
 

                                               

 

A Szófiában rendezett szakértői beszélgetés összefoglalója 
 

A beszélgetés háttere 

A CIVISTI projekt azon a meggyőződésen alapul, hogy a társadalom számára fontos, előre 

gondolkodó kutatáspolitika sokat nyerhet abból, ha megkérdezzük a polgárokat. A CIVISTI projekt 

első lépéseként 2009 tavaszán hét országban megszerveztük a polgárok találkozóit, amelyek során 69 

jövőképet fogalmaztak meg. A második lépés az volt, hogy június 15-én és 16-án Szófiában, 

Bulgáriában megszerveztük a szakértők és a témában érintettek munkamegbeszélését arról, hogyan 

lehet a legjobban lefordítani ezeket a jövőképeket megvalósítható kutatási programokká. 

 

Célkitűzések 

A munkamegbeszélés célkitűzései a következők voltak: 

 alaposan megvitatni a polgárok első találkozóin született jövőképeket olyan szakértők és a 

témában érintett szakemberek bevonásával, akik a kutatásban részt vevő országokból érkeznek 

vagy uniós szinten foglalkoznak ezekkel a témákkal; 

 a polgárok jövőképeiből kibontani (meghatározni és fontosság szerint értékelni) az új és újként 

felmerülő tudományos és technológiai témákat; 

 munkaanyagokat készíteni a polgárok második találkozóihoz kutatási kérdések 

megfogalmazásával és a fontosságuk jelzésével a 8. keretprogram jövőbeni kutatási témáihoz, 

valamint olyan szakpolitikai javaslatok kidolgozásával, amelyekből egész Európa profitálhat. 

 

Résztvevők 

A beszélgetés résztvevői (18 fő) elismert, egy adott országban vagy európai szinten tevékenykedő 

szakértők, a témában érintett szakemberek, szakpolitikusok voltak, tehát tudósok, a magánszféra és a 

politika képviselői, akik részt vesznek a tudományos szakpolitikák meghatározásában és 

végrehajtásában. A résztvevők Ausztriából, Belgiumból, Bulgáriából, Dániából, az Egyesült 

Királyságból, Franciaországból, Magyarországról, Németországból és Svájcból érkeztek. (Ennél több 

országból hívtunk résztvevőket, de az izlandi vulkánkitörés miatt módosítani kellett a beszélgetés 

időpontját, ám az új időpont sokaknak nem volt alkalmas.) 

 

A beszélgetés menete 

A munkamegbeszélések két napig tartottak. 

 Az első napon a szakértőket hat, három-négyfős csoportra osztottuk, és minden csoportban a 

CIVISTI-kutatás szervezőinek egyike vezette a beszélgetést. Minden csoportnak hat, a 

jövőképekhez kapcsolódó témát kellett megvitatnia (a témák meghatározása a jövőképek előzetes 

elemzésén alapult), és minden témához egy, két vagy három olyan jövőképet rendeltünk, 

amelyeket az adott témában „főszereplőnek” tartottunk. Minden témára – azaz minden egyes, a 

polgárok által megfogalmazott jövőképre – egy órát fordítottak a csoportok, és ezalatt elkészítettek 

egy javaslatvázlatot (összesen körülbelül százat). 

 A második napon egy „nyílt tér” elnevezésű munkamódszert alkalmaztunk, amelynek során a 

résztvevők részletesen kidolgozták azokat a vázlatos javaslatokat, amelyeket a legérdekesebbnek 

találtak (harminc javaslatvázlatot választottak ki). A résztvevőknek három szempont alapján 

kellett véglegesíteniük a számukra legvonzóbb javaslatokat: az újdonság, a fontosság és az 

időszerűség szerint. A végleges javaslatokat egy internetes eszközzel rögzítettük és szerkesztett 

formába rendeztük (amit most a második találkozón részt vevő minden polgár megismerhet). 

 

Eredmények 

A szakértői beszélgetés legfontosabb eredménye a 30 részletesen kidolgozott javaslat. A 

javaslatvázlatok teljes listáját kérés esetén elküldik Önnek a CIVISTI-kutatás szervezői. 


