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Demeter Márton: 

IMPERIALIZMUS A TUDOMÁNYBAN

A témakör klasszikus irodalmában az imperializmus többnyire gazdasági és politikai 
kontextusban jelenik meg, és ebben az értelmezésben a gazdasági és politikai világhatalmi 
és centralizációs törekvések mintegy a korábbi, jobbára katonai hódítások kapitalista 
megfelelőiként értelmezettek. Mind Marx A tőké-jében (Marx, 1948), mind Lenin Az 
imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka (Lenin, 1948) című munkájában 
az imperializmus mint monopolkapitalizmus jelenik meg, amelyben a kapitalista 
centrumállamok, minthogy a hazai piacok már nem eredményeznek kellő mértékű 
növekedést, a perifériarégiókra is igyekeznek kiterjeszteni befolyásukat. Az imperializmus, 
mint újfajta, főként gazdasági gyarmatosítás a marxista irodalomban – többek között – 
olyan jellemvonásokkal rendelkezik, mint a tőke nagyfokú koncentrációja, a (gazdasági) 
monopóliumok létrejötte, a gazdasági és ipari alrendszerek összefonódása, nemzetközi tőkés 
monopóliumok kialakulása és a világ (gazdasági) újrafelosztása. Rosa Luxemburg (1951) az 
imperializmus azon tulajdonságát is hangsúlyozta, hogy az elsősorban nem-centrális területek 
meghódítását célozza, és ez a folyamatos terjeszkedés – az ezzel együtt járó kolonizációval 
együtt – az egyre inkább globálissá váló kapitalizmus belső lényegéből fakad (Scott, 2008).

A fentieknél kissé általánosabban fogalmaz Gotteland (2017), aki szerint imperializmusnak 
számít minden olyan törekvés, amelynek során egy bizonyos ország kontroll alá kíván vonni 
egy másik országot attól függetlenül, hogy ez a kontroll gazdasági, katonai, politikai, kulturális, 
nyelvi, vagy éppen – mint általában – ezek valamely kombinációja. Az imperializmus ezért 
a társadalmi valóság valamennyi területén értelmezhető, ahol geopolitikai relevanciákat, 
hatalmi ágenciákat és centrum-periféria viszonyokat tudunk megállapítani, és ekképpen a 
jelen dolgozat közvetlen témája, így az akadémiai vagy más néven tudományos imperializmus 
is tárgyalható ebben a keretben. A tudományban jelenleg is zajló, egyre inkább kiszélesedő 
globalizációs törekvéseket már csak azért is jellemezhetjük okkal az imperializmus egy 
megvalósulásaként, mert – a kapitalista típusú imperializmushoz hasonlóan – a neoliberális 
tudomány működése is kiválóan leírható specifikus tőkefajták működéseként és azoknak a 
munkával és a tudástermeléssel kapcsolatos relációjaként. Jelen dolgozatban a tudományt 
természetesen nem mint módszertan-gyűjteményt vagy megismerési/episztemikus 
perspektívát, hanem mint társadalmi képletet vizsgálom, intézményein és ágensein 
keresztül, és a megjelenő kritika így voltaképp tudományszociológiai (és nem például 
tudományfilozófiai vagy ismeretelméleti). Noha releváns érveket lehetne felhozni amellett, 
hogy a tudományszociológiai tények maximum mesterségesen, in vitro, és soha nem in 
vivo választhatók szét módszertani vagy ismeretelméleti tényektől, ebben a dolgozatban, 
zárójelbe téve ezt a feltételezett relációt, kizárólag a tudományra, mint szociológiai képletre 
fókuszálok. Lássuk hát, mit tekinthetünk a globális akadémiai tudástermelés rendszerében 
tőkének, munkának, terméknek és termelékenységnek. 
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Akadémiai tőke, akadémiai munka és termelékenység

