Tisztelt Leendő Előadónk!
2018. március 24-re szombati napra tervezünk konferenciát környezetünkben, illetve
környezetünkből származó fiatal értelmiségiek részére. E konferencia folytatása a 2016, 2017
márciusában Jászfelsőszentgyörgyön rendezett szülőfalunk, ösztöndíjasai részére szervezett
mini konferenciáknak. Előadóknak azokat várjuk, akik egy tudományos igényű
ismeretterjesztő előadással mutatják be szakterületüket, vagy annak egy szűkebb fejezetét.
Másik lehetőség, hogy felsőfokú végzettséget igénylő munkájuk valamely területéről tartanak
előadást. Jelenleg is felsőfokú tanulmányokat folytatóknak (főiskolai, egyetemi hallgatóknak)
is szeretnénk lehetőséget biztosítani bemutatkozásra. Tőlük olyan előadást remélünk, amely
tudományos diákköri dolgozat, szakdolgozat vagy annak valamely fejezete lehet.
A konferencia elnöke Nagy András a Lehel Vezér Gimnázium nyugalmazott
igazgatója.
Rendezvényünknek több célja is van:
1. Szűkebb környezetünkben élők (Jászság, szomszéd települések) lakóinak segítése
abban, hogy egymást munkájukon, tevékenységükön keresztül jobban megismerjék.
2. Térségünk lakói ne csak a TV-ből, rádióból, újságból értesüljenek a tudomány, a
technika XXI. századi eredményeiről, hanem a közeli szomszéd, közeli rokon lányától, fiától
közvetlenül is.
3. Mit is jelent a XXI. században egy-egy szakterület valamely szeletének, felsőfokon
való ismerete, művelése a hétköznapokban?
4. Hagyományteremtés abban az értelemben is, hogy e lokális konferencia évente másmás helyiségben kerülne megrendezésre valóságos vándor konferencia módjára. S így a fiatal
értelmiségieknek egy találkozási alkalmat, kapcsolódási pontot nyújtana.
5. A valódi XXI. századi értelmiségi tevékenység bemutatása a legkülönbözőbb
területeken. (Társadalomtudományok, természettudományok, mérnöki, közgazdasági és egyéb
tevékenységek kapcsán.)
Egy-egy előadást 20 percesre tervezünk. 5 percet szánunk kérdésekre,
hozzászólásokra. Kérjük, hogy amennyiben jelentkezik előadásra, előadásának tervezett címét
és rövid, néhány mondatos összefoglalását (absztraktját) Ménkű János szervező e-mail címére
menku.j@gmail.com legyen szíves elküldeni 2018. február 12-ig. Kérjük továbbá, hogy
legyen szíves megadni elérhetőségét, e-mail, mobil, s levelezési címét. Az előadások
absztraktjait a Felsőszentgyörgyi Hírek c. időszakos kiadványunkban tervezzük megjelentetni.
A Jászsági Évkönyv főszerkesztője, Dr. Pethő László lehetőséget biztosít arra, hogy
a konferencián elhangzó előadások az évkönyv 2018 számában megjelenjenek. A formai
paraméterek, terjedelmi korlátok, beadási idő stb. vonatkozásában látogassanak az évkönyv
honlapjára https://www.facebook.com/J%C3%A1szs%C3%A1gi-%C3%89vk%C3%B6nyv1465432630335670/. Az évkönyv korábbi számait megleli a következő elektronikus oldalon:
http://epa.oszk.hu/02200/02295/00021/pdf/.
Az előadásának elfogadásáról 2018. február 28-ig e-mailben értesítést küldünk.
Közreműködésére számítva tisztelettel üdvözli:
Jászfelsőszentgyörgy, 2018. január.8.
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