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Balogh Csaba újságíró, kommunikációs szakértő. A HVG rovatvezetője, a Szegedi 
Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének oktatója. Újságíróként 
és kutatóként is érdeklődési területei közé tartozik a webes kommunikáció, a közösségi 
média, valamint a készülékújdonságok és a technológiai innováció társadalmi hatásai.

Csepeli György DSc professor emeritus, az ELTE Társadalomtudományi Kara Szociológiai 
Doktori Iskolája Interdiszciplináris Társadalomkutatások programjának vezetője. Kutatási 
területe a csoportközi viszonyok szociálpszichológiája, érdeklődése utóbb az információs 
társadalom, a mesterséges intelligencia társadalmi-gazdasági hatásainak kutatása felé 
fordult. 

Demeter Márton PhD kommunikációkutató. 2011-ben doktorált a Pécsi Tudományegyetem 
Kommunikáció Doktori programjában, 2021-ben pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
habilitált nemzetközi tanulmányokból. Fő kutatási területe a globális tudástermelés kritikája. 
Több mint három tucat cikke jelent meg a kommunikációs szakma vezető nemzetközi lapjaiban, 
mint a New Media & Society, az International Journal of Communication, a Journalism & Mass 
Communication Quarterly, a Journalism Studies vagy a Scientometrics. Több nemzetközi 
folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, monográfiája – Academic Knowledge Production and the 
Global South címmel – 2020-ban jelent meg a Palgrave Macmillan kiadónál.

Dragon Zoltán PhD a Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika tanszékének oktatója. 
Kutatási területei a digitális kultúra és elmélet, a filmelmélet, a vizuális kultúra és a fotográfia. 
Könyvei: The Spectral Body: Aspects of the Cinematic Oeuvre of István Szabó (2006), 
Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film Theories (Cristian Réka M.-mel közösen, 
2008), és Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa (2011). Az 
AMERICANA – E-Journal of American Studies in Hungary folyóirat és az AMERICANA eBooks 
alapító szerkesztője, valamint a Digitális Kultúra és Elméletek Kutatócsoport vezetője.

Guld Ádám PhD, médiakutató, kommunikációs szakember, a PTE-BTK Kommunikáció- 
és Médiatudományi Tanszékének habilitált adjunktusa, az IMEC és a MEDU CAMP előadója 
és szakmai partnere generációs kommunikáció és influencer kommunikáció területeken. 
Alapító tagja és titkára a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság E-hétköznapok 
Szakosztályának, illetve a médiatudományi oktatással, kutatással és tehetséggondozással 
foglalkozó Médianegyed Egyesületnek. Médiakultúrával, ifjúsági kultúrákkal és a különböző 
generációk kommunikációs és médiahasználati szokásaival 2010 óta foglalkozik. A témában 
megjelent írásai többek között a Marketing és Menedzsment, a Korunk és a ME.doc 
című folyóiratokban olvashatók, a sztárkutatásokkal foglalkozó legújabb kötete 2021 
decemberében várható.
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Kiss Dávid az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának 
negyedéves doktorjelölt hallgatója, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium magyartanára. 
Érdeklődési területei napjaink irodalomoktatásának kihívásai és kérdései, az olvasóvá 
nevelés, a populáris irodalom és a kánon viszonya, tantárgypedagógiai innovációk és a 
digitális kultúra. 

Mátyus Imre újmédia-kutató, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- 
és Médiatudományi Tanszékének mesteroktatója, az SZTE Digitális Kultúra és Elméletek 
kutatócsoport tagja. Elsődleges kutatási területe az online közösségek kollektív 
identitásreprezentációinak vizsgálata, különös tekintettel a szabad és nyílt forráskódú 
szoftverek körül létrejött közösségekre. Emellett többnyire az újmédia társadalmi hatásait, 
kulturális trendjeit vizsgálja. Oktatói és kutatói munkája mellett grafikai tervezéssel, 
kiadványszerkesztéssel, illetve web designnal is foglalkozik.