A tudományos mező működésének leírásakor komoly konceptuális akadályokba ütközhetünk 
a tőkejellegű konstituensek leírásakor, mert a szakirodalom meglehetősen zűrzavarosan, 
olykor a megfelelő analitikus precizitás nélkül használja a vonatkozó fogalmakat. Különféle 
kutatási irányzatok, mint például a szociológia, az oktatáskutatás, a tudománykommunikációs 
stúdiumok, a tudománymetria vagy a kutatásértékelési tanulmányok egészen eltérő 
megközelítéseket alkalmaznak, és ezeket szinte lehetetlen összehangolni. A tudományban, 
mint specifikus társadalmi mezőn működő tőketípusokat a legrészletesebben Bourdieu 
(1988, 1998, 2004), illetve az általa inspirált tudományszociológia (Bauder, 2015; Bauder 
et al., 2017; Grenfell, 2008; Gouanvic, 2005; Hilgers and Mangez, 2015; Leung, 2013; Recke, 
2011; Rothenberger et al., 2017; Thatcher et al., 2016; Wacquant, 2018; Wiedemann and 
Meyen, 2016) vizsgálta. Bourdieu az akadémiai tőkét, mint kifejezést általában kétféle 
értelmében használta: olykor oktatási tőkét értett alatta, melyet az oktatásban töltött évek 
száma alapján mérhetünk, máskor az egyetemeken belüli hatalommegosztás vizsgálatakor 
ezzel a kifejezéssel különböztette meg a „gyakorló akadémikusok” által birtokolt intellektuális 
tőkét az akadémiai menedzserek által birtokolt adminisztratív hatalomtól (Rowlands, 
2018). Mások az akadémiai tőkét egyszerűen tudástőkeként (Nori et al., 2020) vagy még 
szűkebben, doktori tőkeként (Walker és Yoon, 2017) tartják nyilván. Végül, elsősorban 
a közgazdaságtudományokban és rokon területein, az akadémiai tőke mintegy beépül a 
humán tőke fogalmába, amely itt is tudásként, voltaképp eladható tudásként nyilvánul meg. 
Véleményem szerint a fenti megközelítések az akadémiai tőke egy igen fontos jellemvonását 
ragadják meg, tudniillik felhalmozható jellegét, valamint azt a tulajdonságát, hogy kifejezett 
munka nélkül is jövedelmeznek. Ugyanakkor a vonatkozó irodalom az akadémiai tőkének egy 
– legalább ennyire fontos – jellemvonását nem hangsúlyozza eléggé, tudniillik azt, hogy az 
mind konceptuálisan, mind empirikusan jól elkülöníthető attól a tudástól és felkészültségtől, 
amely az akadémiai képzés során elsajátítható. A terület kutatói mintha nem fordítanának 
kellő figyelmet arra a tényre, hogy elsősorban az egyes akadémiai stúdiumokhoz tartozó 
presztízs, és nem az általuk nyújtott tudás az, ami tőkeként funkcionál, és ez az, ami a későbbi 
akadémiai produktumtól függetlenül, vagy akár annak ellenében olyan pozíciókra váltható, 
amelyek presztízs értékükön (ekképp további akadémiai tőkeértékükön) felül gazdasági 
tőkét is képviselnek.

Az akadémiai tőke meghatározásánál konceptuálisan jóval könnyebb az akadémiai munka 
meghatározása, hiszen az az adott akadémiai munkás munkaszerződésében több-kevesebb 
alapossággal meghatározott. Ez rögtön rávilágít arra is, hogy – az akadémiai tőkétől eltérő 
módon – az akadémiai munka explicit és intézményesült, ekképpen akár önmagában, a 
munkaszerződésben rögzített pontok alapján is mérhető. Az akadémiai tőke ezzel szemben 
önmagában nem mérhető, csak abban az egyenletben értelmezhető, ahol épp az akadémiai 
produktummal, vagyis a munka eredményével való relációban fedezzük fel, mint az egyes 
pozíciók megszerzéséhez (ezzel a vonatkozó presztízs és gazdasági tőkerészesedéshez) 
szükséges mértéket. Ugyanígy jelenik meg az akadémiai tőke, mint a munkát helyettesítő 
készlet (stock), és mint ilyen tőkefunkció mutatkozik meg egy-egy akadémiai pozíció 
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relációjában. Például az akadémiai tőke magas fokon tudja helyettesíteni az akadémiai munkát, 
amennyiben egy bizonyos akadémiai pozíciót könnyebb megszerezni nagymértékű akadémiai 
tőkével, mint nagymértékű akadémiai munkával. Közelebbről, ha a nemzetközi akadémiai 
szférában az a jellemző, hogy elit, magas presztízsű diplomákkal könnyebb pozíciókhoz jutni, 
mint magas fokú termelékenységgel – például kiváló publikációs listával –, úgy a tőke munkát 
helyettesítő funkciója nagy, és minthogy a tőke eloszlása mindig egyenlőtlenebb, mint a 
munkáé, az ekképpen működő akadémiai mező magas fokú egyenlőtlenségekkel terhelt. A 
következőkben látni fogjuk, hogy sajnálatos módon mindezek nem csak elméletben, hanem a 
gyakorlatban is jellemzőek a nemzetközi akadémiára.

