
 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel meghívjuk az Identitás Kisebbségkutató Műhely által elkészített 

szórványstratégia javaslat szakmai megvitatására.  

„Az elmúlt időszakban a politikum egyre nagyobb figyelmet fordít a határon túl élő magyar 

népességre és azon belül kiváltképp a szórványban élőkre.  Nemzet határának is nevezett 

szórvány megmaradásáért folytatott küzdelme, ennek köszönhetően talán kap egy kis lendületet 

támogatást a tömbben élők illetve az anyaország részéről. Jelen tanulmány célja, hogy a 

vajdasági magyar népesség demográfiai helyzetét kicsit árnyalva rámutasson a tömbben és a 

szórványban élők közötti különbségekre. A különböző népmozgalmi statisztikák elemzésével 

árnyaltabb képet kapunk arról, hogy milyen jellemzőkkel bír a szórványban élők demográfiai 

helyzete. A közpolitikai stratégiai döntések meghozatalánál mindenképpen fontos figyelembe 

venni azon társadalmi jellemzőket, amelyek meghatározzák az adott közösség életét. „ / A 

vajdasági magyar szórványban élők demográfiai helyzete/ 

Időpont: 2011. október 15. (szombat), 10:00 

Helyszín: Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Alkotóháza.  

      Vajdaság, Zenta, Posta utca 18.  

A stratégiajavaslat és a hozzá tartozó háttéranyag megtekinthető a www.idkm.org 

honlapon. A konferencia résztvevői számára az utiköltséget megtérítjük.  

Tisztelettel: Badis Róbert, elnök 

Identitás Kisebbségkutató Műhely 

Идентитет радионица за изтраживанје националних манјина  

Identity Research Workgroup of National Minorities 

http://www.idkm.org/


Program 

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely által elkészített szórványstratégia 

javaslat ismertetése és megvitatása 

Időpont: 2011. október 15. (szombat), 10:00 

Helyszín: Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Alkotóház.  

      Vajdaság, Zenta, Posta utca 18.  

Levezető elnök: Badis Róbert, az IDKM elnöke 

09:30 Regisztráció 

10:00 Köszöntő 

 Badis Róbert elnök, az Identitás Kisebbségkutató Műhely  

10:10 A kutatás és a szórványstratégia ismertetése 

 Badis Róbert elnök, az Identitás Kisebbségkutató Műhely 

11:00 Felkért hozzászólások 

12:00 Kávészünet 

12:15 A vita megnyitása 

13:30 Ebéd 

14:15 Vita 

16:15 Zárszó 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a következő elérhetőségeken: Zsoldos Brigitta +381/63/85-25-

067 illteve a tavaszizapor@gmail.com e.mail címen vagy Badis Róbert +381/63/78-54-910. További  

információk  is itt kérhetők! 

Szállást is tudunk biztosítani térítésmentesen, kérjük ezt is jelezzék bejelentkezéskor! 

 

A konferencia létrejöttét a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Tudományos 

Akadémia támogatta. 

mailto:tavaszizapor@gmail.com