Mészáros Tímea 2014 óta vizuális nevelést oktat a révkomáromi Selye János Egyetem 
Tanárképző Karának Óvó- és Tanítóképző Tanszékén. Felsőfokú tanulmányait 2004-2008 
között az egri Eszterházy Károly Főiskolán végezte, rajz-vizuális kommunikáció szakon. 
2011-ben szerzett mesterdiplomát a révkomáromi Selye János Egyetemen, tanító szakon. 
2020-2021 között az egri EKE Vizuális Művészeti Intézetben rajz-vizuális kultúra szakos 
hallgató. 2020-ban kezdte meg tanulmányait az EKE Neveléstudományi Doktori Iskolájában. 
Kutatási területe: vizuális nevelés, Waldorf-pedagógia

Molnár György PhD, habilitált egyetemi docens, a Műszaki Pedagógia Tanszék vezető 
oktatója. Villamosmérnök-mérnöktanár, orvosbiológus mérnök, a neveléstudomány doktora 
(PhD) közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, számos tudományos és szakmai 
bizottság aktív tagja. 2001 óta a BME egyetemi oktatójaként folyamatosan rész vesz a Műszaki 
Pedagógiai Tanszék, valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar munkájában. PhD 
fokozatát 2008-ban szerezte meg az ELTE-n neveléstudományból, majd 2018-ban habilitált 
a digitális pedagógia témakörében. Az IKT-alapú kutatási alaptémái mellett a szakképzés-
pedagógia módszertani és technológiai-innovációs lehetőségei is foglalkoztatják, amelyek 
alkalmat adtak arra is, hogy az új, korszerű, atipikus és elektronikus tanítási-tanulási utakat 
is kutathassa. 

Örkény Antal DSc, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi 
Karának szociológia professzora. 2011-től az ELTE Társadalomtudományi Posztgraduális 
(PhD) Szociológia programjának vezetője, valamint a Közép-európai Egyetem (CEU) 
vendégprofesszora. Fő kutatási területei a társadalmi igazságosságról alkotott attitűdök 
vizsgálata, nemzeti identitás és nemzeti sztereotípiák, roma kisebbség és romákkal szembeni 
előítéletek, határidentitás, interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medencében, nemzetközi 
migráció és idegengyűlölet, integrációs stratégiák különböző magyarországi migráns 
csoportokban.
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Pusztai Bertalan PhD, habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének tanszékvezetője. Kutatási területei a 
turizmus médiareprezentációja, a turizmus kritikai és kultúratudományi kutatása, identitás 
és társadalmi kommunikáció, interkulturális kommunikáció, módszertani kérdések a 
kultúrakutatásban.

Szűts Zoltán PhD, média és digitális pedagógia kutató, habilitált egyetemi docens, az 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Milton Friedman 
Egyetem által kiadott Szabad Piac felelős szerkesztője, A világháló metaforái (Osiris, 2013) és 
az Online (Wolters Kluwer, 2018) könyvek szerzője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
diplomázott, doktorált és habilitált, illetve az Eszterházy Károly Egyetemen is doktori 
fokozatot szerzett. Rendszeres előadója a SISY, EDEN, ICL, HUCER, CogInfoCom és az Új 
Média konferenciáknak. A hypertextuális irodalom, az online kommunikáció és média, az 
információs társadalom és a digitális pedagógia kutatója. E-mail: szutszoltan@gmail.com

Vass Vilmos PhD, magyar-történelem-pedagógia végzettségű habilitált egyetemi 
docens. 39 éve tanít a köz- és a felsőoktatásban. Szakterülete alapvetően a tantervelmélet, 
az interdiszciplináris tantervfejlesztés és a tantervi paradigmák elemzése. Kutatásai 
a neveléstudomány számos területét érintik, többek között a kompetenciafejlesztés 
pedagógiáját, különös tekintettel a kompetenciafogalom fejlődésének tanulmányozására 
és a kompetenciaalapú tervezés hazai és nemzetközi komparatisztikai vizsgálatára 
vonatkozóan. Az utóbbi évtizedben kutatásainak külön részét képezi a tehetséggondozás és 
a kreativitás összefüggéseinek, valamint a kreatív gondolkodás fejlesztési folyamatának az 
elemzése. A szerző közel kétszáz magyar és idegen nyelvű cikket, tanulmányt, könyvfejezet 
és monográfiát írt. Több hazai és nemzetközi szervezet, magyar és angol nyelvű folyóirat 
szerkesztőbizottsági, tanácsadó testületi tagja. Számos hazai és nemzetközi konferencián tart 
előadásokat és műhelymunkákat, közel húsz nemzetközi projektben vett részt kutatóként, 
szakértőként. Végzett doktoranduszai, szakdolgozói és tanítványai közül több egyetemen 
oktató tanár és gazdasági vezető került ki. 
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Gazdaság-, társadalom- és bölcsészettudományi folyóirat