Nemzetköziesítési stratégiák vagy imperializmus?

Wu és Zha (2018) empirikus elemzésekkel arra a következtetésre jutottak, hogy a 
tudományon belüli nemzetköziesítésnek négyféle állapota van, és ez a négy állapot megfelel 
a lokális és globális tőkefelhalmozás különböző stratégiáinak. Az első kategóriát, amelyet 
legjobban az Egyesült Államok, illetve kisebb mértékben az Egyesült Királyság illusztrál, 
azok a tudástermelő szupercentrumok reprezentálják, amelyek esetében a nemzeti vagy 
lokális tudomány egybeesik a nemzetközi tudománnyal. Egy amerikai téma amerikai 
feldolgozása amerikai folyóiratban publikálva azonnal és mindenféle különös indoklás nélkül 
nemzetközinek is minősül egyben – természetesen amennyiben elit amerikai folyóiratban 
jelenik meg (Canagarajah, 2002). Az úgynevezett nemzetközi folyóiratok, nemzetközi 
tudományos társaságok és nemzetközi tanszékek túlnyomórészt valójában amerikai 
szakemberek amerikai elméletek által vezérelt amerikai tudományos tőkéjét tömörítik. Nem 
ritka a közel 100 százalékos amerikai tartalommal (vagy 100 százalékos Euro-Amerikai 
tartalommal) teleírt úgynevezett nemzetközi folyóirat, a szinte – vagy gyakorlatilag 100 
százalékosan – amerikai kutatókkal feltöltött nemzetközinek nevezett szerkesztőbizottság, 
vagy a szinte 100 százalékosan amerikai vagy Euro-Amerikai vezetéssel működő úgynevezett 
nemzetközi tudományos társaság (Goyanes és Demeter, 2020). Az elit amerikai és angol 
egyetemek diplomái automatikus belépőt jelentenek a nemzetközi tudományos közösség 
intézményeibe, miközben egy periférián szerzett PhD. fokozat rendszerint lokális tőkének 
minősül, és gyakran re-edukáció szükséges valamely centrális egyetemen, ha egy perifériáról 
indult kutató a nemzetközi centrum által is elismert tőkét kíván szerezni (Demeter, 2019a; 
Demeter és Tóth, 2020). Geopolitikai értelemben ez azt is jelenti, hogy az amerikai és angol 
(kisebb részben más nyugat-európai) elit adja a nemzetközi elit túlnyomó többségét, vagyis 
aki Amerikában elegendő akadémiai tőkét halmoz fel ahhoz, hogy az amerikai elit részévé 
váljon, az ugyanezzel a tőkefelhalmozással egyben nemzetközi akadémiai tőkét is felhalmoz 
és a nemzetközi elit részévé is válik. Így esik egybe ezen típus esetében a lokális a globálissal.

