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A napiľendet nyilviínos ülésęn lehet tárgyalni.
A dĺjnté s e lfo gadás áh o z e gy szerú szav azattobb s é g sziiks é ge s.

Tisztelt Humánszo|gáitatási Bizottság !

I. Előzmények ismeľtetése
Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testiilete a239l2008. (tV. 30.) számú határo.
zatźlbarl döntött arľól, hogy közművelődési megállapodást köt a Tudományos Ismeretterjesztő
Tiíľsulat, az onkormźnyzat közművelődési feladatainak végľehajtása érdekében. A szeľződés
2008. május 6-an keľült alźlfuásra,határozatlan időre.

il. A beteľjesztés indoka
A megállapodás 9. pontja előírja, hogy a Taľsulat évente írásos beszámolót juttat e|azÖn-
kormány zat t észét e az eIő zó évi tevékenys é gérő l.

ilI. Az iigy aktuális tényállása
A megállapodás keretében a Tiíľsulat vállalta, hogy

- tudatos oktatási, fe|nőÍtképzési stľatégiával, munkaeropiaci, pályakonekciós célú kép.
zései számának n<jvelésével hozzájan:J a jőzsefvźrosi polgaľok jobb foglalkoztatősá-
gźůloz, egyéni veľsenyképességiik növeléséhez,

- résń.vesz a kulcskompetenciák (idegen nyelv-, informatikai ismeretek) minél szé|e-

sebb kĺĺľű erősítésébe, foképpen a józseftárosi felnőtt polgaľok körében,
- vźila|ja a hátrźnyos helyzetúek felnőttképzését, kiilön<lsen a demográfiai megktilön-

böZtetésből vagy élethelyzetekből adódóan a taľsadalmi periferian élők munkaerő.
piaci ľeintegrźrciőjának elősegítését a célcsoportnak megfelelő programok kidolgozá-
sával'

- tehetséggondozó versenyeivel, szakköreivel, táboraival, kiállításaival, folyóiľataívaI,
természeti bemutatatóival támogatja a felnövekvő józsefuarosi geneľáció szakmai fel-
készitését, bővíti látóköľfüet az ewőpai uniós polgári és magyar áIlampolgári ismere-
tek źLtadásával, fejleszti műveltségfüet az egyetemes kultuľa éľtékeinek közvetítésével,

- vźů|al1a sza\<ltányu aklaęditált pľogramjaival a VIII kęrületi kĺjzmiivelődésben dolgo-
zők kotelező továbbképzésének magvalósít ását, a kozszférában dolgozók kötelező to-
váhbképzéseinek megvalósítźsát, akozszférában dolgozók idegen nyelvi képzéseit,

- a TIT folyóiratok _ Elet és Tudomány, Természet Világa, Valóság - remittendáinak
téľítésmentes átađásáva| tźĺmogatja a kerĹileti ktizoktatási intézményeket, nyugdíjas
klubokat, józsefuaľosi rendezvényeket, tehetsége kerületi difüokat' fuđomrĺnyos diak-
körĺjket' szakkör<jket.

A Taľsulat a20I2. évi beszĺímolóját megküldte, melyet az előterjesńéshez csatoltunk.



Iv. Jogszabályi rendelkezések
A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefvaľos onkoľmtnyzat Képviselő-testiilet és Szervei
Szęwęzetí és Múkĺjdési SzabáIyzatárőI sző|ő 25l20I3. (v .27 .) ĺinkormanyzati rendelet 4. mel-
lékletének 2. 1.7. pontja szerint a HumánszolgáItatási Bizottság dont az onkormrányzat koz-
nevelés, kazmiivelődési, kulturális, sport, egészségüg,li, szociális, głermelwédelmi feladatok
ellótása tárgykÓrbe tąrtozó szerződĺźse partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfoga-
dósáľól.

v. A diintés taľtalmának ľészletes kifejtése
A Társulat anyagi támogatásban nem részesül, ezért az a|apszabáIyzatában és a megállapo-
dásban rogzitett tevékenységeket an7ĺagí lehetőségei szerint valósítja meg.

vI. A diintés által szolgált feladatok, célok és a dtintés előnyłisségének kifejtése
A dĺjntés célja, hogy az onkormtnyzat elfogadja a Tarsulat szeruődés a\apjánvégzettmunká-
ját, Az éves beszámoló elfogadźsapéĺlzigyi fedezetet nem igényel.

