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Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Egyesület 2006. évi munkaterve

1. A szervezet megújulásának szorgalmazása, tevékenységének erősítése (NCA pályázat
működésre, tárgyalás támogatás ügyében a J-N-Szolnok Megyei Önkormányzattal stb.,
egyeztető megbeszélések kezdeményezése a DAB-bal, szakmai szervezetekkel)

2. A Jászkunság elmaradott és idei számainak egy összevont kötetben való
megjelentetése (támogatás, adományozás esetén)

3. Egy 1956-os emlékszám kiadása (Nemzeti Évfordulók Titkárságánál nyertes pályázat
esetén)

4. A család. Új kutatási módszerek innovációja. Nemzetközi Interdiszciplináris
Tanácskozás Túrkevén (2006. szeptember) - (lehetséges pályázat: Visegrádi Alap)
Partnerek a rendezésben: J-N-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Magyar
Néprajzi Társaság, Túrkevei Kulturális Egyesület, Hetényi Géza Megyei Kórház,
Kossuth Egyetem Néprajzi Tanszék, Finta Múzeumért Alapítvány)

5. Kutatási projektben való partneri részvétel. „Nemzedékek kutatóúton. A Szolnoki
Főiskola Mezőgazdasági Fakultása és a civil szervezetek együttműködésével
megvalósuló kutatási program" ROP 3.3.1. - projekt. A projekt 2 évre tervezett
kutatási és feldolgozási feladat felsőfokú oktatási intézmények hallgatói bevonásával.
Az Észak-Alföldi Régió jelenkutatása több kistérségre kiterjed a három megyében.

6. Tudománynépszerűsítő tevékenység a „Nők kulcsszerepben. A közélet és a
magánszféra szemszögéből." című projekt a ICSSZM Esélyegyenlőségi pályázatához
kapcsolódóan. Ehhez előadások, közéleti fórum és kiadvány megjelentetése
kapcsolódik. A megvalósulás helye: Szolnok. Célcsoport: Ifjúság.

7. A Magyar Tudomány Napja — a megyei rendezvény szervezésében partnerek kívánunk
lenni a MTESZ-nek. Szorgalmazzuk az előadások megjelentetését, hozzáférési
lehetőségének bővítését. Az elmúlt években megtartott előadásokból válogatnánk be a
2002-2006 Jászkunság gyűjteményes kötetébe. A Magyar Tudomány Napja megyei,
régiós és országos rendezvényein részt veszünk és felkéréseknek megfelelően
előadásokat tartunk.

8. A megyében élő phd-j elöltek segítése és tehetséggondozás a fiatalok körében.
9. Az Egyesület szerepének növelése a tudományos életben és a társadalomban. Új

eszközünk az Interneten való megjelenés. A Finta Múzeum és a Damjanich Múzeum
honlapjára tesszük fel anyagot. A Túrkevei Kulturális Egyesület honlap bővítésre nyújt
be NCA pályázatot, amely lehetőséget ad a mi egyesületünknek is al-domain-néven
való szereplésre.

Szolnok, 2006. január 12.

Jelen terv az egyesületi tagok javaslatainak beépítésével készült és előterjesztve,
elfogadva a 2006. január 24-én megtartott rendkívüli közgyűlésen.

Dr. Habil Őrsi Julianna
egyesületi elnök

- 1 5 8 -