A második nemzetköziesítési kategóriába esnek azok a még mindig jelentős, 
világrendszerelméleti szempontból centrálisként értelmezhető gazdasági és kulturális 
hatalommal rendelkező országok, amelyek esetében a lokális és a globális tudástőke 
felhalmozása egyaránt fontos lehet, de mégis különválik. A tipikus példa Franciaország, 
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Németország és a legutóbbi időkig Spanyolország, ahol egy sikeres akadémiai pálya 
kétféleképp is elképzelhető: lokális és globális tudástőke felhalmozással egyaránt, ám ez 
a két tevékenység relatíve világosan elkülönül, például azért, mert a lokális tudás nemzeti 
nyelven, a globális pedig nemzetközi nyelven, vagyis angolul kerül kifejtésre. Ennél a típusnál 
a nemzetköziség támogatott, de nem istenített törekvés, vagyis a lokális tudományos szcéna 
van annyira megbecsült, hogy az akadémiai ranglétra tetejére anélkül is felkerülhetnek a 
jelöltek, hogy jelentősebb idegen nyelvű munkássággal rendelkeznének. Természetesen 
ehhez arra van szükség, hogy a nemzeti diploma vagy doktori fokozat elég megbecsült legyen, 
valamint a lokális nyelvet elég sok potenciális olvasó ismerje – ehhez pedig alapvetően a 
francia, a német és a spanyol nyelv tökéletesen megfelel. Az első típussal ellentétben itt a 
lokális tudástőke felhalmozás nem jelent párhuzamosan globális tudástőke felhalmozást 
is, vagyis a lokális tudástőke általában nem konvertálható pozíciókra a nemzetközi mezőn. 
Ez azt is jelenti, hogy karrierjük egy relatíve korai stádiumában az egyes kutatóknak el kell 
dönteniük, hogy a nemzeti vagy a nemzetközi tőkefajták gyűjtését irányozzák elő maguk 
számára.

A harmadik típusba tartoznak azok a kisebb, de fejlett országok, ahol a tudástőke-felhalmozás 
nemzetstratégiailag fontos: itt a tudástőke szinte kizárólag a nemzetközi tudástőkét jelenti, és 
komoly nemzetközi impakt nélkül még lokális karriert sem lehet befutni. Az olyan országok, 
mint Svájc vagy Hollandia (különösen az utóbbi) igen komoly tényezőnek számítanak a 
globális tudástermelésben, miközben tudományos kibocsátásuk döntő többségét angol 
nyelven és nemzetközi színtereken fejtik ki, kutatóikat pedig előszeretettel küldik amerikai 
vagy angol egyetemekre tanulni. A harmadik kategória akadémiai tőkefelhalmozására 
továbbá az is jellemző, hogy – noha ezek az országok általában rendelkeznek igen magasan 
jegyzett egyetemekkel – a nemzeti akadémiai tőke ritkán váltható be automatikusan 
nemzetközi akadémiai tőkévé, például a holland vagy svájci diplomák sokkal kevésbé kapósak 
a nemzetközi elit pozíciókban, mint amerikai vagy brit társaik. Ennek megfelelően a harmadik 
típusú régióban dolgozó, nemzetközi karrierre vágyó kutatók leggyakrabban az első típushoz 
tartozó brit vagy amerikai egyetemeken igyekeznek akadémiai tőkét felhalmozni, tipikusan 
elit egyetemi diplomák, doktori fokozatok és posztdoktori pozíciók formájában.

Végül, a negyedik típusba tartozik azoknak az országoknak a sokasága – köztük 
Magyarország is – ahol a humán és társadalomtudományok nemzetköziesítése igen komoly 
akadályokba ütközik, és az akadémiai élet ezeken a területeken szinte kizárólag hazai, vagy 
maximum lokális (regionális) szintre korlátozódik. Noha ezekben a tipikusan gazdaságilag 
kevésbé fejlett, félperiférikus vagy periférikus országokban is lehetnek olyan kutatók, akik 
szeretnének a nemzetközi közösséghez tartozni és ennek érdekében centrális kollégákkal 
kooperálni, de olykor azt tapasztalhatják, hogy nem kezelik őket egyenrangú partnerként 
(Wu and Zha, 2018). Ezekben az országokban és régiókban azok a fiatal tanulók vagy kutatók, 
akik – tipikusan a lokális elit tagjaiként – nemzetközi karrierre vágynak, amilyen gyorsan 
csak lehet, igyekeznek nyugatra emigrálni, és meglehetősen valószínűtlen, hogy a nyugati 
akadémiai tőkefelhalmozás után hazatérnének (Gerhards és mtsi, 2017). Az ilyen mértékű 
mobilitás és az ezzel járó nemzetközi tudástőke-felhalmozás valós lehetőségként szinte 
kizárólag a felső középosztály és az elit számára kínálkozik (Piketty, 2015), így ez a tendencia 
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nem csak tükrözi, de fenntartja és erősíti mind az osztályalapú társadalmi egyenlőtlenségeket, 
mind a geopolitikai értelemben vett tudományos imperializmust a tudástermelés területén.