Mindezek aIĄ an kéľem a hattr o zati j avaslat el fo gadását

Határozati javaslat

. l20 13 . (IX. 1 6.) számu bizottsági határ ozat

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy:
1. elfogadja a Tudományos Ismęľetteqesztó Taĺsulat 2012. évi tevékenységéről szóló be-

szźmo|őjźú.
2. köszönetét fejezí ki a Tudomrínyos Ismeretteľjesztő Tarsulat munkatársainak a keľületi

lakosok érdekében végzett munkáj áért'
Fęlelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 2013 . szeptembeľ 1 6.

A döntés végrehajtásźú,végzo szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály.
A lakosság széles kĺjrét érintő dcjntések esetén az előteqesztés előkészítójének javaslataa
ko zzététe| mő dj aru honl ap on.

Budapest, 2013. szeptembeľ 1 0.
,/.loia --ą,;,uI,. \dr. BoJsza Krisztina
ĺj;gyosńélyvezető
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.Beveľĺltćs

i\ Tuĺ1ĺlrcánľo's Isnreretter.iľsztŕj .f:iľsulat 
2f} 12-hen tor.ább 'ib'l'i-tatta liagyĺ:rrtáirr os

t ittl oĺrriinynćpsz"criisíĺ'ĺĺ *"evdk eny,,sćgeĺ az a I ábbi ĺeľii] eľck en :

1 . ĺtlc1o'lriánr.ĺ,ls ismeľet|et.ieszĺés:

. c.si}iagászaĺi iritezmdliyeilreľl' a .iĺ'1. 1}itĺl.apesti Plane{áľiumbĺ:,n ćs a 'I.l'ľ L'iľĺiniĺl

Csillagvizsgĺílćltran ' csiila*qászat tćmakiil:ber: - -szakkĺjľoket. n1,'ĺu'i ĺáb<lľt' távc.sijves

i:em'lĺ1'aĺnkąt iaľtĺ:ľĺ. nrűsĺlĺ:okĺit ve{ĺtetr.

- a 3 tudománynépszenísítő 'ľol-vóirata 1Élet és Tudomány, Tenrreszet Világa. ValÓság)

tibb sz,áz íľásával szolgálta a tudomáĺ'vos ismeľetek népszenísĺtését. terjesz.tését.

2. ľeln(iĺtképzés:

- idegen nyelvtanfcllyamok (angol és német nyelr'ből) szeľvezése

- TIT-TELC rryelĺ.vizsgarendszeĺ mrĺköđtetésę

. pedagÓgustorlábbképzés: nyelvtaná.ok szifunáľa tanfolyarnok megtaľtása.

Mindezen tevékenyeink erednrén,v"es megvalósítását a TTQM - saját fbjlesaésrĺ

ntinőségirán}.ítási rendszer segítette, koordinálta.

Az alábbi eľedmén-vek számszerűsíthetők 2aLf-ben:

ĺ. tudományos ismeľetterjesztés teľiiletćn:

- a csillagászati intéz.mérryeinkben:

1. a TIT Budapesti Planetáríumban a csillagászati műsoľokon. kiállítasokon.

táboľokban és szakköľökön ľész.h'evők szĺĺma: 71 934 .tő, összesen 3050

foglalkozás alkalmávai.

2. a ]'I.ľ Uráĺia Csillagr,izsgálóban a távcstjves bemuta1ókon 1 517 tö vett

tész.t.
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- a 3 tudomán1'népszerĹĺsítö ťol1ĺóíľatunk (Elet és Tudomány, Teľmészet Világa.

Valóság) összesen 540 6f0 példánybanjelent ľneg'

lI. a ťelnőttképzés teriiletén:

- idegen nvelrtanfolyamokon (angol és némęt nyelvből) összesen 798 tó vett részt.

- TIT-TELC nyelvvizsgaĺendszeĺünkben 33 115 Íő vizsgázó r'olt.

- a pedagógustor,ábbképzéseinken összesen 587 peđagógust fogadtunk, akik angol vagy.

nĺimet nyeh'bol telj esítetĹek to vábbképzést.

