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1ST INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE OF 
'COOPERATION AMONG SCIENCES' 

 
„TUDOMÁNYOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS” 1. NEMZETKÖZI 

INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA 
 

(Debrecen, 2016. június 15.) 
 
 

   A „Tudományok közötti együttműködés” 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia a 
Debreceni Egyetemen lesz megrendezve 2016. június 15-én. 
 
   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 konferencia alapítója és főszervezője: Dr. Mező Ferenc  
                                                                        Debreceni Egyetem 
                                                                        ferenc.mezo1@gmail.com 

   A konferencián elhangzó 10 perces előadások témája lehet: elméleti összefoglaló, 
kutatási terv, folyamatban lévő kutatás részeredményei, befejezett kutatás eredményei.  

   Munkanyelv: magyar vagy angol. 

   Részvételi díj: nincs, a konferencia ingyenes. 

   Ellátás: utazását, szállását, étkezését minden résztvevő saját maga intézi, fedezi. 

   Helyszín: Debreceni Egyetem főépülete (4010 Debrecen, Egyetem tér 1.) 

   A konferencia különlegességét az adja, hogy a hagyományostól eltérő módon nem 
szűkebb témakörök köré és szűkebb diszciplinák közé szervezzük a szekciókat, hanem arra 
törekszünk, hogy a legkülönbözőbb diszciplinák képviselői cserélhessék ki gondolataikat egy-
egy szekción belül. Ráadásul a hétköznapi kutatótevékenység nyújtotta komfortzónából is 
igyekszünk kimozdítatni az előadókat, s olyan szekciótémákhoz kell kapcsolni saját kutatási 
tevékenységüket, amelyhez vélhetően nem szokták a hétköznapokban. Ez egyeseknek talán 
kellemetlen kihívás lesz, de reményeink szerint előadóink többségének olyan praktikus 
intellektuális játék lesz, ami a kutatói látókörük szélesedésével is járhat.   
 
   Szekciók és felkért szekcióvezetők:  
   1. Témám, mint a háború és béke eszköze 
   Szekcióvezető: Bellon Gréta 
   E szekcióban az előadóknak rá kell mutatniuk arra, hogy kutatási témájuk miként lehet a 
háború, s méginkább a béke eszköze. A gazdasági hadviseléstől a biológiai és pszichológiai 
hadviselésen keresztül a politológiai és szociológiai megközelítéseken át a mérnöki 
fejlesztésekig vagy akár a művészetekig számtalan asszociációs lehetséges a háború és béke 
témakörével – ezek közül kerül előadásra, mintegy húsz e szekcióban. 
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   2. Témám szerepe a XXII. századbeli orvostudomány szempontjából 
   Szekcióvezető: Hajdú Péter 
   Az orvostudomány XXI. század elején tapasztalt, ismert eredményei, kutatási trendjei 
alapján vajon bejósolható-e mintegy százéves távlatban, hogy a XXII. századi orvostudomány 
hová jut? Vajon az előadók kutatási területein milyen eredményeket érnek már el a jövőbeli 
kollégák? A tudományközi együttműködés miként hat majd a jövő gyógyászatára? E szekció 
előadói a témájukat az űrkolóniák szempontjából is meg kell világítsák a közönség számára.   
        
   3. Témám és a jövő társadalma  
   Szekcióvezető: Schlosser Aletta 
   Milyen lesz a jövő társadalma Magyarországon, Európában, általában? Milyen társadalmi 
igények prognosztizálhatók 5, tíz vagy akár 100 év múlva? Milyen helyzetet idéz elő péládul 
rövid távon a migráns-kérdés? Társadalmi szempontból milyen hosszú távú kilátások, 
lehetőségek és veszélyek rejlenek az egyes diszciplinák szempontjából a jövőben? E szekció 
előadói saját témájuknak/diszciplinájuknak a jövő társadalmára gya-korolt szerepére is rá kell, 
hogy világítsanak – legalább olyan aspektusból, hogy milyen társadalmi megbecsülése lesz az 
adott diszciplinának, kutatási témának a jövőben?  
 
   4. Témám egy pénz nélkül működő világ aspektusából 
   Szekcióvezető: Ujhelyi Nelli 
   A pénz egyszerre csodálatos eszköze a kereskedelemnek, s közvetítője a tömeges szintű 
szegénységnek. A pénz hol boldogít, hol pedig nemboldogít. Szükség van egyáltalán pénzre? 
Különösen a mai értelemben használt fizetőeszközökre? E szekcióban az előadók olyan 
kérdésekre is rávilágíthatnak például, hogy prezentációjuk témája alapján milyen előnyökkel 
vagy hátrányokkal járna egy pénz nélküli világ? Saját kutatási témájuk hozzájárulhat-e egy 
pénz nélküli világ létrejötéhez vagy sem? Témájuk finanszírozási aspektusból milyen 
költségekkel jár, s egyben milyen gazdasági haszonnal járhat saját kutatási tevékenységük? 
 
   5. Témám a „Homo Super Sapiens” aspektusából 
   Szekcióvezető: Bottlik Zsolt 
   A Homo Sapiens Sapiens evolúciójának eredményét a 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 szükségle-teket 
hogyan lehet kielégíteni és a képességeket mire lehet használni? A technikai civilizáció 
hosszú távon vajon jobbá vagy rosszabbá teszi az embert – ha van értelme egyáltalán jóról és 
rosszról beszélni ez esetben? Az emberi evolúció szempontjából oly fontos tulajdonságok, 
mint a nyelv, az intelligencia és a kreativitás vajon milyen irányba alakulhatnak?  E szekció 
előadóit arra kérjük, hogy ilyen jellegű kérdésekre is reflektálja-nak előadásuk során. 

 
   A konferenciát követően lehetőség van internetes (ISBN számmal ellátott) tanulmány-
kötetben történő publikálásra és/vagy (témától függően) a Különleges Bánásmód című 
folyóiratban (www.degyfk.hu/kulonlegesbanasmod; ISSN 2498-5368, DOI számmal ellátott 
Open Access, lektorált szakmai lapban) történő publikálásra. 
 
   További információ:  
   Dr. Mező Ferenc (+36-30-6561565; ferenc.mezo1@gmail.com) 




