
E-HÉTKÖZNAPOK SZAKOSZTÁLY

A  Neumann  János  Számítógép -
tudományi  Társaság  (NJSZT)  számára 
egy  olyan  szakosztály  létrehozására 
kész í tünk  e lő  j a va s l a tot ,  ame l y  az 
információs  társadalom  megismerésének  és 
ismeretterjesztésének  kihívásaival  foglalkozik, 
összefogja  a  társadalomtudományi,  humán 
képzettségű,  il letve  a  mérnöki  és  gazdasági 
kérdésekkel  foglalkozó  kutatókat,  szakembereket  , 
é rdek lődőket ,  te re t  b iz tos í t  s zámukra  a  közös 
gondolkodáshoz,  együttműködéshez,  hálózatosodáshoz.  A 
Szakosztály kiemelt küldetése az ismeretterjesztés, a hiteles 
tudás disszeminálása. 
A szakosztály  közreműködik  az  NJSZT állásfoglalásának 
kialakításában  az  információs  társadalommal  kapcsolatos 
kérdésekben.

Célok és alapelvek 

❖ A szakosztály  tagja  lehet  magánszemély  és  a  szakosztály
tématerületeivel  foglalkozó  szervezet  (pl.  cégek,  civil
szervezetek, kutatóintézetek).

❖ A szakosztá l y  a  profil j ába  tar tozó  eseményeket
népszerűsíti,  illetve  lehetőség  szerint  tudósít  róluk.  Az
információk  megosztására  létrehoz  egy  felületet  (weblap,
blog, Facebook oldal stb.) amely összefogja és megjeleníti a
tagok  saját  híreit,  illetve  a  tagok  által  fontosnak  tartott
eseményeket, híreket, dokumentumokat

❖ Rendszeresen  szakmai  klubot  tart,  ahová  a  szakosztályi
tagok  és  más  NJSZT tagok  mellett   nyitott,  ingyenes
rendezvény  keretében  tudományos  hitelességű  tudást
közvetít  köznyelven  az  információs  társadalom  egy-egy
konkrét kérdéséről, akár más rendezvényekhez csatlakozva.
Ezeken  a  találkozókon  szakosztályi  tagok,  illetve  felkért
előadók  4-5  előadásban  körbejárnak  egy  témát,  ezt   a
hallgatóság bevonásával beszélgetés követi.

❖ Támogatja  az  eltérő  szakmák  képviselői,  így  pl.  az
információs  társadalom  kutatása  iránt  elkötelezett
társadalomkutatók, a témában publikáló újságírók, tanárok,
az adott szakma művelői, érdeklődő civilek, diákok, üzleti
döntéshozók közötti párbeszédet.

❖ Célja hogy összekapcsoljon olyan civil és egyetemi, illetve
kutató szervezeteket, melyek a Szakosztály által képviselt
témakörökhöz köthetők. Budapest centrikusság helyett –

elsősorban  az 
egyetemekre  támaszkodva  – 

országos jellegre törekszik. 
❖A szakosztály a későbbiekben az adott év

választott  témájáról,  vagy  annak  egy  konkrét 
alkérdéséről  szakmai  tábort/napot  szervez,  ahol  a 

tagok – diákok, tanárok kutatókkal találkozva - illetve más 
érdeklődők interaktív szakmai vitát folytathatnak. 

❖ Terveink szerint a szakosztály elnöksége évente meghirdet
egy  témát,  annak  kutatását,  illetve  az  azzal  kapcsolatos
ismeretterjesztést az adott év kiemelt feladataként kezeli.
A témában  szakirodalmi  támogatást  nyújt,  klubokat,
előadásokat  szervez,  adott  esetben  az  Információs
Társadalom  folyóirat  szerkesztőségével  együttműködve
tematikus  számo(ka)t  állít  össze,  és  ha  tud,  pályázatos
formában diákösztöndíjat ad diákoknak.

Indító találkozó 

A Szakosztály  minden  elképzelésre  és  tudásra  nyitott,  az 
együttműködésben  és  közös  munkában  bárki  részt  vehet, 
formálisan  azonban  csak  az  NJSZT tagja  vehet  részt  a 
szakosztály  alapításában,  működésére  pedig  az  NJSZT 
általános szabályai érvényesek.
Az indító találkozó alkalmat nyújt arra, hogy összegyűjtsük az 
érdeklődőket,  közösen  megálmodjuk  és  megtervezzük  a 
szakosztályt.  A beszélgetés  eredményeképpen  létrejön  egy 
olyan  kezdeményező  dokumentum  és  tagjegyzék,  melyet 
majd az NJSZT elnöksége felé továbbítunk. 
Azok sem maradnak ki, akiket érdekel az ügy, de aznap nem 
tudnak  részt  venni  a  közös  találkozón,  ők  jelezzék 
érdeklődésüket a talyigasj@gmail.com e-mail címen, Talyigás 
Juditnál. 

Minden érdeklődőt várunk 
szeretettel! 

Következő találkozónk időpontja és 
helyszíne:
2017. március 27. 15:00 - 16:30
Óbudai Egyetem
Kiscelli utca 78., 216-os terem