1. TIT-TELC nyelwizsgáztatás és nyelvoktatás

A Tudoman1,'os Ismeľetterjesztő Táľsulat. mint a Te1c nyelvvizsga vizsga}ĺözpontja a20l2-es

évben 7 vizsgaiĺitĺszakban és 8 vizsganapon 33 i 15 tö vizsgé.z;ót fogadott, ęzzę1 az osszes

nyelvet tetintr'e oľszágos I' vagy f., M angoi és nénret nyelvet nézve országos l. volt a

vizsgaközpontok között' A TiT-TEI.,C jelentkezési szźllnai annak ellenéľe nöttek, hogy az

összes r,izs gaľendszefi teki ľLtl'e csokkent a nyelrľizs gázők szám:a'

A TTT-1-EI.C 20i2-ben újľany.omta a 2a11-ben kiadott és 1 ér' alatt elfogyott angoi 82

vizsgafblkészítő kön1vét' eg5ĺúĺtal elökészítette egy ango1 Cl-es vizsgafblkészítő köny1.

kiadását is.

Tanárképzéseinken összesen 587 pedagógust fogadtunk. akik angol vag,v- német nyelvből

telj esítettek továbbképzést'

NyelvtanÍ,olyamainkon 798 fő vett részt Budapesten, szintérr angol vag1..nénret nyelvbol.

Eľedmények: A 20i2-es évben Magy.aroľszágonf4 államilag elisnreĺ.t n1'elwizsgaľendszer

működött, anrei1'ekrrel a vizsgázók tisszesen 142488 r,izsgát teljesítettek, ezek közül l29 914

fŕ1t angol és német nyelvből'

A. f012-ęs ér'ben a Tudományos Ismeretterjesztó Táľsulat szervezésében 33 1 ,l5 fó vett ĺészt

Telc n1'elwizsgán a vizsgaközpontban vagy valamelyik r,izsgahel-ven. Ebből 3f 567 fł'

államilag ęlisnrert vizsgtĺt (angol vagy német nyelv), 548 fó államilag nem elismeľJ vízsgát

tefi. A TIT-Telc szeľvezésében r.'izsgázott ígv az angol vagy német ny.elr,re jelentkezok 25To-a

Magyaranzágon,

2. Á TIT Buđapesti P]anetáľium ter'ékenysége

A TI'ľ Budapesti Planetáľiumban f077-ben is óvodás és iskoiás csopoľtok százai, csaiádok

ismeľkedtek meg a csillagászat és az iĺrkutatás témaköreivel. azok újabb eľedmén-veil,el. 2012



tar'aszĺĺn és őszén csillagłĺszati tehetséggondozó szakköroket tartottunk átalanos

iskoiásoknak. i hetes n,vári táboÍ is szerveztünk, amelyen a diákok színes pľogramok

keľetéb en tanulhattak és szorakozhattak e gyszerľe.

EikészĹilĺ az Egbolĺ csotJái c. planetáľiumi miísoĺ felújított vtitozata. A 3D-s ismeľetteľjesaő

tj]mek váilasztékaA viĺógĺĺr nleghódítása c. műsorľal bóvĺilt.

Á Planetáriurrr 2012.ben ünnepelte 35' évlbľdulóját. Ez alkalomból ingvenes nýltnapot és

szakmai enrlékünnepséget ľendezttink.

20ĺ2-ben is sikeľes r,olt a Đoktoľandrrszok oľszágos Szĺit.etsége altal szeptembeľ 28.án, a

Kutatók Éjszakájan a Planetáriumban taftoťt ľendezvélrysotozat, amelynek keľetében az

intézmén,vbe az esti órákig tarti progľamok alatt tö'bb ezľen látogattak el.

Eľeđmények

Több kiáłiításnak is helyet adott a TIT Budapesti

tiľtávcsőhoz kapcsolódi IMAX gyerckptůyázat.

