasz ta la ta it és a leg kor sze rûbb infokom mu niká ciós mé di u mok 

al kal ma zá sát. Ezért az el kö vet ke zôk ben önál ló ro vat ke re tei kö zött mu ta tunk be ta nul má nyo kat, 

in ter jú kat, ös  sze fog la ló kat a Min den tu dás Egye te mét kí sé rô szak mai vi ták ról, tu do mány szer ve ze ti 

je len sé gek rôl. Be ve ze tés ként a prog ram aka dé mi ai fe le lô sé nek, Fábri György nek az írá sát kö zöl jük, 

amely az Aka dé mia rész vé tel ét el mé le ti leg meg ala po zó in for má lis hát tér anya gok alap ján ké szült.

Fábri György

AZ AKA DÉ MIA ÉS A MIN DEN TU DÁS EGYE TE ME

Az inter net kel tet te he u risz ti kus hul lá mok ter mé szet sze rû en és igen gyor san for dul tak vis  sza az áram lat 
ere de ti szü lô he lye, az egye tem, a tu do mány vi lá ga fe lé. Ma gyar or szá gon a nem zet kö zi fej le mé nyek kel 
egy idôben, a ki lenc ve nes évek kö ze pé tôl meg fo gal ma zód tak az el sô gya kor la ti kí sér le tek és egy ben 
te o re ti kus refl  e xi ók a szá mí tó gé pes vi lág há ló egye te mi-tu do má nyos al kal ma zá sá ról. Ter mé sze te sen 
sok il lú zió és ke vés ki ér lelt ség jel le mez te a pró bál ko zá so kat – azon ban ép pen ezek nek az évek nek a 
mun ká ja hal moz ta fel azt a ta pasz ta la ti ala pot, mely re tá masz kod va az Aka dé mia 2000 no vem be re 

óta szisz te ma ti ku san épí ti az inter netes tu dás szer ve zô dés és -átadás prog ram ját.

(AKADÉMIAI TÖREKVÉSEK AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ 
TUDOMÁNYSZERVEZETI FELHASZNÁLÁSÁBAN)

Nem vé let len, hogy ép pen az aka dé mi ai ku ta tó in té ze tek, majd ma ga az aka dé mi ai szer ve zet vált 

az „in ter net és tu dás szer ve zô dés” te ma ti ká já nak le té te mé nye sé vé Ma gyar or szá gon. Az egye te mi, 
il let ve vál la la ti vi lág in for ma ti kai esz köz hasz ná la ta és in for má ci ós fo gé kony sá ga ugyan sem mi vel 
sem ma rad el az aka dé mi ai kö ze gé tôl, azon ban ez irá nyú in no va tív af fi  ni tá sa még sem bon ta ko zott 
ki (is me re te im sze rint ki vé tel ként itt a BME Táv ok ta tá si Köz pont já ban zaj ló, a tu dás át adás el mé le ti 
kér dé se i vel is szá mot ve tô PhD-kurzusok emlí thetôk1).

A ki lenc ve nes évek fel sô ok ta tás- és tu do mány po li ti kai vál to zá sai azon ban olyan hely zet be hoz ták 
az Aka dé mia ku ta tó it, ku ta tó he lye it, mely kü lö nö sen ked ve zett az in for má ci ós ki hí vás fel is me ré sé nek 
és al ko tó in terp re tá lá sá nak. Az egye te me ket az in téz mény rend sze ri moz gá sok fô sod rá ban tar tot ta 
a tu do má nyos mi nô sí tés vis  sza te le pí té se, a hall ga tói lét szám ra di ká lis emel ke dé se és a hosszan 
el hú zó dó struk tu rá lis re form, mely hez ké pest a ku ta tó in té ze tek ré szint hát tér be szo ru lá suk mi att 

1 www.b me-tk.bme.hu
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na gyobb rá lá tás sal, ré szint a „struk tu rá lis fe nye ge tett ség” ál la po tá ból ak tí vabb in no vá ci ós erô vel 
ke res het ték a tu do mány mû ve lés új út ja it.

