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A „Tudományok közötti együttműködés” 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia a
Debreceni Egyetemen került megrendezésre 2016. június 15-én. A szervezők ABC rendben:
Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies
(Slovakia); Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP, HU), K+F Stúdió Kft.
(HU), Kocka Kör (HU), Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (HU), Újvidéki
Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szerbia).
A konfrencián 3 plenáris előadás (1-3. kép), 3 köszöntő (4-6. kép), s több mint 100
szekcióelőadás hangzott el.
Plenáris előadásában dr. Varga Zsolt, a Debreceni Egye-tem (DE) tudományos igazgatója (1.
kép) többek között az egyetemek interdiszciplináris jellegű tehetségsegítő tevékenységének
fontosságát hangsúlyozta a többszáz éves múltra visszatekintő felsőoktatási intézményben, s
kiemelte, hogy e konferencia is segítséget nyújthat abban, hogy a résztvevők saját diszciplinájuktól eltérő tudásra, s szakmai kapcsolatokra tehessenek szert.
1. kép: Dr. Varga Zsolt előadása

105

Különleges Bánásmód, II. évf. 2016/2.
Mándy Zsuzsa (DE tudományos referens) „Egy komplex tehetséggondozás története” című
plenáris előadásában (2. kép) a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programját (a DETEPet) mutatta be. A DETEP 2001-ben alakult, 2008-ban szerveződött újjá, s az elmúlt 15 év
távlatában és eredményeinek ismeretében az interdiszciplináris tehetséggondozás hatékony
eszközének bizonyul a felsőoktatásban. A közeljövőben tervezik a középiskolás korosztályra
is kiterjeszteni a DETEP-et.
2. kép: Mándy Zsuzsa előadása

Dr. Mező Ferenc (DE oktató, a konferencia alapítója) az interdiszciplináris kutatások
típusait, jellegzetességeit foglalta össze plenáris előadása során (3. kép). Egyben kifejtette,
hogy „E konferencia különlegességét az adja, hogy a hagyományostól eltérő módon nem
szűkebb témakörök köré és szűkebb diszciplinák közé lettek a szekciók szervezve, hanem arra
törekedtek a rendezők, hogy a legkülönbözőbb diszciplinák képviselői cserélhessék ki
gondolataikat egy-egy szekción belül”.
3. kép: Dr. Mező Ferenc előadása

A konferencián videoköszöntőt mondó professzorok között volt Dr. Koncz István (a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület elnöke), Dr. Benedek Dezső (Georgiai
Állami Egyetem, USA), és Dr. Melles Hagos Tewolde (Edutus Főiskola).
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Dr. Koncz István köszöntőjében elmondta, hogy az általa képviselt Professzorok az Európai
Magyarországért Egyesület (PEME, web: www.peme.hu) alakulása óta az interdiszciplinaritás
híve és „...a 105 alapító atya, akadémikus célul tűzte ki, hogy elterjeszti az ilyen jellegű
kutatást, s felneveli azt a nemzedéket, aki mindezt majd tökélyre viszi.”, s üdvözölte az
interdiszciplináris konferencia gondolatát.
4. kép: Dr. Koncz István

Az Amerikai Egyesült Államokból, a Georgiai Állami Egyetemről érkezett dr. Benedek
Dezső professzor úr üdvözlete (5. kép). Részlet: „Antropológusként meg vagyok győződve
róla, hogy az interdiszciplinaritás már csak azért is fontos, mert valójában minden összefügg.
Vannak összefüggések, amelyek láthatók, s vannak összefüggések, amelyeket kutatás útján
fogunk felfedezni.”
5. kép: Dr. Benedek Dezső

Dr. Melles Hagos Tewolde (Edutus Főiskola) a gazdaságtudomány világszerte ismert professzora, amerikai és európai egyetemeken is vendégprofesszorként oktató/kutató tudós (6.
kép) köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy e rendezvény megvalósulhatott: „Örülök, hogy
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Magyarországon is – a Debreceni Egyetem szervezésében – létre tudott jönni egy ilyen nagy,
világméretű konferencia. Külön gratulálok e nagyszerű ötlethez, Mező Ferenc tudós társamnak!”.
6. kép: Dr. Melles Hagos Tewolde