Namíbiában készült eg3..edtilálló fotókiállítasa a déli

Ä ].ĺ]. Budapesli ,P}'zinetáľitlnrban zr csillagŕrszati

szakköľökőir ľćszĺver'ŕik száma: 71.934 fó. összesen

3. A TIT Uľánia Csillagvizsgáló tevékenysége

Planetáľium 2012-ben, mint pl. a Flubble

alkotásai. ill. Édeĺ Ivan asztľofbtós

égbolt látvány-osságai ľó l.

nriisĺ.lĺĺlkon, k,itillíĺásokrrrr. tábĺlľokban ćs

3 050 foslalkozás alkalmár'ď'

Az Uľiánia Csillagvizsgalóban falf-ben hétfó. szerda és csĹitöltök estéken taltottuk a

szokásos csiliagászati bemutatókat, amelyek közÍil tita|źtban a hétÍő estiket Nyeľges Gy.ula. a

szerđa estiket l,auer Zo|tćn, a csüt<irtökit pedjg Lőľincz Herľik kÍtotta. Több alkalommal

péntek estg, valamint mĺís e]ĺĺľe egyeztetett ídŐpontban is taľtottunk csillagászati

ismeľetteľjeszto eloadásokat és bęmutatókat. Amennyiben csoport részéről i.eény volt rá,

akkor a benrutatások előtt csillagászatj előađást ís tartottuniĺ a bejelentkezett csopoľtoknak.

2012 szeptembeľ kdzepe őta az Uránia Csillagr'izsgĺílóball dolgozik hétfo és szęl.da

delutánonként Keľényi Lí lla.

A tárrcsĺives bemutató beĺépőjegy-ének ára egységesen 300 Ft, pedagigusoknak ľegisztľációs

lap kitöltése esetén ingyenes.

Novembeľ 21-én nyílt napot tartottunk azUúľĺría Csillagvizsgálóban. Téma: az embeľeket és

tbglalkoztató ..világr,':ége'', amit a méđiák nag-von felkaptak. rengeteg 
',áltudományos'.

inŕbmráció keringetĺ eĺroi oľszágszerte. és baľmil.v.en fi.ľcsa is számunkľa, sok' ember elhitte,

hog1' 16n'1eg vége lesz a világnak' Nálunk az Urźnićhan tudonrĺíny'.os eloadás keľetében



lelepleződĺitt. az igazság Lőńnc Henľik csillagászunk tolmácsolásában. 28 fő i'ętt ĺészt ęzen.

Egiléni látogatók regisztráltak efte a7 alkalornľa. Csoportok nem jĺittek. Sajnos nagyon páras

idĺijaľás r'olt aznap, íEy azelőadást kĺjvető távcsĺjves bemutatón csak a Hold látszott.

Ąz Urłínia Csiliagvizsgálóban képzéseket is tafiottak.

4. A Vatósĺźg folyráirat beszámo|ó'ja

A Valóság immaľ lassan 20 éves tör1énetét ér.tékelhetjük úgy is, mint a rendszęľĺ'á]tozás utáni

iclijszak ,.alteľnatív golldolkodási'' mĹlhel'vének kialakulását. Á. folyóiľat kĺjr,etkezetesen arr:a

törekedett, hog5, az ún. mainsÍľeam irányvonaltól eltéroen igyekezzen céIjait és írásait a

mag-Yaľ tcjrténelem hagyományszakadás előtti szellemi ĺjsszeÍiiggéseibe visszailleszjeni.

Minden témakörbelr. S ez majdneĺrr sikerü]t. Ami ktilĺjncĺsen ĺĺĺvendetes, hog-v. közben

.,megfiatalodotť' a szerzők köĺe, s az ',öľegek'' peclig lassan - hangosan nem lrirđetett -
miihellyé tĺjmöľültek.

]vĺi mindennek a lényege? Az, lrogy szeľzőink zöme, vi|ágnézeti, logikaí/trrdonrárr-r'os és

konkľćt nemzeti utakat keĺes és rigy mutatja a magyar (és nemzetkozi) múltat, hogy nem fel a

többnyire zsákutcás divatokkď szenrbe męnni. Szemle rovatunk pedig nagy érzékenységgel

Íigyel olyan nemz.etközi tľenđekĺe, amelyek kipľóbáĺt éľtékelvíĺségel kepviselnek. EgyetJen

pĺoblémánk nem oldodott meg. s ęz a,ĺęcetuiók tigye, de ez mindenhol gonĺioklĺal küszktjdik.