Még is, en nél az eset le ges tu do mány szo ci o ló gi ai hely zet nél mé lyebb mo tí vu mok is ha tot tak az 
aka dé mi ai sze rep vál la lás ösz tön zé sé re. A tu dás szer ve zô dés azon for má ja, ame lyet Kep ler, Ga li lei 

és Descartes óta úgy is me rünk, mint nyu ga ti tu do mány, lé nye gi pon to kon ala kul át. Itt csak el na-
gyol tan je lez ve a fo lya mat leg fon to sabb vo ná sa it:

–  a sa ját lo gi ká jú pi ac és ve le ös  sze kap cso lód va a to tá lis tár sa dal mi lét for má vá vá ló fo gyasz tás 
mély re ha tó an és kiter jedet ten nyert te ret a ku ta tá sok tem atizálásában, fi  nan szí ro zá sá ban, de 
az ér té ke lé si-re pu tá ci ós hi e rar chi ák ban is;

–  a párt el vû de mok rá ci ák ál la mi-po li ti kai ex pan zi ó ja ha son ló erô vel és jel leg gel ve tül rá a ko ráb bi 
au to nó mi ák vi lá gá ra;

–  a medi al izálódás és jo go so dás je len sé ge a tu do má nyos mû kö dés leg sa já tabb ele me i ben (ér-
té ke lés, nyil vá nos ság, szer zô ség) köz vet le nül hat2.

Mind ez már szét fe szí ti a tu do mány mû ve lés klas  szi kus fo gal mi ke re te it. Eh hez já rul tak olyan 
be lül rôl ki bon ta ko zó fej le mé nyek, mint az in for má ció men  nyi ség, a tu do mány te rü le tek át te kint he-
tet len egy más ba fo nó dá sai, a tech ni cizált és instru men tal izáló dott szak tu do má nyos tel je sít mény 
el sza ka dá sa az ál ta lá nos ethosztól és kö zös sé gi-kul tu rá lis fe le lôs ség vál la lás tól.

A tu do má nyos tu dás ha gyo má nyos pro duk tu mai, kü lö nö sen azok ha gyo má nyos köz ve tí té se 
a ha gyo má nyos is ko la rend sze ren ke resz tül vég képp ina dek vát tá vált. A tu dás új fi  nan szí ro zói és 
fel hasz ná lói a gya kor la ti skil l-ek iránt fo gé ko nyak. Az ok ta tás XVIII–XIX. szá zad ban sta bi li zá ló dott 
nem ze ti tu dás szer ve zô dé si ke re te it át lé pi a mo bi li tás és a kép zé si el vá rá sok új rend je.

Azok a ku ta tók és mû he lyek, akik és ame lyek az Aka dé mia égi sze alatt mind eze ket a je len-
sé ge ket csak köz ve tí té sek kel élik meg, refl  ek tál tab ban vi szo nyul nak mind eh hez. A tu do má nyos 
ku ta tás fô hi va tá sú kö ze gé ben egy be esik a min den nap ok ku ta tás me nedzs ment jé ben tör tént 
vál to zás és a fo lya mat el mé le ti refl  e xi ó ja. Így biz to sít sa já tos táv la tot, a tudásegészre nyi tott 
pers pek tí vát az Aka dé mia mul ti dis z ci plináris jel le ge, va la mint (még min dig) az egész ma gyar 
tu do má nyos sá got rep re zen tá ló stá tu sza.

Nem vé let len, hogy olyan táv la tos tö rek vé sek in dul tak el aka dé mi ai kör ben, mint a Nyíri J. Kris tóf 
ku ta tá sa i ból ki nôtt Uni world3 és az MTA Fi lo zó fi  ai Ku ta tó in té zet ének Akadémiai-Filozófi ai  Nyitott 

E gyete me4. Ugyan csak az inter netes kö zeg ben hoz új ku ta tás- és in téz mény szer ve zô dé si mo dellt 
a ha zai genomikai ku ta tá sok te rü le tén út tö rô je len tô sé gû, a Sze ge di Bi o ló gi ai Köz pont ból el in dult 
Vir tu á lis Ku ta tá si Közpon t5 kon cep ci ó já nak ki dol go zá sa és gya kor la ti meg ala po zá sa. Más szak-
te rü le ten tem atizál ja a kér dést egy komp lex in for má ci ós tár sa da lom ku ta tá si prog ram ke re té ben, 
aka dé mi ai in té zet kö zi bá zi son, kül sô ku ta tás me nedzs ment be vo ná sá val ala kult TudásTársadalom 

KutatóKözpont6 te vé keny sé ge. Ez utób bi ket tôs ér te lem ben hoz új mi nô sé get. Egy fe lôl a te ma ti ka 
kon zek ven sen ér vé nye sí ti a klas  szi kus böl csé sze ti tu do má nyok mód sze res sé gét és hát tér tu dá sát, 
szem ben a kur rens inter netes „fe lü le tes ség gel”. Más részt a ku ta tá si prog ram végigvitelében el sza kad 
a költ ség ve té si in téz mé nyek ad mi niszt rá ci ós ru tin ja i tól. Így mind a kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé ben, 
mind az in for má ci ós és szer ve zé si hát tér biz to sí tá sá ban, mind az ered mé nyek pre zen tá ci ó já ban az 
infokom mu niká ciós és ver seny el vû kö zeg el vá rá sa i nak fe lel meg.

