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A projekt célja: 
Az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos eredményeinek terjesztése és társadalmi népszerűsítése. 
Projekttevékenységek: 
Az MTA Regionális Kutatások Központjának "A regionális tudomány társadalmasítása" c. projektje a regionális 
tudomány népszerűsítését valamint eredményeinek, vizsgálati módszereinek és kutatási kérdéseinek széles körű 
megismertetését célozta. Ezt a célkitűzést támogatták a projekttevékenységek az eltelt egy év során.  
A kilencelemű előadássorozatunk, amely az egyetemi hallgatók körében népszerűsítette a regionális tudomány 
módszereit, eredményeit, mind a 9 előadása lezajlott 2010 novembere és 2011 júliusa között. Az előadók között 
volt egy akadémikus, három MTA doktora, egy egyetemi tanár, két PhD-doktor és három gyakorlati szakember. 
Az előadásokat összesen 188-an látták.  
2011. február 24-25-én 1,5 napos angol–magyar nyelvű nemzetközi konferenciát tartottunk Pécsett, Regionális 
átalakulási folyamatok a nyugat-balkáni országokban címmel. A konferencia az MTA RKK és az OECD kétéves 
közös Balkán-kutatásának a disszeminációját támogatta. A 150 fős konferencián kiosztásra került a projektet 
záró a Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries c. angol nyelvű kötet, míg a magyar 
nyelvű változatot megvásárolhatták az érdeklődők. A konferenciát és az azt megelőző könyvbemutatót és 
sajtótájékoztatót (2011. február 1., Budapest) élénk sajtóérdeklődés kísérte. 
Az MTA RKK portálfejlesztési tevékenysége szintén a tudományos eredmények minél szélesebb körű 
megismertetését célozza. Megújult az RKK főportál és a négy intézeti alegységi honlap: új menürendszer és 
bővülő, megújuló tartalom áll mögöttük. Lezajlott a webszerkesztő és a rendszergazdák oktatása, illetőleg a 
projektidőszak végén az új tartalomkezelő rendszer tesztelése. Egységesült a honlapdizájn. A 
tudománynépszerűsítés legfontosabb elemeként folyamatosan frissülő angol és magyar nyelvű Facebook oldal 
indult, illetve elkészültek a kutatói személyes honlapok bevezetését támogató mintaoldalak, ami alapján az egyes 
kutatók elkészíthetik a saját oldalaikat. A rendezvényszervezést egy online kérdőívszerver igénybevételével már 
a Balkán konferenciánál sikeresen teszteltük. Az új típusú intranet-szolgáltatás kialakítása terén a belső (nem 
publikus) tartalmak a portálba lettek integrálva (így a kódolt külső elérhetőség is biztosított), a külső, publikus 
tartalmak pedig részben a portálon, részben a Facebook oldalakon elérhetőek. Felkerültek a webre a periodikus 
kiadványaink, a Tér és Társadalom és a Discussion Papers minisite-jai. A minisite-ok tesztelése és az egyes 
cikkek adatbázisba töltése (a régi hivatkozások kijavítása) a projekt utolsó két hetében fejeződött be. A teljes 
rendszer tesztelése és az üzemeltetők betanítása is a projekt zárásra fejeződött be. Elkészült a rendszer 
üzemeltetését segítő rendszerdokumentáció és felhasználói kézikönyv.  
A projekt eredményei: 

– Egy 150 fős nemzetközi konferencia megszervezése; 
– Egy angol nyelvű monográfia megjelentetése; 
– A magyar regionális tudomány délkelet-európai kapcsolatrendszerének fejlesztése; 
– A Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Regionális Tudományi Társaság és az MTA Regionális 
– Kutatások Központja együttműködésének mélyítése a regionális tudományi képzésben; 
– A regionális tudomány intézményrendszerének bővítése, szakkollégiumi alapjainak kiépítése; 
– Modern, működőképes és a látogatókat vonzó, új funkciókkal gazdagodó internetes portál; 
– Az MTA RKK-portált látogatók számának fokozatos növekedése; 
– A projektbe közel 200 hallgatót és oktatót vontunk be közvetlenül; 
– 11 tudomány-népszerűsítő rendezvényt szerveztünk; 
– 1 tudomány-népszerűsítő médiumot, a saját portálunkat fejlesztettük; 
– A közvetlenül elért célközönség (az új portállátogatókkal együtt) meghaladta az 1600 főt. 