Rovid éltékelésĹink végén szakmailag azt lehet mondan'i, hog-v elég nagy biaonsággal

áilíthatjuk, hogy igen fontos nemzeti kultuális szernpontból. kienlelkedö íľások jelennek meg

ŕbl1'oiľatunk utóbbi évÍbiyanraiban'

Ereĺlmények;

2012.ben kinyomtattunk 12 Lapszámot' nrintegy ĺ7.670 példan1.ban. ebbői értékesítenunk

12,560 pélđányt' EloÍizetésben 6.881 példáni't vásaľolĺak meg.



s. Elet és TudomĺÍny folyóiľat heszámolója

- Áfta|.íłtos helyzet

H'azánk legolvasottabb tudomĺánykommunikációs nyonrtatott nréđiunraként. az ęgyęÍIęl1

tudomárryos ismeľetterjesztó magy'aĺ betiiapjaként201'f-re is átnyulva egy számun-kĺa Íbntos

,,kis'. évÍ-oľdulót ünnepeltĹink: az Élęt és Tudonlány Íbnnállásának 65. évÍilľđuli.ját.

Szeptemberben az NKA tánrogatásával ľendeztük meg évfordulós konÍ..eľenciánkat rangos

kutatók' akadéľnikusok ĺészvételével, s a nagy sikeľĺĺ, a TIT székházba:l zsútblt teľemben

renđęzętt konfeľencia ęlőadásainak az anyagát két tenratikus számban jelenteĺtĺik meg az év

vógén (az esemén-vről DVD kiadván1'' is szĺĺletett).

A lap ťĺnanszírozttsával kapcsoiatos pá|;ĺźzataink ismét sikeresek voltak az oTKÁ-nfl GT.
OTKA cikkpályázat, vďamint oTKA.interjusorozat); és az NI{A-ná1 (kiadási és 65.

évÍbĺdulós konferetrcia-pályazataink). Újđonságként ľámogatást nye.ľtünk a
KĹilüg-vminisztéľiumnal. A KiadÓ r'ezetése szervezői t.ei.ćkenységének és banki-alapítvanyi

(oTP Fá,v Aiapítr'ány;) szponzoľi támogatásnak koszönhetően han.esulyos maľadt lapulnk

jelenléte az egyik fontos olvasoi célteľtileten, az iskolákban.

Az év megtisztelo lehetősége volt, irogy a lap fősz.erkesztőjeként, a TIT képviseleté,ben aktiv

kozľeműködőként és szakéľto.ként ľészt vehettem a Szentágothai-év rendezvény.-ein, valamint

zsűľitagként az Ev KiáL\ítása bírálóbizottság munkáj ában.

- Szerzőink

Szerzői lapként cikkíľói köľtĺrk osszetétele változatlanul. évľől évľe igen fontos a

ľenntaľtható szakmai fejlődes éľđekében. Ezéĺt fblytattuk a tudatos é.pítkezést tavaly is e téľen,

cikket íľó kutató-ho]dudvarunk tovább fiatďodik, az elóző évi mintegy ileg'Ý.ven Íiatal ktltató

uĺán 20I2-ben tor,ábbi nrintegy negyYen f,latď szakembeľ kertĺlt újonnan a látókoľĹinkbe

(ktilönosen ĺiĺvendetes, hogy nem eg'iĺ kozültik au aktuális ľor'atainkba, az Elsö kézből vagy a

Tudonrány. Vil ága rovatba i s bekapcsolódott).

- Sikeres nagy vdÚIa\koaÍsąillk voItak 20I2-ben:

Pálvázatok:



- oTKA-r'al kĺjzos pályĺŁatunk minden koľábbinát nag-vobb síker1 aratott. közel száz

(!) tĺímogatott kutató vagy pľojekt kerĹĺit pá|yázati ťelhívasunkra je1entkezve, ťljonnan' a

látókoľĺinkbe, eza|ta| a szenök és tátszevők köĺe lapunknál jelentősen gyaľapodott.

