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Az első szemeszterében a 2012. évnek un. konferenciabeszélgetést folytattunk a szakosztály tagjaival 

tekintettel arra, hogy Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból nehézkes az évenként kétszeri Pécsre 

utazás. Az éves konferencián igyekszik mindenki megjelenni anyagi erőforrásainak függvényében.  

Minden év első közgyűlésén beszéljük meg a következő konferencia témáját, s időpont-egyeztetések 

zajlanak. 2012-ben a Kárpát-medencei ifjúságnak adtunk terepet, amely a témák sokszínűségével, 

valódi vitákkal és egymásra figyeléssel mindenki megelégedésére szolgált. 

A „Jelenünkről jövőnkért” c. konferenciát Pécsett rendeztük meg a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kara tanácstermében 2012. szeptember 21-22.-én. 

Egyetemi hallgatók, Ph.D hallgatók, akik a magyarországi egyetemeken kívül Felvidékről, 

Kárpátaljáról, Partiumból, Erdélyből, Vajdaságból érkeztek, valamint pécsi és nagyváradi egyetemi 

oktatók több tudományterületről tartott előadásaikkal az interdiszciplináris konferencia 3 fő 

terrénumára fókuszáltak: 

- szociális szféra, 

- oktatásügy, 

- kultúra 

A szociális szférát érintő előadások elmélyült diszkussziót indítottak el, amelyek során előtérbe került 

a fiatalok helyzete a munkaerőpiacon, a társadalmi tőke hangsúlyos jelenléte és az internet szerepe, 

hatása mindennapjainkra. A terület szakmai prioritásai közül a szociális ellátórendszer állapota és 

annak problémái, valamint a jövedelmek és a megélhetéshez szükséges források változásai kaptak 

különös hangsúly a beszélgetések során.Az oktatási rendszerhez kapcsolódó eszmecsere fő vonalát 

elsősorban a „határon túl” tapasztalható anomáliák, az oktatás helyzetének kritikus számbavétele 

alkotta. A terület prioritásaiként szóba kerültek mind a munkaerő-piaci helyzet tekintetében tapasztalt 

körülmények, mind a mobilitás és elvándorlás problematikája.A kultúrát illetően a résztvevők kutatási 

területei alapján terítékre kerültek a kulturális fogyasztás színterei, a szabadidő értelmes és hasznos 

eltöltése, a társadalmi közérzet, a kulturális ipar. 

A konferencia sikeres volt abból a szempontból is, hogy még szorosabbra fonódtak a tudományos és 

érzelmi szálak a Kárpát-medence ifjú tudósai és tanárai között. 

A jövőbeni tervek mindenképpen e folyamat továbbvitelére vonatkoznak. 
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