2 rész le te sen el hang zott Babar czy Esz ter ös  sze fog la ló ja nyo mán az MTA Inter net és tu do mány pre zen tá ci ó ján, 
www. tu das tars.hu
3 www.u ni world.hu
4 www.phil-inst.hu
5 www. tu das tars.hu/genomi ka
6 www. tu das tars.hu
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7 Ma gyar tu do mány és Inter net. www. tu das tars.hu
8 Bár je len írás nem tör té ne ti vis  sza te kin tés, ki eme len dô nek tar tom Györ gy Pé ter nek, a MATÁV mé dia-ta nács adó já nak 
sze re pét az ösz tön zô fel ve tés és az eh hez szük sé ges vál la la ti el szá nás lét re jöt té ben. Kü lön mél ta tást ér de mel s egy ben 
ko mo lyan fel tá ran dó gaz da sá gi-tár sa dal mi funk ció vál tást is pél dáz a MATÁV nagy vo na lú, az egy sze rû szpon zorá ciót 
mes  sze meg ha la dó rész vé te le és inter netes szol gál ta tó já nak, az Axeleron ak kre a tív köz re mû kö dé se is.
9 Nem ma rad hat em lí tés nél kül Nyíri J. Kris tóf (a tudásegész meg ra ga dá sá nak új út ja it ke re sô) tu do má nyos in-
dít ta tá sú, ám an nál ha té ko nyabb kez de mé nye zô sze re pe, Kroó Nor bert és Vizi E. Szil vesz ter szak mai s egy ben 
tu do mány po li ti kai af fi  ni tá sa, va la mint Dudits Dé nes nek és Sze gô Kár oly nak a prog ram tar tal mi ki dol go zá sát 
le he tô vé te vô köz re mû kö dé se. A fel so rolt aka dé mi ku sok, ku ta tók mun ká já nak ne ve sí té se sem csu pán tör té ne ti 
ér de kes sé gû: En nek a kör nek volt kö szön he tô, hogy a Min den tu dás Egye te me az is mert for má ban és a si kert 
le he tô vé te vô tar ta lom mal in dult út já ra.
10 www. tou s-les-savoirs. com

Mind ezek re a dön tô en in té ze ti, ku ta tó he lyi kör ben el in dult moz gá sok ra re a gál va az Aka dé mia 
ve ze té se in téz mé nyi szin ten is el in dí tot ta az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák szak mai 
fel hasz ná lá si le he tô sé ge it ki dol go zó kez de mé nye zé se it.

A mun ka el sô sza ka sza egy faj ta funk ci o ná lis út ke re sés volt. Az e-learn ing al kal ma zá sa kap csán 
fo gal ma zó dott meg elô ször az inter netes tech no ló gia és az aka dé mi ai tu do mány mû ve lés vi szo nya. 
A 2000 de cem be ré ben el ké szült és a ve ze tô aka dé mi ai tes tü le tek ben 2001 ja nu ár já ig is mer te tett 
meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány fel tár ta az e-learn ing ma gyar or szá gi hely ze tét, mód szer ta ni imp li-
ká ci ó it és az aka dé mi ai inter netes tu dás át adás ra ren del ke zés re ál ló ku ta tói ka pa ci tá so kat. Szá mot 
ve tet tünk az zal, hogy mit je lent szak mai in for má ci ót kö zöl ni az inter net kö ze gé ben, men  nyi vel kü lön-
bö zik ez a mé di um az egyéb kép rög zí tett for mák tól. Itt még az ál ta lá no sabb, el mé le ti, a tu dás bá zis 
szer ve zô dé sé nek egé szét érin tô kon zek ven ci ák nem ke rül tek elô tér be, hi szen a funk ció, a táv ok ta tás 
inter netes for má ja fe lôl kö ze lí tet tünk.