A szekciók előadóinak nemcsak interdiszciplináris személettel kellett saját kutatási témájukat
prezentálni, hanem – annak érdekében, hogy a hétköznapi kutatótevékenység nyújtotta
komfortzónából is kimozdulhassanak – , olyan szekciótémákhoz is kellett kapcsolni saját
kutatási tevékenységüket, amelyhez vélhetően nem szokták a hétköznapokban. Szekciók és
felkért szekcióvezetők:
1. szekció: Témám, mint a háború és béke eszköze. Szekcióvezető: Bellon Gréta. Noha a
szekciótéma és az előadás asszociatív összekapcsolása olykor emberfeletti kreativitást
igényelt az előadóktól, mégis - a királis koronaéterektől kezdve a kárpáti borzderes
szarvasmarhákon át Samuel Beckett testábrázolásáig - mindenki talált kapcsolódási pontot a
háborúhoz és a békéhez. A szekcióban magyar és angol nyelvű előadások egyaránt
előfordultak.
2. szekció: Témám szerepe a XXII. századbeli orvostudomány szempontjából. Szekcióvezető: Hajdú Péter. A szekcióban betekintést nyerhettünk például a táplálkozási szokások és
egészségmagatartások vizsgálati eredményeibe, az orvosi műhibaperekbe, a stressz inkontinencia hatásaiba, a diabetes mellitusos gyermek mentális jóllétét célzó kutatásba, a
szegénység témakörébe, a családalapítás nehézségeibe, a kiégés vizsgálatába. Ezeken túl
olyan kutatásokról kaptunk infomrációt, mint: a vesefunkciót befolyásoló tényezők vizsgálata
SCORE és szociodemográfiai tényezők függvényében, az ischemiás mitralis regurgitatio, a
hemoxigenáz-1 és az autofágia kapcsolatának vizsgálata szívizom sejteken belül. Az
előadások részben magyar, részben angol nyelven hangzottak el.
3. szekció: Témám és a jövő társadalma. Szekcióvezető: Schlosser Aletta. A szekció igazán
tükrözte a tudományok közötti együttműködés és az interdiszciplinaritás eszméjét: a
természettudományi, informatikai, pszichológiai, gazdasági jellegű és más humán területet
érintő prezentációk (19 előadás, köztük 17 empirikus kutatási beszámoló) közös vonása volt,
hogy a szekció címéhez szorosan kapcsolódva, ugyanakkor eltérő aspektusban fejtették ki a
jövő társadalmát érintő kérdéseket (ki magyar, ki pedig angol nyelven).
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4. szekció: Témám egy pénz nélkül működő világ aspektusából. Szekcióvezető: Ujhelyi
Nelli. A szekció előadói (gyakorló pedagógusok, valamint pszichológus, szociológus, jogász
és néprajz szakos hallgatók, oktatók, kutatók) egyrészt a gyermeknevelés témakörét; másrészt
a családi gazdálkodási lehetőségek és stratégiák világát és a pénznélküliség által indukált
jogszabály kijátszásokat; harmadrészt pedig a 2015-ös migrációs hullám különböző
aspektusait (integrációs lehetőségek, vallási tényezők, pszichológiai hatások, jogszabályi
változtatások és a civil társadalom önkéntes aktivitása) járták körül. Valamennyi előadó talált
összefüggést témája és a szekciótéma között, s a hozzászóló hallgatósággal közösen újabb és
újabb kapcsolódási pontok azonosítására kerülhetet sor. A konferencia szakmai vitájának fő
konklúziójaként, a megjelentek abban értettek egyet, hogy a pénzen alapuló világunk
kihívásai, problémái teljesen másak lennének – sok esetben nem léteznének – egy pénz nélkül
működő világban.
5. szekció: Témám a „Homo Super Sapiens” aspektusából. Szekcióvezető: Bottlik Zsolt. A
Homo Sapiens Sapiens evolúciójának eredményét biológiai és pszichológiai csúcsteljesítménynek, a teremtés koronájának szoktuk tekinteni. De: mire is képes a Homo Sapiens, s mire
nem? Milyen a mai ember, s milyen lesz a jövő embere – testi és lelki és társadalmi
értelemben? Milyen szükségletei és képességei lesznek? Ezeket a szükségleteket hogyan lehet
kielégíteni és a képességeket mire lehet használni? Az emberi evolúció szempontjából oly
fontos tulajdonságok, mint a nyelv, az intelligencia és a kreativitás vajon milyen irányba
alakulhatnak? E szekció előadói ilyen jellegű kérdésekre is reflektáltak magyar, illetve angol
nyelvű előadásaik során.
A rendezvényen a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület és a debreceni
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola együttműködésében működtetett entertainment team biztosította a vidám hangulatot (7. kép).
7. kép: a Kocka Kör és a Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola együttműködésében létrejött Entertainment Team jótékony hatása a közönségre

A rendezvénnyel kapcsolatos sajtó megjelenések megtekinthetők az alábbi weblapokon:
• http://www.degyfk.hu/kulonlegesbanasmod/archivum/lapszam.php?id=kb2016-1
• http://www.degyfk.hu/kulonlegesbanasmod/archivum/kb2016-1/KB2016-1-111-K0011-605030101-1st-IIC-konferencia.pdf
• http://www.unideb.hu/portal/hu/node/18887
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• http://www.dehir.hu/debrecen/tudomanyrol-hatartalanul-a-debreceniegyetemen/2016/06/15/
• http://www.dehir.hu/dtv/napszemle-2016-06-15/
A konferencia alapítója ezúton szeretne köszönetet mondani minden kedves részvevőnek,
előadónak, illetve a szervező partnerintézményeknek, a szervezőbizottság tagjainak, a
szekcióvezetőknek, a köszöntőket mondó professzor uraknak! Külön köszönettel tartozunk a
Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóságának az önzetlen segítségért.
Mándy Zsuzsa (DE tudományos referens) és Mező Katalin (a K+F Stúdió Kft. ügyvezetője)
nélkül ez a konferencia nem valósulhatott volna meg. Önzetlen támogatásukat, tudománysegítő áldozatos munkájukat ezúton is köszönjük!
Bízunk benne, hogy jövőre a 2. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia is hasonlóan
sikeres lesz!
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