A globális tudástermelés egyenlőtlenségeinek 
világrendszerelméleti megközelítése

A globális akadémiai tőke felhalmozásának fentebb körvonalazott dinamikája világossá 
teszi, hogy a nemzetközi tudományosság – a rá jellemző vonások empirikus elemzése 
alapján – viszonylag egyértelműen felosztható centrum-periféria viszonyok szerint, 
néhány félperifériás, illetve vitatott besorolású terület fenntartásával (Cline, 2000). 
Ahogy a világrendszer-elemzés egyik vezető kutatója, Christopher Chase-Dunn (1999) 
megfogalmazza, minden olyan társadalmi struktúra, amely egymással összekötött régiók 
gazdasági, kulturális, politikai és kommunikációs dinamikájában működik, kizárólag globális 
perspektívából érthető meg, és egészen nyilvánvaló, hogy a nemzetközi tudományosság 
sem kivétel ez alól. Egyetértve a világrendszer-elmélet nemrég elhunyt alapító atyjának, 
Emmanuel Wallersteinnek a feltevésével azt kell mondanunk, hogy a tudástermelés 
nemzetközi rendszere egyáltalán nem független attól az általános világrendszertől, melyre 
ráépül, sőt, a világrendszer dinamikai működése alapvetően meghatározza, miközben 
megfordítva, a tudástermelési rendszer is meghatározó része a világrendszer működésének 
(Wallerstein, 2004). Galtung (1971) ennél is tovább megy, amikor azt állítja, hogy a 
tudástermelés egyes intézményei – a populáris kultúrától kezdve az oktatásig – kifejezetten 
a centrum hegemóniájának fenntartását célozzák és szolgálják azáltal, hogy a centrális elit 
értékeit és ideológiáit az egész világrendszer (ide értve a perifériákat is) számára univerzális, 
determináns értékekként és ideológiaként pozícionálják. Nem meglepő tehát, hogy a humán 
és társadalomtudományokban tapasztalható globális hatalmi struktúrák meglehetősen 
hasonlítanak a világrendszer más szuperstruktúráihoz, mint amilyeneket a nemzetközi ipari 
hálózatok, a közlekedés vagy a kommunikációs hálózatok produkálnak (Wallerstein, 1991). 
Emlékeztetnünk kell ugyanakkor arra, hogy – más társadalmi intézményekkel ellentétben 
– a tudomány azt állítja magáról, hogy ideológia, érték és érdeksemleges, meritokratikus 
intézmény, amelyre nem hatnak külső hatalmi dinamikák, és a hatalmi relációk nem 
játszanak meghatározó szerepet működésében. Ez azonban a jelek szerint naivitás vagy 
puszta retorika, hiszen az empirikus elemzések – az olyan elméleti megközelítések, mint a 
kritikai kultúrakutatás, a dekolonializációs elemzések vagy a világrendszer-elemzés – azt 
mutatják, hogy a tudomány világában, kiváltképp az ideológiailag és kulturálisan terhelt 
humán és társadalomtudományok területén mind a múltban, mind a jelenben kifejezetten 
erős torzítások érvényesülnek, amelyek a hatalmi pozícióban lévő centrális ágenseket 
privilegizált helyzetbe hozzák, a perifériális ágenseket pedig kirekesztik és gátolják, tisztán 
tudományos érdemeiktől praktikusan függetlenül.