Lé nye ges el mé le ti új don sá go kat ho zott az a 2001-ben le zaj lott ku ta tás és en nek utó éle te, ami 
a ma gyar tu do mány inter netes meg je le né sét tár ta fel. Az em pi ri kus fel mé rés so rán egy re in kább 
a tu do má nyos pro duk tum inter netes kö zeg ben va ló ér tel mez he tô sé gét, az er rôl ös  sze gyûjt he tô 
ta pasz ta la tok és azok el mé le ti ér tel me zé se ke rült a ku ta tás fó ku szá ba. A 2001 de cem ber ele jén, 
aka dé mi ai kon fe ren cia for má já ban be mu ta tott és diszk utált ered mé nyek már a prog ram má so dik 

sza ka szá ban nyíl tan szor gal ma zott, a tu do mány és az inter net kap cso la tá nak el mé le ti igé nyû, 

ere de ti meg kö ze lí té sét fo gal maz ták meg. Ar ra a kör kép re, amit tu cat nyi tu do mány ág te rü le tén az 
inter netes meg je le nés ha zai és nem zet kö zi ta pasz ta la ta i ról al kot tunk, köz vet le nül refl  ek tál tak a 
tu do mány el mé le ti, kom mu ni ká ció fi  lo zó fi  ai és inter net- fi lozó fi  ai fel dol go zá sok. A tu do mány szo ci o-
ló gi ai vizs gá la to kat így si ke rült ér de mi te o re ti kus irá nyok ba kifut tat ni7.

(A MIN DEN TU DÁS EGYE TE MÉ IG)

Mind ezek a tö rek vé sek és ered mé nyek el mé le ti és aka dé mia-po li ti kai ol dal ról egy aránt meg ala-
poz ták azt a sze rep vál la lást, amely a Min den tu dás Egye te me prog ram ban tes tet öl tött. Ugyan is a 
Min den tu dás Egye te me ötletet8 az Aka dé mia ez zel fog lal ko zó, meg ha tá ro zó szemé ly iségei9 kez det-
tôl fog va a tu do má nyos tu dás inter netes me ne dzse lé sé nek, az az szer ve zô dé sé nek, ku ta tá sá nak 
és meg je le ní té sé nek al kal ma ként te kin tet ték. Eb bôl táp lál ko zott az a szak mai-sze mé lyi bá zis, tu-
do mány po li ti kai el szánt ság és mód szer ta ni-el mé le ti tu dás, mely el en ged he tet len volt a prog ram 
in dí tá sá hoz. Az Aka dé mia tár sa dal mi te kin té lyét és kap cso la ti tô ké jét csak is ilyen hát tér rel le he tett 
egy elô re ak kor nem lát ha tó ki me ne tû vál lal ko zás szá má ra fel hasz nál ni.

En nek ered mé nye kép pen az ih le tet adó fran cia L’Universite de tous les savoirs10-t nem csu pán 
ma gyar mé ret re szab tuk (mi köz ben a név meg ôriz te a fran ci á san nagy vo na lú és uni ver zá lis fan tá zi á jú 
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len dü le tet), ha nem lo gi ká já ban, üze ne té ben, alap fel fo gá sá ban és szer ve zô dé sé ben is alap ve tô en 
más prog ra mot in dí tot tunk el. Yves Michault pro fes  szor és kö re mun ká já hoz ké pest a leg fon to sabb 
in no vá ció ép pen az, hogy a ma gyar Min den tu dás Egye te me ele ve az inter netes tudás bázis-építést11 
te kin ti a prog ram alap ve tô ren de zô el vé nek. A má sik lé nye ges kü lönb ség a te le ví zi ós meg je le nés 
meg ha tá ro zó vol ta. A tu dás de mok ra ti zá lá sá nak ere de ti szán dé kát meg tart va a ma gyar Min den tu dás 
Egye te me ez zel a ha zai mé dia va ló ság ér ték el le nes, a kul tú ra szem pont já ból de fen zív mély re pü lé-
se kö ze pet te újabb mis  szi ót vál lal: a tu dás tár sa dal mi stá tu szá nak hely re ál lí tá sát, a tu do mány, a 
tu dó sok ön ér té kû köz sze rep lô vé té te lé nek meg ala po zá sát. Ezért kö tô dik a prog ram erô seb ben a 
szer ve zett tu do mány hoz, ezért vé di a tu do má nyos tu dás ha gyo má nyos ér té ke it.

Ez a ket tôs vál la lás sa já tos meg ol dá so kat igé nyel a tu do mány és tár sa da lom kö zöt ti új ra for-

má ló dó kom mu ni ká ció el sôd le ges te ré ben – az inter neten. Itt ugyan is a Min den tu dás Egye te me 
hon lap ja egy jól de fi  ni ált he lyet hoz lét re, egy vir tu á lis cam pust, amely a tu do má nyos tu dás hoz-
zá fér he tô vé vá lá sá ban és el ter je dé sé ben ér de kelt. Tud nunk kell azon ban, hogy lé tez nek más faj ta, 
a ha gyo má nyos tu do má nyos szer ve zô dés tôl el té rô szel le mi meg kö ze lí té sek is, az inter net és a 
tö meg mé dia sza bad vi lá gá ban bô sé ge sen van mód ezek kel ta lál koz ni. A Min den tu dás Egye te me 
eb ben a tág vi lág ban egy ér tel mû en jel zi, hogy mi lyen tí pu sú vá la szo kat kí nál: a be vett tu do má nyos 
pa ra dig má kon be lül meg fo gal maz ha tó kat.

