
A Magyar Tudomány Ünnepe-2012  
  
A Magyar Tudomány Ünnepe 2012. évi rendezvény sorozata november 5-30. között kerül 
megrendezésre az egész országban. 

 
Az Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2012.évi Magyar Tudomány Ünnepe 
vezértémájának fő címe: "FELFEDEZŐ TUDOMÁNY”; a tudomány azon felismerései és felfedezései, 
amelyek eredetien újat és megalapozó eredményeket hoznak. A nagy kockázatú felfedező kutatások 
fontosságának társadalmi haszna a felfedezés időpontjában még nem feltétlenül látszik, ugyanakkor 
ezekek eredményei alakítják a tudomány ismeretrendszerét, ezekből indulnak ki a társadalmat 
szolgáló, a hétköznapi életet is befolyásoló fejlesztések, megoldások. Különösen fontos tehát, hogy a 
felfedező tudomány, annak meghatározó szerepe megismerhetővé váljon.  
 
A fiatalok számára is izgalmasnak ígérkező címmel nem csupán a tudomány eredményeit tudjuk új 
formában közvetíteni, hanem a nehezen érthető ’alapkutatás’, valamint a kutatás és fejlesztés minden 
területén túlhasznált ’innováció’ helyébe lépő új kifejezés terjedését is segíthetjük. A 
rendezvénysorozat fő címével a közgondolkodás számára is világossá kívánjuk tenni, hogy a 
felfedező kutatások finanszírozása nem a jelen luxusa, hanem a tudományos megismerésnek az a 
kockázatokkal kísért útja, amely szellemileg megalapozza a társadalom jövőjét.  
 
Az MTÜ kiemelt hetére ismét az MTA Székházában kerül sor 2012. november 5. és 9. között. A 
kiemelt programokban jelentős hangsúlyt kapnak a felfedező kutatásnak azok a területei, témái, 
amelyekben Magyarország eredményei világszerte elismertek, az ország presztízsét erősítik, és ma 
vagy holnap húzóerőt jelentenek a mindennapok számos területén.  
A Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt programjai a Magyar Tudományos Akadémia honlapján 
keresztül kapnak nyilvánosságot, a Kommunikációs Főosztály gondoskodik a széles körű 
sajtónyilvánosságról. A Magyar Tudomány Ünnepe 2012. évi rendezvénysorozatával kapcsolatos 
valamennyi publikus információ az Akadémia honlapján kerül megjelenítésre. A tárcáktól beérkező 
visszajelzések alapján a fejezetszerkesztők neve és elérhetősége folyamatosan feltöltésre kerül. 
  
Az Akadémia saját programjai 2012. okt. 25-től jelennek meg honlapjukon. A társrendezőknek - így a 
MTESZ-nek is - lehetőségünk lesz arra, hogy az eddig a napig általunk koordinált rendezvények 
internetes oldalait leadjuk a tudomanyunnep@titkarsag.mta.hu e-mail címen és így az érdeklődők az 
egész országban ugyanazon napon ismerhetik meg a Magyar Tudomány Ünnepe 2012. évi 

programjait.  
 
A fenti tájékoztatóval időben kívántunk segíteni a 2012. évi egyesületi, területi programok 
kidolgozásához. 
 

Kérjük, hogy a tervezett programjaikról tájékoztassák a MTESZ titkárságát 

 
Bárminemű kérdésükkel - mint fejezetszerkesztők - készséggel állunk  rendelkezésükre. 
  

  
Budapest, 2012. július 4. 
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