Emlékeztető
HERA megbeszélés a helyi szervezők bevonásával 2011, április 08. ELTE PPK
Jelen vannak: Forray R Katalin (alapító), Ollé János (alapító), Kozma Tamás (alapító), Perjés
István (alapító, titkár), helyi szervezők: Dancsó Tünde (Székesfehérvár), Jancsák Csaba (Szeged),
Vass Vilmos (Budapest), Mrázik Julianna, Andl Helga, Di Blasio Barbara Somodi Imre (mind
Pécs), Gál Attila, Pataki Gyöngyvér (mind Debrecen), Neumann Eszter (érdeklődőként, és
HERA-EERA-networkszervezőként)
Hivatalos elfoglaltság miatt nem volt jelen: Szűcs Eszter Cecília (Kaposvár)
A helyi szervezetek
• a helyi szervezetek jelen lévő képviselői bemutatták kutatási tevékenységüket,
megjelölték azokat az EERA-networköket, amelyekhez kutatásaik kapcsolódnak.
Prezentációt tartott a szegedi, a pécsi, a debreceni szervezet, anyagát elküldte a kaposvári
szervezet (ismertettük), a networköket megjelölte a székesfehérvári és a budapesti
szervezet képviselője.
Online folyóirat
• a korábbi találkozó óta eredmény, hogy János megkérte a folyóirat ISSN számát
• Jancsák Csaba javasolja DOI-szám kérését is, a javaslatot támogattuk.
• a helyi szervezők egyhangúan támogatták János ajánlatát, hogy a HERA töltse föl
tartalommal a már megalapított, de egyelőre nem üzemelő Pedagógia című online
folyóiratot.
• megállapodtunk abban, hogy a lap zerkesztőségének tanácsadó testületének tagságára a
HERA alapítóit kérjük fel. A szerkesztőbizottság tagjai a helyi szervezetek jelöltjei
lesznek, ők választják a szerkesztőbizottság vezetőjét és a szerkesztőségi titkárt, és a
főszerkesztő személyére javaslatot tesznek, lehetőség szerint megválasztják. A
legközelebbi találkozón (május 18., Pécs) megtörténik a lap szerkesztőségének
kialakítása.
• fontos kérés a lap arculata, ez ügyben május 18-ra megállapodás szükséges, a találkozó
előtti előmunkálatok (elektronikus és személyes egyeztetés) ezt megelőzik.
• többek javaslatára a lap többnyelvű lesz, Tamás javaslatára magyar és angol nyelvű.
• Tamás javasolja, hogy az ÚKN 2010 című kiadványhoz az összes előadást tartalmazó cd
vagy webes felületen elérhető mellékletét a HERA szerkessze. A javaslatot elfogadtuk.
Technikai részletekben (hány tanulmány lesz, ki, milyen módon szerkeszt stb.) május 18án állapodunk meg.
Egységes kutatási adatbázis
•
•

Gyöngyvér bemutatta az adatbázis koncepcióját.
több ponton vita alakul ki az adatbázis tartalmát illetően. Végül megállapodás születik,
hogy módosított formában alkalmazzuk a koncepciót. Gyöngyvért Attila felkéri a további
elektronikus egyeztetések bonyolítására. Az ügy egyelőre függőben marad.

Különfélék
• megállapodunk a következő, május 18-ai pécsi találkozóban

Összeállította. Gál Attila

