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Demeter Márton: Imperializmus a tudományban
A tanulmány a tudástermelés, szűkebben az akadémiai tudástermelés világrendszerszintű 

működését mutatja be az akadémiai tőkefelhalmozás, az akadémiai munka és 
termelékenység fogalmaival. A tudástermelési mező jellegzetes példáin, az oktatási és 
kutatási nemzetköziesítés stratégiáin és mítoszain keresztül a tanulmány amellett érvel, 
hogy a neoliberális akadémiai kapitalizmus szuperstruktúrája leírható az imperializmus 
rokon fogalmainak segítségével, és a piacgazdaságban megfigyelt – főként a tőkefelhalmozás 
egyenlőtlenségein alapuló – aránytalanságok az akadémiai szféra működésére is tökéletesen 
jellemzőek. Gyakorlati példák gyanánt a tanulmány bemutatja az akadémiai szféra néhány 
jellemző ágenciájának centrum/periféria viszonyait, amelyek az akadémiai tevékenységeket 
geopolitikailag is leírható, hierarchikus rendszerbe szervezik.

Mészáros Tímea - Vass Vilmos: A tacit tudás transzformációja és hatása a felsőoktatás 
tudásképére 

Tanulmányunk a felsőoktatás változó tudásképét elemzi, különös tekintettel a tacit tudás 
transzformációs lehetőségeire vonatkozóan. Írásunkat gondolatébresztőnek szánjuk, ennek 
megfelelően számos kérdést és dilemmát megfogalmazunk. Bemutatjuk a transzformáció 
különböző szintjeit, a tervezési, módszertani és értékelési innovációtól – a megváltozott 
tudásképen át – a szervezeti kultúra szintjéig. Végül, de nem utolsó sorban, a továbbgondolást 
támogatandó, a következtetéseinkben három lehetséges szcenáriót is felvázolunk.

Csepeli György - Örkény Antal: Igaz és hamis tudományos hírek fogadtatása közép-európai 
egyetemi hallgatók körében

A cikkben a közép-európai térség hat országában található egyetemek hallgatói körében 
folytatott vizsgálat eredményeiről számolunk be. A kérdőívben 8 hamis és 4 igaz hír 
szerepelt. Egészében véve a válaszadók a hamis híreket inkább elutasították és az igazakat 
elfogadták. Egyesek következetesek voltak abban, hogy a hamis híreket nem fogadták el, 
és az igaz híreket elfogadták. Ők a tudományos hírek fogyasztói ideáltípusai. Ellenkezően 
következetesek, akik a hamis híreket igaznak és az igaz híreket hamisnak tartják. Rájuk 
egyáltalán nem hat a tudományos kommunikáció. Két hibrid típus is akadt. Az egyik típusba 
azok tartoznak, akik sem az igaz tudományos híreket, sem a hamis tudományos híreket nem 
hiszik el. Ők a szkeptikusok. A másik hibrid típusba azok tartoznak, akik mind az igaz, mind 
a hamis tudományos híreket elfogadják. Ők a kritikátlanok. Csehország kivételével az összes 
országban a racionálisan gondolkodók voltak többségben. Csehországban a szkeptikusok és 
a racionálisan gondolkodók aránya majdnem azonos. A többi országban a kritikátlanok és 
a szkeptikusok közel azonos arányt mutattak. A vizsgálatunk szempontjából kiemelkedően 
fontos hiszékeny csoport aránya mindegyik országban alacsony volt.
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Kiss Dávid: „Elsajátítás-használat-felhasználás”. Gondolatok a digitális irodalomoktatás 
hatékonyságáról

A járványhelyzetből fakadó, kényszerű digitális oktatás időszaka felszínre hozta és újra a 
tudományos érdeklődés terébe vonta az egyes szaktárgyak tanítására jellemző, specifikus 
problémákat. Az irodalomtanítás gyakorlatát évtizedek óta meghatározó szakmai diszkurzus 
leginkább az olvasóvá nevelés, a kötelező olvasmányok, a kánon és a kronologikus szemlélet, 
a tantárgy összetett és szerteágazó oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítása, 
hatékonysága köré szerveződik. Tanulmányomban a magyar irodalom tanulásának és 
tanításának hatékonyságát vizsgálom a digitális oktatás időszakában. Középiskolások 
körében végzett kérdőíves felmérésem és gimnáziumi magyartanárokkal készített interjúim 
eredményeit elemezve és értékelve arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon a digitális 
eszközhasználat elősegítette vagy éppen gátolta a hatékony tanulást.

Balogh Csaba – Dragon Zoltán – Mátyus Imre – Pusztai Bertalan: A közösségi média hatása 
az egészséggel kapcsolatos elképzelésekre és a testképre

2017 őszén – a Szegedi Tudományegyetem EFOP 361-es projektje keretében – 
médiatudományi kutatások kezdődtek az egészség diskurzusának mediatizációjáról a 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken. A számos altémában zajló vizsgálatok 
egyik iránya a test mediatizációjával, a közösségi médiában megjelenő testképek hatásával 
foglalkozik. Feltételezésünk szerint egészségről és betegségről, egészséges és esztétikus 
testről való elképzeléseinket nagymértékben befolyásolja a közösségi média. Különösen erős 
hatást feltételezhetünk a digitális bennszülött Z generáció tagjai esetében, akik számára az 
önmediatizáció rutinszerű gyakorlat. 2020 tavaszi kutatásunkban egy kismintás kísérleti 
kutatást kombináltunk kiválasztott Instagram profilok kommentjeinek elemzésével. Kutatásunk 
nem reprezentativitásra törekszik, hanem egy szociokulturálisan heterogén csoport (az 
egyetemista fiatalok) körében végzett feltáró jellegű vizsgálat, amely publikus képeken és 
diskurzusokon keresztül igyekszik vizsgálni a médiahasználat és a testkép viszonyát.

Guld Ádám: Sportolók, rajongók, influencerek szurkolói szokások változása az online 
térben

A digitális médiakultúra térhódítása napjainkban az élet szinte minden területén tetten 
érhető. Az online média a leghétköznapibb praxisokban is új megoldásokat eredményez, és ez 
alól a sport és az ahhoz kapcsolódó rajongói kultúrák működése sem képez kivételt. A 2010-es 
évek közepétől már jól megfigyelhető az a trend, ahogyan a sportolók, a sportesemények, illetve 
ezek rajongói egyre jelentősebb mértékben kapcsolódnak az online színterekhez. Az említett 
átalakulás jelentős változásokat generál, és ezeknek gyakran egészen távolra mutató hatásai 
is lehetnek. Az egyik ilyen jelenség, hogy a sport kiválóságai az online véleményvezérek vagy 
influencerek szerepében tűnnek fel. Tanulmányomban ezeket a folyamatokat mutatom be 
egy friss kutatás eredményei alapján, ami a magyar szurkolói szokások változásait vizsgálta a 
2021-es Labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán. Ezt követően a tanulmány második fele arra 
fókuszál, hogy a szurkolói gyakorlatok változása hogyan járul hozzá ahhoz, hogy a sportolók 
az influencer piac legértékesebb szereplőivé váljanak.