- Kiadónk kezdeményezésére isnrét sikeľes tblhívást tettt'ink kozzé a Doktoľanduszok

oľszágos Szövetségéł'el kozosen. A t-elhívásľa isnrét szerkesztősé'günk kategóriájába éľkezett

a legnagyobb szlámú palyamĹi, s ismét i-Qen színvĺrnalas ĺrásokat kapturk. amel-vek kcjzlése

20 1 3-ban egyik ťontos tevékenységĹĺnk.

Cikkek. sorozatok;

- A hét kutatója címmel útjála inđítottuk ąktuálís inteľjú.ľovah:nkat, amely 20l2-től

folyarnatosan jeienik meg a lapunkban. Cé[a klasszikus inteľjúban bemutatni olyan mag'v_aľ

kutatókat, elsósor.bari a fiatalabb geneľáció tag|ai közĹil. akik Íbntos eľedményĹik vagy_

elismeĺésük kapcsĺín aktuálisan reflektorfén;*be keľiilnek,. A sorozaĺ sikeľét mutatja. hogy

ľendszęľesen bekeľül a legfontosabb irrternetes, a nyonttatott sajtót figyelő lapszemle-

lovatokba.

- Kiemelt témaként foglalkoztunk a Szentagothai-évvel, ebb'ői az alkalombóla Magyar

Tudomĺĺĺryos Akađémiávalközcisen középiskolások szárnára agykutatás-rrépszerĺisító r'ersenyt

rendeaünk. szeľĺ'eztĺink.

- Két tematikus számunkban adtuk közre 65' születésnapi konfeľenciank anyagát'

- 'Ą Magyaľ Temrészettrrdományi Múzeum, a Hadtörténeti ']vĺúzeum. a Nemzeti

Mťtzeum, az éľdi Mag'ilar FČildľajzi Múzeum, és más nagy múzeum több kiállításához is

cikksoľozattal csatlakoztunk.

- ElőkészítettĹik és az év végén ritiára indítottuk a teljességgel 2013-ban kibontakozó

Eđuvital.net sorozatunkat. amel'vnek célja az egészséges életmódľól szóló, a legfrissebb

kutatási eľedrnén1.ekkel alátámasztott. tudományosan megaĺapozott éietvitel.ísmeretterjssztés.

- Előkészítenik új ÉT-etológia című ľovatunkat, az źilati viselkedés kutatásánďĺ friss

hiľeivel, érdekes tudo mán-vcls inyencségeivel.

- Megúiult arculatťt Első kézből rovatunkban a koľábbinál nagyobb hangsúllyal

foglalkozunk a hazai rendezésĺi, fiatal kutatók részr.,ételér'e1 zaj1ó konferęnciákľól szóló

sz.erzői beszárrrolókkal _ ezćital a lap ťudomĺáľyos publikációkban és szakmai poftálokon

szeľep|ő hi'"',atkozása tor'ább nott!



- Lapunk taval'v is nagy hangsúIyt fektetett híľęiben. cikkeiben és tłírsadalmi

kapcstrlataiban a tehetséggondozásľa, sok' a szerkesztőségi munka iľánt érdekl<1dő csopoľtot

fcłgadtunk. konfbľenciĺĺkľĺil tudósítottunk.

5. Teľntészet Viĺága folyríirat beszámolĺíja

A Tudományos Ismeľetterjesztő Táľsulat Természet Világa Íblyóiľatárrak 143. ér.fol,**arnát

jelentettrĺk lneg 2012-ben. Teľnrészettudományos és muszaki ismeretekęt és kultťlľát

terjesztettĹik hazĺínkban' mag)rar nyeh'en kozkinccsé téve e tuđományok legujabb

eĺedmenyeit, ápcllva teľmészettudomán-vos múltunkat. hagyományainkat.

