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A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének
Békéscsabai Osztálya szeretettel meghívja Önt a

IV. ALFÖLD kongresszusra, melynek témája
Helyünk a világban – Alföldi válaszok a globalizáció
folyamataira
A kongresszus színhelye: Békéscsaba
Időpontja: 2008. november 27–28.
A kongresszuson elhangzó előadások és szakmai viták középpontjában ezúttal az Alföldet is érintő
globalizációs folyamatok állnak. Célunk, hogy – ismét sokféle nézőpontból – elemezzük a globalizáció
hatásait, az azzal összefüggő konfliktusokat egy olyan térségben, amely földrajzilag és a hagyományos
(gazdasági, infrastrukturális) fejlettségi mutatókat tekintve is „távol” esik a világgazdaság dinamikus
centrumaitól, régióitól. A konferencián az Alföld helyét, lehetséges szerepét keressük az európai
térben és a globalizálódó nemzetközi kapcsolatrendszerekben, a szakmai beszélgetések
tematikájukban ezért átlépik az ország és az Európai Unió határát.
Mindennapi életünk valamennyi szféráját és szereplőjét érintik a modern világ népeinek bővülő
kapcsolatrendszeréből és kölcsönös függéséből eredő változások, kihívások. A IV. Alföld Kongresszus
megrendezésével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy közösen – az akadémiai élet, a civil
szervezetek, a gazdasági, az igazgatási szféra szereplőinek részvételével – feltárjuk, milyen
értékekkel, előnyökkel rendelkezik térségünk, s ezekre építkezve milyen fejlődési utak képzelhetők el
az Alföld és tágabb térsége számára.
A kongresszus első napján, délelőtt plenáris ülésre kerül sor, olyan neves szaktekintélyek
részvételével, mint például Enyedi György és Láng István akadémikusok, Inotai András a MTA
Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatója és Ladányi János szociológus.
A plenáris ülést követően hat tematikus és egy általános vitaülésre kerül sor, ahol a vitaindító, rövid
előadások után lehetőség lesz az aktív részvételre, korreferátumok, hozzászólások formájában. A
kongresszus anyagaiból konferencia kötetet kívánunk megjelentetni, amely az előadások mellett, a
szakmai válogatáson átesett hozzászólások bővített változatát, illetve a témához kapcsolódó
kutatások eredményeit (max. 5 oldalban) is tartalmazni fogja.
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A tematikus vitaülések témái (a moderátorok és a vitaindító előadók névsorát mellékletben
küldjük):
1. A globális klímaváltozás kihívásai és hatásai az alföldi agrárkultúrára
2. Helyünk a világban – kultúra és identitás az Alföldön
3. Globalizáció és szegénység – térbeli kirekesztettség az Alföldön
4. Globális hálózatok és lokális szereplők versenye az Alföld gazdaságában
5. Az alföldi környezet és táj az éghajlatváltozás tükrében
6. „…cselekedj lokálisan!” – A helyi társadalom lehetséges válaszai a változó külső feltételekre ‐
Általános vitaülés
Víziók – lehetséges fejlődési pályák az Alföldön
Bízunk benne, hogy megtiszteli rendezvényünket részvételével, hozzászólásával.
A résztvevők regisztrációs díjat fizetnek, amelynek összege 20000 Ft. Diákok és PhD‐hallgatók
kedvezményben részesülnek, számukra a regisztráció díja 15000 Ft. Az összeg valamennyi résztvevő
számára magában foglalja az ebédet a kongresszus mindkét napján, a részvételt a fogadáson,
továbbá egy példányt a konferencia zárókötetéből.
A jelentkezéséket 2008 október 31‐ig várjuk. A regisztráció az MTA RKK Békéscsabai Osztályán,
Vámosné Zöld Mártánál történik, levélben, faxon, vagy elektronikus úton, a csattolt regisztrációs
lapon. Kérjük, hogy feltétlenül tüntessék fel, mely vitaüléseken szeretnének részt venni.
Cím: MTA RKK Békéscsabai Osztály
Békéscsaba
Szabó Dezső u. 42.
5600
(Pf. 185, 5601)
Tel/fax: 66‐328 577 vagy 66‐441 801
e‐mail: zoldm@rkk.hu
Szállásról valamennyi résztvevő maga gondoskodik. Mellékeljük a békéscsabai szállodák listáját az
aktuális árakkal együtt. A foglalást célszerű legkésőbb október közepéig‐végéig megszervezni.
Köszönettel és tisztelettel,

Belanka Csaba
szervező

Duray Balázs
szervező

Békéscsaba, 2008.10. 14.
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Intézetigazgató

