2. BÁTHORY – BRASSAI KONFERENCIA - BBK
NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS GAZDASÁGI, MŰSZAKI és TÖRTÉNELMI KONFERENCIA
Balatonlelle, 2011. július 1.-2.
Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány (MJKA) NCA-NK-11-A-0184 sorsz. pályázatának támogatásával
Mottó: „N i nc s n ag yo b b ha t al om e g y öt l et n é l, am el yn ek id ej e e lérk e ze t t .”
(Victor Hugo)
Az I. Magyar Világtalálkozó (MVT) keretében második alkalommal került sor a Báthory-Brassai Konferencia (2. BBK) megrendezésére.
Számos érdekfeszítő tudományos előadás hangzott el. Ezeket élénk viták, és jó hangulatú fogadások követték.
A 2. BBK tudományos színvonalára jellemzőek az alábbi adatok:
 40 bejelentett és elfogadott előadás. Ebből 6 javasolt előadás szerzője MTA tag
 2 előadás szerzője MTA nagy doktor; 15 előadás szerzője PhD, vagy egyetemi doktorival rendelkezett.
 17 előadás javaslat érkezett külföldről: Erdély (9), Kárpátalja (2), USA (2). Svájc (2) és Anglia (2)
 Az erdélyi EMT és RMKT egy-egy előadással képviseltette magát.
 Sajnos 7 előadó, különböző okokból nem tudott részt venni.
Kiindulás:
Első alkalommal 2010-ben Verőcén, az „Erdélyország az én hazám” fesztivál keretében szerveztük meg „Műszaki, Gazdasági és
Természettudományi Konferencia” (MGTK) néven.
Az alapötlet, hogy fesztiválos környezetbe helyezzünk egy igényes nemzetközi interdiszciplináris tudományos konferenciát a Német
Főiskolai Rektori Konferencia (Fachhochschulrektorenkonferenz, FRK) Bad Wiesseer Kreis által, az ottani nyugalmazott és aktív
rektoroknak évente szervezett kötetlen rendezvénye adta. Ott a lezser hangulat sokkal hatékonyabb eszmecserét tett lehetővé, mint a kötött
hivatalos környezet.
Lebonyolítás:
Két napon át, két történelmi, egy műszaki és egy gazdasági szekciókban folytak nagyon színvonalas előadások, beszélgetések és viták. A
jelentkezett előadók és elfogadott előadásaik teljes listája itt található.
A BBK végleges hivatalos honlapján (http://bbk.alfanet.eu, jelen honlap) elérhetőek a beküldött kivonatok és publikációk, valamint az
előadásokról készített fénykép és videó felvételek.
Az
MV
honlapján
is
részben
megtekinthetőek
az
ide
vonatkozó
információk
és
képek
(http://vilagtalalkozo.hu/customPages/bathory%E2%80%93brassai-konferencia?subSiteId=1 ;
http://vilagtalalkozo.hu/customPages/kando-nyari-egyetem?subSiteId=1 ). A 2-BBK konferencia előadásai, video felvételei és az ott készül
fényképek, valamin az rendezvény dokumentumai 2 DVD-n is elérhetőek. Sajnos az eredeti HD felvételek mérete miatt, azok csak konvertált
formában tehetőek közzé.
Emlékezetes, igen jó hangulatban zajlott az ismerkedési és búcsú fogadás a Hotel Lelle vendéglőjében.
Köszönetet mondunk a lebonyolításban segédkező számos önkéntesnek. Elsősorban nekik köszönhetjük a konferencia szervezettségét és
gördülékenységét. Fő támogatóin listája itt tekinthető meg.
Sajtóvisszhang:
Egyoldalas beszámoló az American Hungarian Panorama világmagazinban (XIII. évfolyam, 2011. 3. szám) 36. oldala. Lásd a fotók
között.
Utóélet, Folytatás:
Terveink szerint, és a támogatásoktól függő mértékben, megrendezzük 2012-ben a 3. Báthory-Brassai Konferenciát (3. BBK). a 2. Magyar
Világtalálkozó (2. MVT) keretében, Budapesten, 2012. július 5-8. között A 2. MVT Programfüzetében már meg is jelent a felhívás:

Következtetések:
Az itthoni szokásoktól, hangulatában eltérő tudományos rendezvény fokozatosan kerül elfogadásra. A 2010-es is sikeresnek mondható volt,
de a 2011-es 2.BBK-n lényeges fejlődés tapasztalható.
Ez remélhetően előrevetíti a 2012-es 3.BBK sikerét is, és lassan megteremtett hagyományról beszélhetünk.

