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Felhívás konferencián való részvételre 

 

A MSZT Vidék- és Faluszociológia Szakosztálya és a SZAB Szociológiai Munkabizottsága  

 

A részvétel és a kutató–laikus kutató együttműködés  

lehetőségei a társadalomtudományokban  

 

címmel konferenciát szervez 

 

A konferencia időpontja: 2015. október 14–15. 

Helyszíne: Szeged, SZAB Székház 

 

A társadalom- és bölcsészettudományokkal szemben hazánkban is egyre sürgetőbb 

társadalmi elvárás a szaktudás közvetlen hasznosítása, a tudományos ismeretek gyakorlati 

alkalmazása.  

A társadalmi részvétel és igazságosság a társadalmi nyilvánosságban és a művészetek 

területén is sokat tárgyalt ügy. A társadalmi részvétel makro- és mikrotársadalmi szinten is 

jelentős kérdés, hiszen különböző típusú alkalmazása, illetve mellőzése mindkét színtéren 

alapvetően befolyásolja az adott társadalom tagjainak mindennapjait. A különböző társadalmi 

résztvevők érdemi bevonása a mikrovilágot érintő döntési folyamatokba egyrészt a különböző 

szereplők és érdekek közötti, esetleg ellenálláshoz vagy radikális szakításhoz vezető 

konfrontáció elkerülésének hatékony módja lehet, másrészt a fenntarthatóság és a társadalmi 

igazságosság egyik záloga. 

Az együttműködés (collaboration) és a részvétel (participation) napjainkban nemcsak a 

társadalom- és kultúratudományok egyik kulcskifejezése, hanem néhány olyan 

természettudományi diszciplínának is, amelyek jelentősen építenek a társadalmi 

tevékenységekre, mint pl. a természetvédelem. Ennek ellenére hazánkban a több területen 

jelenlévő részvételi módszerekkel – elsősorban a részvételi akciókutatással (RAK – 

Participatory Action Research, PAR) – végzett kutatások és a felhalmozott tudás, kutatói 

reflexiók és tudományos tapasztalatok mindmáig háttérbe szorulnak.  

Jelen konferencia keretében diszciplináris keretektől függetlenül szeretnénk a 

részvételi módszerek és a társadalomtudományi tudás gyakorlati alkalmazásának kérdése iránt 

elkötelezett szakemberek munkájának és kutatói tapasztalatának bemutatkozási lehetőséget 

biztosítani. 

 

A konferencia keretében az alábbi kulcskérdéseket kívánjuk körüljárni:  

 

1. Elmélet és gyakorlat sokat vitatott viszonya a társadalomtudományi kutatásban 

 

2. Társadalomtudományi, művészeti és nyilvános diskurzusok a társadalmi részvételről 

és a kutató-laikus kutató közötti együttműködés kérdéséről 

 



Konferencia felhívás 2015 – MSZT Vidék- és Faluszociológia Szakosztálya 
 

2 
 

3. Kortárs kritikai módszerek és szemléletek: részvételi kutatás (előnyök és korlátok), 

reflexivitás és szubjektivitás, kvalitatív és kvantitatív (kevert) módszerek együttes 

alkalmazása, kutató-laikus kutató közötti együttműködés, több színterű és kollaboratív 

etnográfia (talking back, community collaboration, stb.) 

 

4. Etikai kérdések és kutatói felelősség a részvételi kutatásokban, a kortárs kritikai vidék- 

és városfejlesztésben, valamint az alkalmazott antropológiában 

 A társadalomtudományi tudás alkalmazása és a részvételi kutatások körüli 

etikai természetű problémák – példák, kísérletek, tanulságok, felvetések a 

hazai gyakorlatban, illetve a magyar terepen hasznosítható nemzetközi példák, 

tanulságok, felvetések 

 Tudástermelés és hatalmi viszonyok (kisebbség és hatalom, társadalmi nemek, 

részvétel és hatalom, stb.) 

 

5. A civil társadalom és a „grassroot” fejlesztés kérdése Magyarországon – hazai 

tapasztalatok és nemzetközi példák 

 

6. Az alkalmazás lehetőségei Magyarországon – esettanulmányok, magyarországi 

példák: munkanélküliség, egészségügy, mezőgazdaság, természetvédelem, oktatás, 

ifjúságsegítés, város- és vidékfejlesztés, a roma kérdés, bevándorlók integrációja, 

szervezetfejlesztés, részvételi muzeológia, stb. 

 

A konferenciaszervezők nyitottak az egyéb kapcsolódó témákra, megközelítésekre is.  

A szakosztály a társadalmi részvétel és a kutató-laikus kutató együttműködés témakörének 

interdiszciplináris körbejárását támogatja, ezért bármelyik bölcsészet- és társadalomtudomány 

(beleértve a gazdálkodástudományt is) képviselőjétől szívesen fogadunk jelentkezést.  

 

Amennyiben részt kíván venni a konferencián, kérjük, szándékát emailben jelezze az előadás 

tervezett címével és egy 200-250 szavas rezümével együtt.  

 

A szervezők email címe: videkszociologia2015@gmail.com  

 

Fontos határidők 

 

 A rezümék beküldési határideje: 2015. április 20. 

 A részvételi díj 2000 Ft, amit banki átutalással kérünk rendezni 2015. augusztus 31-

ig.  

A számlaszám: 11991102-02102940-00000000  

A közlemény rovatba kérjük beírni: szegedi konferencia 2014. október 14–15. 

 

A konferencia szervezői: 

MSZT Vidék- és Faluszociológia Szakosztálya 

SZAB Szociológiai Munkabizottság 