A Ternrészet Világa magas színvonďu, nyelvileg is igény'es. az ismereteket és a

tudomány gondoikozásmódjĺät te{esztő íľásainak szęrzoit ebben az ér'ben is a hazai mrĺszaki

ćs teĺmészettudományos ér1elrniség legjobbjai közril igyekezttink kiválasztani. Közérthetően

tájékoztattunk e tudományok legújabb erednrényeiľől, bemutattuk a tudományt múvelö

embeĺ. az eg1'l.ĺori és a mai kiváló alkotókat. KĹilönös gondot ťordítottunk a magy.aľ

tudomán-v eľedményeinek k<jzkinccsé tételéľe. r'alamint a hatáľainkon túli magyar értelmiség

szeIlemÍ értéke:inek kČjzľeađására is'

Lapgazdank, a TIT lehetćivé tette. hogy 2011 májusától nrinden szárrrunk teljes

egészében színesben jelenhessen meg (a điĺĺkmellékletĺink kivételével)' Ez száńros úi

lehetőségge|, gazđagítota folyóiľatunkat: esztétikusabb oldalakkal, beszédesębb,

infbľnratívabb ábĺakka|, a természet sokszínúségének bęmutatásával. Úgy' étzem, tudtunk élni

ezze| a lehetöségge1.

^201f. 
évi májusi lapszámunk új kíséľlet l'olt. A debľeceni Atommagkuĺató Intézet.

r'a]amint a Magy-aľ Tudományos Akađémia támogatasával az intézetben folyó sokszínĺĺ

kutatásokat bemutató ĺemarikus számot készítettĺink' Ehhez a szźłmhoz csomagolva az Elemi

á]onr című, BŽ' atomÍizika vilá-ĺIába bepillantást engedő Íjlm DVD-n'łeĺlékle ĺéveĺ

kedr'eskedtĹink olvasóinknak. Kimutatások szerint ennek a számunknak kiueľóan nragasak

voltak az eladott pélđányai.

ĺ{ középiskolások köľében ?2, alkalonrmal hiľdettrik meg Természeĺ-Tudomá'ny

ĐiĺÍkpdĺsłťłzatunkaĺ. az itt n1..ertes tiatďoknak ünnepél-ves keľetek kozĺjtt az Akadémián adtuk

át dĺjaikat. A Iegjobb íľásaikból összeiíllított 16 olda]as díĺíkmęllékletrink minden számunkban

negjelent. segítr'e a tehetséges Íjatalok teľmészettudonrán-vos nevelését. A Nemzeti Kulturĺílis

A|ap pá|,yěnatán ehryert tánrogatásból elkészítettĹik az elmúlt öt év díjn.v-eľtes diákcikkeinek

kon;.i,"ét Á ĺeheĺ,sěg ösvényei cínrnrel' 532 N4-es oldalon. A konyv 160 diák 134 ftását



foglalja magában. A konyr' an,vagát CD-vąI,ĺozatban is eikészítettĹik. 3000 példáryban, és

Íbly'óíĺatunk nrellékleteként eljuttattuk olvasóinkhoz (idei ápľilisi számunk mellékletekérrt).

Alapszárnainkolr tu| az OTKA és a Magyaľ Tudományos Akadénria Fizikai osztályának

támogatásár'al kÍadtuk a Miĺ<ľovittig_2}I2 címrí külörrszárnot, mely a részecskeÍjzika

Íi.ontvonalának kutatásaiľól tudósított, az MTA Wigner Fizikai Kutatókozpontjának. az

Atomkinak. a CERN-ben dolgozó lnag1'ar kutatóknak. valamint az ELTE és a Debľeceni

Tuđomfuryegyetem tanáľainak íľásaival. Ez a lailonszánrurrk 96 oidďon, színesben jelent meg,

s igen nagy sajtcivisszhangja volt.

Mivel az oTP Bank Fáy András Alapítvźnyőtnak koľábbi segítségévei a TlT-lapok,

köztĹik a foly"óiĺatunk, több szaz isko]ába eljutott. valamint diákpályázaturrk ľévén is jelen

van. ezén tuda1osan töľekedti'ink arĺa. hogy a természettuđományos érteimiségĹinket

megalapozi kozépiskoĺai oktatásunk eľedményeiľől, jövőt keľeső útjairil rcndszeľesen

beszámoljrrnk (néhany cikkcím: Ünnepnap a F-asoľban, Te}retséggondozás Debrecenben,

otvenéves a speciális matematika tagozat, Tanáľi konferencia a Bolyaiak váľosában, A Szily

Kálmán iskola t<5ľténete, Tudóstaniárra emlékeztirik. Magyaľ gy.ozelem az észtországi Íjzika

ciiakoliĺnpián. Anit minden kĺizépiskolásnak tuđnía kellene stb.)