Empirikus kutatásaim a legnagyobb centrum-periféria megosztottságot a pszichológia, a 
kommunikáció és médiatudomány, valamint a szociológia esetében mérték, ezt a filozófia 
követte, miközben a matematika, fizika és kémia esetében még mindig jelentős, de sokkal 
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kevésbé radikális megosztottságot látunk (Demeter, 2019b). Más empirikus elemzések 
(Gumpenberger és mtsi, 2016; Moody, 2004) is azt mutatják, hogy a globális tudástermelés 
rendszerébe bele van kódolva a fennálló hatalmi struktúrák fenntartása, a geopolitikai 
hegemón viszonyok megszilárdítása és lehetőség szerinti imperialista kiterjesztése. Ebben 
a rendszerben az elit centrum mindenekelőtt mint akadémiai tőkeképző működik annak 
érdekében, hogy hegemón pozícióját fenntartsa, a perifériát pedig kizárja a nemzetközi 
szempontból befolyással bíró pozíciókból. Mindez ráadásul afféle kétélű kardként működik. 
Egyfelől a periférikus résztvevők meg kell, hogy küzdjenek a szerényebb infrastrukturális 
viszonyok által közvetített hátrányokkal, másrészt a centrum felől érkező szisztematikus 
leértékelésükkel.

Az akadémiai szférán belüli geopolitikai viszonyrendszert már Canagarajah (2002) is 
horizontálisnak tekintette, és ez az a kontextus, amelyben nyugati hegemóniáról, a globális 
Észak centrális pozíciójáról, Euro-Amerikai dominanciáról, illetve geográfiai (pontosabban 
geopolitikai) centrum(ok)ról és perifériákról beszélhetünk. Ha azonban a periférián lévő 
centrumokról vagy a centrumokban lévő perifériákról is szeretnénk beszélni, akkor be 
kell vezetnünk egy vertikális dimenziót, amely egy bizonyos földrajzi helyen belül fennálló 
intézményes és/vagy társadalmi rétegezettségre utal. Ez a vertikális dimenzió mutatja meg, 
hogy a centrumon belül is vannak marginalizált csoportok (elnyomott kisebbségek, etnikai, 
osztály, nemi vagy más alapon hátrányos helyzetben tartott csoportok), amelyek a helyi eliteket 
szolgálják ki. Hasonlóképpen vannak a periférián is elit csoportok, akik jó kapcsolatokat 
ápolnak a centrális elittel és általában elnyomják vagy legalábbis (akár morálisan, akár 
szakmailag) leértékelik a saját helyi közösségeik perifériális csoportjait. A periféria 
elitcsoportjai által a centrális elit még a perifériák közösségeit is kontrollálja, dominálja. Az 
akadémiai imperializmus rendszere dinamikailag a centrum által meghatározott, de – mint 
minden kizsákmányolásra épülő rendszer esetében – a periféria állhatatos alávetettsége 
és önstigmatizációja nélkül közel sem működhetne ilyen eredményesen. Ez vonatkozik a 
modell mind horizontális (geopolitikai), mind vertikális (osztálytagozódásra vonatkozó) 
dimenziójára. Az első esetben a geopolitikai centrum értékrendjének általánossá tételéről 
van szó, mely a perifériákra is kiterjed, és a periféria régió ágensein azokat úgy kérik számon, 
mintha legalábbis magától értetődő volna, hogy a centrum értékei magasabb rendűek és 
ekképpen transznacionális tőkeként csakis ezek vehetők figyelembe. Ugyanakkor ennek a 
folyamatnak a fenntartásában és megszilárdításában a periféria kétféleképp is közreműködik, 
vagyis annak nem pusztán elszenvedője. Először is, a „centrum a periférián” jelenség keretében 
a centrum intézményes szinten, közvetlen akadémiai imperializmusként is képviselteti magát 
a perifériákon, például a periférián létesített centrális felsőoktatási és kutatóintézeteken vagy 
a nemzetközi lapterjesztésen keresztül. Másodszor, többnyire tipikus dolog a perifériarégiók 
kisebbrendűségi komplexusa és az ebből fakadó önstigmatizáció, amelynek következtében 
a perifériarégiók akadémiai munkásainak legalább egy része hajlamos maga is leminősíteni 
saját lokális teljesítményét, akadémiai kultúráját, hagyományait, és a centrális kultúrát 
ezzel szemben jelentősen felértékeli még akkor is, ha az általa felminősített kultúra által 
előírt sztenderdek szerint saját teljesítménye meglehetősen gyenge. Ez az önstigmatizáció 
a dependencia elméletei szerint az egyik legnagyobb gátja a fejlődésnek, hiszen a külső 
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szempontoknak való megfelelés szerinti felzárkózás természetesen lehetetlen, mert a 
kiválóság szempontjainak meghatározása mindig a domináns centrum, és soha nem a 
periféria rendszerszintű feladata.

