
	
	

Tisztelt Köztestületi Tag! 

 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam legfrissebb hírlevelünket, 
amelyben két programunkról és egy új sorozatunkról is szeretnénk 
tájékoztatni. 

 

FameLab – tudományról kreatívan 

A Magyar Tudományos Akadémia és a British Council 2018-ban 
első ízben Magyarországon is megszervezi a FameLab előadói 
versenyt.  
A FameLab a világ egyik vezető tudománykommunikációs 
versenye. Célja, hogy megtalálja a tudomány új arcait – azokat az 
embereket, akik a 21. század közönsége számára inspirálóan és 
izgalmasan tudnak beszélni fontos témákról. 
A kiválasztott résztvevők egy kétnapos tudománykommunikációs 
mesterkurzuson vesznek részt, amelyet a téma legjobb brit 
szakértői tartanak. A győztes pedig részt vehet a FameLab 
nemzetközi döntőjén a júniusi Cheltenham Tudományos 
Fesztiválon.  
A versenyre természettudományi, műszaki, orvosi vagy 
matematikai témával (beleértve a határterületeket is) foglalkozó 
diákok, kutatók vagy tanárok jelentkezését várjuk 2018. február 20-
tól március 26-ig.  

További információ és regisztráció: http://mta.hu/famelab  

 

Filmklub az Akadémián 

Mi hajtja az ITER fúziós erőművet, és mi a magyar fizikusok 
szerepe minden idők legnagyobb fizikai kísérletében? Milyen 
titkokat rejt Európa legnagyobb és leglátványosabb hidrotermális 
barlangja, a Molnár János-barlang? Áruló volt-e Görgei Artúr? 
Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha ellátogat 
az április 11-én kezdődő Filmklub az Akadémián vetítéseire. A 
korábbi évekhez hasonlóan idén is nyolc alkalommal várjuk az 
érdeklődőket április 11. és június 1. között, melyek során 
bemutatunk egy-egy ismeretterjesztő filmet. A vetítések után 
pedig meghallgathatják a meghívott szakértők és a filmet készítők 
véleményét, tapasztalatait. Kérdezzen Ön is a témával 
kapcsolatban a beszélgetések végén!  
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  

Teljes program és regisztráció az egyes filmekre: 
http://mta.hu/filmklub 

 



	
	

Utak a Széchenyi térre – új sorozat az mta.hu-n 

„Egy hosszabb interjúban elevenítsék fel életük és kutatói pályájuk 
meghatározó állomásait” – ezzel a kéréssel fordult Lovász László, 
az MTA elnöke néhány, az elmúlt évtizedekben saját 
tudományterületén meghatározó akadémikushoz egy 2016 őszén 
írt levélben. A beszélgetések szerkesztett változatát folytatásban 
közli az mta.hu.  

 
A sorozatot a Simai Mihály közgazdásszal, az MTA rendes 
tagjával, az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik első 
magyarországi munkatársával, a nagy múltú Világgazdasági 
Kutatóintézet megalapítójával készített interjú nyitotta: 

http://mta.hu/mta_hirei/utak-a-szechenyi-terre-uj-sorozat-az-
mtahu-n-108322  

 

Milyen „szellemi dőzsölés” folyt az Eötvös Collegiumban 1948 és 
1950 között? Milyen nehézségekkel kellett egy tankönyvírónak a 
múlt század hatvanas éveiben megbirkóznia? Mit jelent valójában 
az „arany középút” kifejezésünk? Minderről szó esik az Utak a 
Széchenyi térre című interjúsorozat Ritoók Zsigmond 
akadémikussal készült részében: 

http://mta.hu/mta_hirei/ha-mar-a-kulso-szabadsagot-nem-
tudom-megorizni-legalabb-a-belsot-orizzem-meg-interju-ritook-
zsigmond-akademikussal-108378 

 

Kik és hogyan alakították a számítástechnika „hőskorában” 
idehaza az informatikai kutatásokat? Miként próbálták a fejlett 
nyugati ipari országokat a szocialista tömb államaitól elválasztó 
technológiai szakadékot áthidalni a magyar szakemberek? 
Egyebek mellett ez is kiderül az Utak a Széchenyi térre című 
interjúsorozat Vámos Tibor akadémikussal készült részéből: 

http://mta.hu/mta_hirei/bizonyos-mertekig-szemtelenek-voltunk-
interju-vamos-tibor-akademikussal-108460 

 

 

 

 

 

 



	
	

Megújult a Magyar Tudomány 

A lap valamennyi száma regisztráció nélkül elérhető a folyóirat 
online felületén, ahol a cikkek pdf formátumban is letölthetők: 

https://mersz.hu/kiadvany/150/ 

A márciusi lapszám a fenntarthatóság társadalomtudományi 
aspektusaival foglalkozik, vendégszerkesztője Kiss Éva 
társadalomtudós, az MTA doktora. Tanulmányt közöl többek 
között a magyarországi rendszerváltás okairól, valamint a 
rendszerigazolás és rendszerkritika problematikájáról. 

 

Híreinket, valamint a tudományos világ további érdekességeit a 
Magyar Tudományos Akadémia hivatalos Facebook-oldalán is 
követheti: https://www.facebook.com/MTA1825/  
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