2012-ben is feladatunknak tekintetttik a természettudonrán,v és a lrumanióľák

ĺĺsszefolródó teriiletęinek a bemutatását (Pl.: Tudomłíny és MĹivészet. Túl a vaľázshegyen, A
I.lzikus és a kiĺltő, Madách vívódva megvallott világ|átžs4 Józseĺ. Attila és az aszil,nmetľią

Habán kerámiák, Tudomán,v és mÍivészet találkozása Marosvásarhelyen stb.).

A Tudoĺnányos Isineľetterjesztő Taľsulat és a Doktoľanduszok országos

Sz<jr'etségének közĺjsen kiíľt cikkpalyźnata segítségével újabb értékes Íiatal gáľdát sikeľtilt

bevonnunk szerzőink soľába, aZ egyetemet végzett, doktoľi munkájukat készítőket. A
Teľnrćszet Világa kategóľiában đíjazott doktoľandusz tjata|ok cikkeit fol'v'amatosan

megielenteťtük 20 1 2-ben.

Tĺibb helyen, 'ĺőként oktatási intézmén5,.ekben előadĺísokkal és nre-tbeszélésekkel

személ-v.es .ielenlétĹinkkel is népszerűsítettĹik a Természet Vílágát (Ifisváľda, Sopron,

Buĺĺapesten t<ibb helyen, Kolozsvár, Maľosr'ásárhely. . . )

Fol-vóiľatunk missziilját. külĺjnszámunkat, a hazaí média tobb alkalommal pozitívan

méjtatta.

Fogy2565i a:rľľ'k 20I2.ben 650 f,oľirrt volt. etőfizetőknek 540 Ft (9z 2013-ban sem

változott). Példányszánrunk kb. 4000 (20i2 szeptembeľétől 3300). Előfizetőink szánra kb.

1500. ľęle ľészben intézmények (ískolák, eg}'etenrek, kön,vi,'tal.ak stb.).



Szelkesztőségiink főállású munkatáĺsairiak száma 2 fo. (Sajnos, nrúlt év augusztusától,

külsó.munkatáľsunk, Silbeľer Vem máľ rrem dolgozik nálunk.)

Hoĺzlapunk, internete,ý ĺaľtalomfejlesztés: a Temészet Y1lágáĺ a kilencvenes évek

kcizepéĺől ahazaí isnreĺetteľjesztö lapok k<jzril elsőként tettĺik elérhetóvé ,az ínterneÍen. Havi

ľendszeressóggel jeierrnek rneg rij számaink a netęn. Honlapunkon eddig kb' 1000 Tetmész.et

Világa cikket ĺetttink elérhetóvé. 20If januárjátóI a T.ernrészet Világa lapszarnai digítális

tbnlrában is nregvásárolhatók, megkönn1,'ítye ezzel a ťolyiiľathoz r,aló hozzźférést.

A gazđasági válság idején egyre nehezebb pźiytľ:ati pénzekhez. tárrro.ĺatáshoz jutnia a

kultúľa teĺĹiletén műkĺjdő intéz-mén-veknek, így Íblyóiratunknak is. Ezéĺ1 is jelentenek sokat

nektink azok az intézmén1.ek, rrrelyek évĺől évre folyĺiiratunk mellett áIlva támogatnak

minket: a Nemzeti Kultuľáiis Alappľogram, az oľszá.eos Tudományos Kutatási

Alapprogľamok" a Szellerni Tulajdon Nemzeti Hir,atala. az oTP Bank Fáy Arrdľás

Alapítr,án;'a' az MTA Kémiai és Fizikai oszJálya. r'alanrint a Természet-Tudotnány

Alapítván1,'.

Legúiabb hír. hogy- a Sze]lemi 1ulajdon Világnapjan a Temrészet Világa fol'vóíľat

szeľkesztőségét Millenniumi Díjiul tüntetik kí' amelyet a szellemi tulajdon védelmében. fontos

szeľepet iatszi intézmén1'ek nyeľlretnek el. A díjat ápľilis f6-än adják át a Budapest Music

Centeĺben.

'Ł'{é.-
Bojáľszkyné Piróth Eszteĺ,
aTITi
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