An nak ér de ké ben, hogy a Min den tu dás Egye te me ilyen dis kur zu so kat el vá ró kö zön sé gé nek és 
elô adó i nak ér de ke it, mû kö dé si te rét meg le hes sen vé de ni, a hon la pon el in dí tott szak irá nyú és ál ta-
lá nos fó ru mok mo de rá lá sá ban is ér vé nye sí ten dô ez az alap elv. A kô bôl épí tett egye te mi te rek ben 
is sza bá lyo zott, hogy kik és mi rôl ad hat nak elô, va la mint sza bá lyo zott, hogy a vi ták és vé le mény-
nyil vá ní tás ok mi lyen szem lé le ti ke re te el fo ga dott. Eh hez ha son ló an, a Min den tu dás Egye te me vir-
tu á lis kö ze ge is egy olyan hely, ahol az ere de ti cél ból ös  sze jö vôk bíz hat nak ab ban, hogy a hon lap 
fenn tar tói biz to sít ják szá muk ra a tu do má nyos dis kur zus ke re te i nek ér vé nye sü lé sét.

A kö zön ség irán ti nyi tott ság, a tu do mány ter jesz té sé nek szán dé ka az in ter ak ti vi tás meg va ló-
sí tá sát igény li – mi köz ben az elôb bi el vek ér vé nye sí té se mind ezt spe ci á li san mo de rál ja. Eh hez a 
tu do mány- és társ fo gal ma i nak de fi  ni á lá sá ra tet tünk kí sér le tet, egy faj ta inter netes tu do má nyos kom-
mu ni ká ci ós kó dex prak ti kus cé lú (az in te rak tív ele me ket a kel lô mér tékig sza bá lyo zó fel ügye le tet 
le he tô vé te vô) ki ala kí tá sát meg ala po zan dó.

En nek ér de ké ben a tu do mány el mé le ti tá jé ko zó dá sok fel hasz ná lá sá val fo gal maz ha tók meg egy 
ilyen kó dex alap fo gal mai és fôbb el vei:

be vett tu do má nyos né ze tek
Eze ket a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos kö zös ség kon szen zu sa ha tá roz za meg. A tu do má nyos kö-
zös ség tag jai a tu do má nyos mi nô sí té si el já rá so kon át esett, il let ve a tu do má nyos ér té ke lé si rend szert 
el fo ga dó ku ta tók, egye te mi ok ta tók, szak lap ok szer kesz tôi; in téz mé nyei az egye te mek, szak lap ok, 
ku ta tó in té ze tek, tu do má nyos tár sa sá gok, aka dé mi ák pl. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia.
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11 Az elô adá sok ta golt, az inter netes ol va sás sa já tos sá ga i hoz al kal ma zott, több szin tû és tö mör szö veg ele mek-
bôl fel épü lô for má ja ke rül az önál ló hon la pok ra. A szak iro dal mi hi vat ko zá sok és szük sé ges ki egé szí tô anya-
gok ugyan itt je len nek meg, a hyper textes meg ol dá sok ma xi má lis ki hasz ná lá sá val. Az inter netes fel dol go zás 
ugyan ak kor ki e gé szül egy olyan szak mai kör nye zet fel épí té sé vel, mely tar tal maz za a té ma kör tu do mány tör-
té ne ti át te kin té sét, a leg újabb ku ta tá si ered mé nyek be mu ta tá sát, a kér dés kör ak tu a li tá sá nak és gya kor la ti 
vo nat ko zá sa i nak tag la lá sát, a te rü le ten el ért ma gyar ku ta tá si ered mé nye ket, a leg fon to sabb mû he lyek nek és a 
te rü let ok ta tá si hát te ré nek, alap mû ve i nek uta lá sa it. Ugyan csak az inter neten foly ta tó dik az elô adás in te rak tív 
ré sze, fó ru mok, chat-ek for má já ban. Ezek fel épí té sé ben és mû köd te tésé ben kulcs fon tos sá gú sze re pet ját sza-
nak azok a fi  a tal ku ta tó, dok toran dusz kol lé gák, akik szak mai as  szisz tens ként mû köd nek köz re az elô adá sok 
gon do zá sá ban, szer kesz tésé ben.
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ál tu do mány
Olyan meg kö ze lí tés, amely ma gát tu do má nyos nak ál lít ja be, azon ban nem fe lel meg a tu do má nyos 
mód szer alap kri té ri u ma i nak, az az: a kí sér le ti bi zo nyít ha tó ság, a ta pasz ta la ti té nyek nek va ló meg-
fe le lés, az ér ve lés ko he ren ci á ja, nyil vá nos adat bá zis ok.