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 
speci�ikus tőkefajták működéseként és azoknak a munkával és a tudástermeléssel kapcsolatos 
relációjaként. 

Demeter Márton

A tacit tudás transzformációjának első szakasza a tervezés, módszertan, értékelés 
innovációjára épül. A felsőoktatási intézmény megváltoztatja tervezési gyakorlatát, előtérbe 
kerül a kollaboratív tervezés. Ennek stratégiai alapelveit a kompetenciafejlesztés, a tanulási 
eredmények megfogalmazása, a felülvizsgált Bloom-taxonómia és a kimenetalapúság alkotja. 
A módszertanban a digitalizáció mellett teret hódít a projekt, a problémaalapú tanulás, a 
vita, a tanulói kérdéskultúra és mindenekelőtt az interaktivitás.

Mészáros Tímea - Vass Vilmos

A rohamléptékben bővülő tudományos tudással nem lehet lépést tartani, de erre nincs is 
szükség. A zárt, dogmatikus gondolkodást a háborús logika határozza meg, amely az identitás 
védelmében a tudást változtathatatlannak és véglegesnek tartja, nem ismerve el a tévedés és 
a kritika jogait. Ezzel szemben a nyílt gondolkodást a nem tudás kihívása élteti. 

Csepeli György - Örkény Antal

Napjaink infokommunikációs kultúrájában a hagyományos olvasásfogalom 
megváltozásának, felülírásának lehetünk tanúi, az internet létrehozta digitális térben 
az olvasás a multimediális információk feldolgozását is jelenti. E módosult olvasás újfajta 
olvasási stratégiát, újragondolt olvasói magatartást alakít ki és követel meg, melyet a 
digitális bennszülött generáció inherens adottságaként, meglévő képességkomplexumaként 
tételezhetünk fel, hiszen e korosztály szocializációja – így a szövegolvasás és 
információfeldolgozás képessége is – részben az előbb említett digitális térben formálódott. 

Kiss Dávid

A tömegmédia lényeges szerepet játszik a testtel kapcsolatos elképzelések, elvárások 
közvetítésében, kiépítésében. Nem pusztán tükörként működik, amely megjelenít valamilyen, 
tőle függetlenül létező társadalmi ideált, hanem „sajátos interaktív és performatív jellege 
van”. A média szerepe e tekintetben elsődlegesen az, hogy idealizált testképet kínál a befogadó 
számára. Az egészséges és esztétikus testről szóló médiaüzenetek gyakorisága miatt a 
reprezentált testideál internalizálódik, és a tömegmédia által megerősített, irreális testkép 
válik viszonyítási alappá a saját test megítélése szempontjából is, amely komoly pszichológiai 
feszültség forrása lehet.

Balogh Csaba – Dragon Zoltán – Mátyus Imre – Pusztai Bertalan

A vizsgálat rámutat, hogy az online média új kontextusba helyezi a sportolók és rajongók 
viszonyát, és ehhez többek között hozzájárul az is, hogy nő az elérhető tartalmak száma, 
általánossá válik az azonnaliság élménye, illetve a tartalmak már mozgás közben, „on-the-
go” formában is megtekinthetők. A legnagyobb változás mégis az lehet, hogy a sportolók saját 
csatornáikon, saját üzeneteikkel tudják megszólítani a közönséget. 

Guld Ádám
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