Dolgozatom lezárásaként az alábbiakban összefoglalom a globális tudástermelés 
részrendszereiben tapasztalható centrum-perifériális dependenciaviszonyok legfőbb 
jellegzetességeit, ezzel mintegy rendszerbe foglalva az előzőekben vázolt egyenlőtlenségeket. 
Alább a centrumhoz és a perifériához köthető főbb rendszerszintű vonásokat sorolom fel, 
és igyekszem mindegyikre rövid és jellemző példákat is hozni annak érdekében, hogy az 
akadémiai imperializmus ne csak absztrakt szinten, de konkrét megvalósulása tekintetében 
is világosan kirajzolódjék.

centrum periféria
A publikációs kimenet tekintetében jelentős 
mértékben felülreprezentált.

A publikációs kimenet tekintetében 
jelentős mértékben alulreprezentált vagy 
teljesen hiányzik.

A szerkesztőbizottságokban jelentős 
mértékben felülreprezentált.

A szerkesztőbizottságokban jelentős 
mértékben alulreprezentált vagy teljesen 
hiányzik.

Az értékelő bizottságokban jelentős 
mértékben felülreprezentált.

Az értékelő bizottságokban jelentős 
mértékben alulreprezentált vagy teljesen 
hiányzik.

A nemzetközi tudományos társaságokban, 
különös tekintettel azok vezetői pozícióira, 
jelentős mértékben felülreprezentált.

A nemzetközi tudományos társaságokban, 
különös tekintettel azok vezetői pozícióira, 
jelentős mértékben alulreprezentált vagy 
teljesen hiányzik.

Szinte kivétel nélkül birtokolja a nemzetközi 
kiadóvállalatokat

Nincsenek nemzetközi kiadóvállalatai, 
lokális, elsősorban országos szintű kiadói 
tevékenységet folytat.

Szinte kivétel nélkül birtokolja az elit 
folyóiratokat.

Nagyon csekély számú elit folyóiratai vagy 
lokális témájúak, vagy idővel felvásárlás 
útján a centrum valamely kiadójához 
kerülnek.

Meghatározza a nemzetközileg elfogadott 
elméleti kereteket.

A centrum által meghatározott elméleti 
kereteket vagy követni igyekszik, vagy 
kimarad a nemzetközi közösségből.

Meghatározza a nemzetközileg elfogadott 
módszertani szabályokat és eljárásokat.

A centrum által meghatározott 
módszertani szabályokat és eljárásokat 
vagy követni igyekszik, vagy kimarad a 
nemzetközi közösségből.
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Meghatározza a nemzetközi nyelvet, 
retorikát, akadémiai stílust.

A centrum által meghatározott nyelvi, 
retorikai és stiláris feltételeket vagy 
követni igyekszik, vagy kimarad a 
nemzetközi közösségből.

Nemzetközi tudományos társaságokat alapít, 
irányít és működtet.

Lokális tudományos társaságait időnként 
megpróbálja a nemzetközi tudományos 
társaságok partvonalához kapcsolni, 
nemzetközi társaságok irányításában nem 
vesz részt.

Nemzetközi tudományos bizottságokat, 
finanszírozási keretprogramokat alapít, 
irányít, melyeken a legtöbb pályázatot meg 
is nyeri.

Nemzetközi kutatási projektekre 
pályázik, jóval kevesebb sikerrel, mint a 
centrumországok.

Jelentős agyelszívást és centrális átképzést 
(reedukációt) indukál a tudástermelés 
világrendszerében.

Jelentős tudásmigrációt folytat a centrum 
irányába, aláveti magát az átképzésnek.

A transznacionális akadémiai tőke 
akkumulációja gyors és jelentős mértékű.

Transznacionális akadémiai tőkét csak 
csekély mértékben vagy egyáltalán nem 
halmoz fel.
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