tu do mány el le nes
Nem fo gad ja el a tu do má nyos mód szer lét jo go sult sá gát, a lo gi ka ál ta lá nos ér vé nyes sé gét a tar tal-
mi kér dé sek ben.

tu do má nyos dis kur zus
A ku ta tói mun ka so rán ke let ke zett ada tok alap ján és az adott szak te rü let el fo ga dott ös  sze füg gés-te-
rem tô mód sze re i nek al kal ma zá sá val fo lyó kom mu ni ká ció. Alap ele mei: hi vat ko zá sok a ta pasz ta la ti 
té nyek re, a szak iro da lom ra, az ér ve lé sek lo gi ká já ra, il let ve el lent mon dá sos ság ára.

il le té kes ség-hi ány
Az élet, a hit, a sze mé lyi ség, az er kölcs és az egyé ni-kö zös sé gi cse lek vés szám ta lan ele me jut hat 
eszünk be egy- e gy tu do má nyos kér dés kap csán – de ezek rôl ma gá nak a tu do mány nak több nyi re 
nincs mon da ni va ló ja nem feltétlenül kell, hogy mondanivalója legyen.

la i kus kér dés
Nem kell min den ki nek tu dós nak len nie ah hoz, hogy vé le mé nye, bi zony ta lan sá ga, kér dé se le-
gyen a vi lág ról, a tu do mány ról, a ku ta tá si ered mé nyek rôl. Az ilyen kér dé sek meg fo gal ma zá sa 
az ôszin te kí ván csi sá gon és ér tel mes ma gyar nyelv is me re ten kí vül sem mi fé le egyéb kri té ri u-
mot nem igé nyel.

tárgy sze rû vi ta
Egy elô adás vagy egy szak mai kér dés meg vi ta tá sa kor nem tar to zik a tárgy hoz a részt ve vôk 
kul tu rá lis vagy po li ti kai íz lé se, kül le me, ho va tar to zá sa. Nem hasz ná la tos eb ben a kör ben a né ze-
tek nek, il let ve sze mé lyek nek tu laj do nít ha tó mö göt tes szán dé kok, pszi cho ló gi ai mo ti vá ci ók vagy 
sze mé lyes ér de kek tag la lá sa.

ha tár ese tek
A tu do mány a gon dol ko dá si for mák kö zül a leg in kább nyi tott, kri ti ká ra és új don ság ra ori en tált rend-
szer. A fel fe de zé sek gyak ran át ír ják a ko ráb ban alap ve tô nek gon dolt té te le ket is – sôt, ma gá nak a 
tu do má nyos vi lág kép nek az alap ja it is át struk tu rál ják idôn ként. Hos  szabb idôn át is egy más mel lett 
lé tez het nek egy aránt ér vé nyes nek tar tott szak mai meg kö ze lí té sek, me lyek tel jes ség gel el lent mon-
da nak egy más nak. Kü lö nö sen fel tû nô ez a ri vá lis tu do má nyos is ko lák ko eg zisz ten ci á já ban. Ezért a 
tu do má nyos dis kur zus és be vett né ze tek ha tá rai nem min den eset ben éle sek – azon ban a nyil ván-
va ló an azo kon kí vül esô el gon do lá sok jól meg ra gad ha tó ak. Az iga zi ha tár ese tek meg je le ní tésé ben 
a meg en ge dô ál lás pont il lesz ke dik a mo dern tu do má nyos ság fel fo gá sá hoz.

1. A Min den tu dás Egye te me ol da lai a be vett tu do má nyos né ze tek alap ján ki ala ku ló vi ták és kér-
dé sek szá má ra kí nál nak fó ru mot. A szak mai kér dé sek ben a tu do má nyos dis kur zus sza bá lya it 
te kint jük el sôd le ges nek.

2. A tu do mány el le nes, ál tu do má nyos meg kö ze lí té se ket is to le rán san ke zel jük, ezért la i kus kér dés-
nek, vé le mény nek te kint jük eze ket, me lyek meg vá la szo lá sá ban a szak szer kesz tôk köz re mû köd nek. 
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Azon ban az ag res  szív, hos  sza dal mas, a más faj ta vé le mény cse ré re nyi tott részt ve vôk elôl a he lyet 
és idôt el ve vô meg nyi lat ko zá sok szá má ra nem áll mó dunk ban te ret biz to sí ta ni.

3. Az elô adá sok ról, elô adók ról a ci vi li zált hang nem és a tárgy sze rû vi ta nor má it be tart va sza ba-
don nyil vá nít ha tó vé le mény, kri ti ka, fo gal maz ha tó meg bí rá lat, kér dés.

4. Az elô adá sok, il let ve a prog ram kap csán fel me rü lô olyan kér dé sek ben, me lyek ben hi ány-
zik a tu do má nyos meg kö ze lí tés il le té kes sé ge, az ál ta lá nos mo de rá lá si sza bá lyok ke re tei kö zött 
sza bad fó ru mok mû köd nek.

5. A hall ga tók és ér dek lô dôk kö zöt ti kom mu ni ká ció és vir tu á lis kö zös ség szer ve zô dés egyéb 
tárgy kö re i ben ugyan csak ki zá ró lag az ál ta lá nos mo de rá lá si sza bá lyo kat al kal maz zuk.

Ter mé sze te sen egy ilyen di rek tí va ma gá ban hor doz za az inter netes tér fak tuális sza bad sá gá nak és 
ide o ló gi á já ban is ezt hang sú lyo zó vo ná sa i nak el lent mon dá sát a sza bá lyo zott ság gal – de gya kor la ti 
mû köd te té se ép pen az zal az el mé le ti ho za dék kal jár hat, hogy kör vo na la zód hat né mi egyen súly az 
am bi va lens kí vá nal mak kö zött. Meg fo gal ma zá suk nem a Min den tu dás Egye te me le zá rá sát, sok kal 
in kább a di gi tá lis tér ta gol ha tó sá gá ról szó ló vi ta el in dí tá sát szol gál ja.

(ÉS TOVÁB B…)

Az Aka dé mia rész vé te le a Min den tu dás Egye te me el in dí tá sá ban dön tô je len tô sé gû volt te hát 
mind a prog ram meg szer ve zé se, mind a szak mai ní vó és te kin tély biz to sí tá sa, mind a hír ér ték 
meg te rem té se ér de ké ben. A si ker azon ban ré szint kö te lez, ré szint új ki hí vá sok kal jár: a kö vet ke zô 
sza kasz ban er re ala poz va az Aka dé mia a Min den tu dás Egye te mét a fen tebb vá zolt, „in fokom mu-
niká ció és tudásá tadás/ tu dománymûvelés”-pro gram know-how-já nak és tu dás bá zis-épí té sé nek 
to vább vi te lét va ló sít hat ja meg.

En nek so rán a pre zen tá ci ók meg va ló sí tá sá hoz biz to sít ja a prog ram azt a mód szer ta ni és kom mu-
ni ká ci ós tá mo ga tást, ami az e-learninges tu dás át adás mai szint jén jog gal el vár ha tó; a tudásegész 
di gi tá lis tér ben tör té nô új ra fo gal ma zó dá sa szer ve sen kap cso lód hat az MTA Fi lo zó fi  ai Ku ta tó in té-
zet ének a 21. szá zad tu do mány rend sze rét fel tá ró, hos  szú tá vú, alap ku ta tá si jel le gû prog ram já hoz. 
Emel lett az Aka dé mia nem mu laszt hat ja el ezt az al kal mat a ma gyar szak tu do má nyos gon dol ko-
dás tudásegészrôl al ko tott ké pé nek re konst ru á lá sá ra, ami egy fe lôl a részt ve vô elô adók szá má ra 
szem pon to kat kí nál, s ez zel ala pot ad a prog ram egyen szi lárd sá gá hoz, más részt hi te les sé te szi a 
vál lal ko zás en cik lo pé di kus jel le gét a mû velt köz vé le mény elôt t.

A vir tu á lis tu do má nyos tér de fi  ni á lá sá nak má sik ol da la je len ti a kö vet ke zô el mé le ti ki hí vást. Ez 
a tu do mány és tár sa da lom, tu dás és kö zös ség prob lé má já nak új ra gon do lá sát igény li.

A fej lett vi lág tu do má nyos sá gá ban a részt ve vôk sze rep osz tá sa újabb vál to zá son megy át. Míg az 
új kor klas  szi kus mo dell jé ben az aka dé mi ai cse lek vé si te rû tu dós volt az ab szo lút kö zép pont, ad dig 
már a hat va nas évek tôl, a Big Sci ence fel emel ke dé sé vel is ös  sze füg gés ben, egyen ran gú részt ve vô vé 
vált a tu do mány me ne dzser, a tu do mány- (és egyetem-)sz ervezô. A ki lenc ve nes évek re azu tán egy har-
ma dik funk ció kép vi se lôi let tek meg be csült és gyak ran for ma li zált, in téz mé nye sí tett tag jai a ku ta tá si 
te vé keny ség nek: a tu do má nyos ered mé nyek be mu ta tói, a tu do mány köz ve tí tôk. Ezt vél he tô en an nak 
a mo ne tá ris szem lé let nek a pe net rá ci ó ja ter mel te ki, amely a köz- és ma gán pén zek fel hasz ná lá sát 
egy aránt iga zo lan dó vá, a for rá sok el osz tá sá ban pe dig a kö zön ség vé le mé nyét per dön tô vé tet te. A 
kö zel jö vô ben, de nap ja ink ban is a tu dás ala pú tár sa da lom, a tu dás ala pú Eu ró pa tá gabb kon tex tu sa 
ösz tön zi to vább a tu do mány, a tu dás és kö zös ség egy más hoz for du lá sá nak prog ram ja it.

A fo lya mat a tu do mány szer ve zet tôl, tu do mány igaz ga tás tól kezd ve az egyes ku ta tó mû he lyek 
stra té gi á ján át a tu do má nyos be széd, tu dó si meg nyil vá nu lá sok szó kész le té ig át ala kí tot ta a tu do-
mány mû ve lés nek nem csu pán a kör nye ze tét, de sok he lyütt a ku ta tói mun ka fon tos ele me it is. 
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Fel tá rá sa kor ezért a konk rét in téz mé nyi vál to zá sok le írá sát, a tu do má nyos is me ret ter jesz tés nek 
mint önál ló mû faj nak a vizs gá la tát, tu do mány szo ci o ló gi ai elem zé se ket és tu do mány fi  lo zó fi  ai, tu do-
mány el mé le ti kér dé sek fel tá rá sát kell el vé gez ni. Mind eh hez szá mot kell vet ni a tu do má nyos mun ka 
medi al izálódásá nak ha tá sa i val. Ez a fo lya mat a tu do má nyos sztá rok fel tû né sé nek jó té kony ha tá sa 
mel lett a sar la tán ság és szen zá ció éh ség be tü rem ke dé sét is ma gá val hoz ta.

Mind ez ugyan ak kor nem pusz tán sem le ges deskrip ció, ha nem egy ben a tu do mány po li ti kai adap tá-
lás meg ala po zá sa. Emi nens aka dé mi ai fel adat ugyan is, hogy a ma gyar tu do mány szer ve zet és ku ta tói 
prog ra mok szá má ra biz to sít suk a kor sze rû tu do mány köz ve tí tés hez szük sé ges hát tér tu dást és jár tas-
sá got. A Min den tu dás Egye te me prog ram ön ma gá ban is en nek a te vé keny ség nek a meg va ló su lá sa 

– el en ged he tet len ezért in terp re tá ci ó já ban és konk rét ki ala kí tá sá ban a „tu do mány és tár sa da lom” 
szem pont rend szert ér vé nye sí te ni. A prog ram kap csán ren del ke zés re bo csá tott for rá sok ugyan ak kor 
azt is le he tô vé te szik, hogy cél irá nyos ku ta tó mun kát vé gez zünk e tárgy ban, ami a meg fe le lô szak mai 
tu dást, ér dek lô dô szak em be re ket és szak mai ér dek lô dést ered mé nyez het. Er re ala poz va kö zép tá von 
az Aka dé mia „tu do mány és tár sa da lom” sze rep vál la lás nak meg for má lá sa is ki tûz he tô lesz.

És ez már nem csu pán el vi cél: az Eu ró pai Unió 6. ke ret prog ram ján be lül a Sci ence and Soci e ty 
alpro gram a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia szá má ra mind köz tes tü le ti, mind tu do mány igaz ga tá si, 
mind nem zet kö zi kap cso la ti te vé keny sé gé ben ki ke rül he tet len fel ada to kat s egy ben le he tô sé get 
je lent. A Min den tu dás Egye te mé ben vál lalt aka dé mi ai sze rep mu tat ja, hogy en nek szisz te ma ti kus 
vé gig gon do lá sa mi lyen gya kor la ti ered mé nyek re ve zet het.
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