Előszó
A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság hagyományos, a
Magyar Tudomány Ünnepének szentelt tudományos konferenciáját
2015. december 5-én, 10 órai kezdettel, Újvidéken, a Tartományi Kormány III. emeleti tanácstermében tartotta meg. A 2015. évi tanácskozás
kerettémája A szellemi alkotások társadalmi jelentősége és a magyar
kultúra volt.
Tanácskozásunkon húsz délvidéki, az anyaországból pedig tizenhat, mind a társadalom-, mind a természettudományok terén tevékeny
(szenior és junior) kutató, egyetemi oktató, szerző és referens, felszólaló
vett részt, akiknek tanulmányai e konferenciakötetben jelennek meg.
Konferenciánk nyilvános volt, azáltal is, hogy a tanácskozás teljes tartama alatt jelen voltak a délvidéki magyar írott és elektronikus média képviselői.
Tudományos értekezletünket, nemcsak jelenlétével, azaz azáltal,
hogy a konferenciaelnökségben részt vett, hanem tudományos előadásával is megtisztelte, gazdagította Vékás Lajos akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. Tanulmányával a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának elnökhelyettese, dr. Ficsor Mihály is részt vállalt.
Referátummal vett részt továbbá dr. Szabó Ágnes, a Magyar Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Osztályának főosztályvezetője, a
budapesti Károlyi Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának megbízott oktatója. Délvidéki oldalról Nyilas Mihály, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti KissebbségiNemzeti Közösségi Titkárság titkára, továbbá Jerasz Anikó, a Magyar
Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket.
A tanulmányokban a szerzők elsősorban a szellemi alkotások
nemzeti és európai oltalmát vizsgálták. Összegzésben megállapítást
nyert, hogy a magyar tudomány és a szellemi alkotások, nemzetünk határon átívelő magyar tudományosságunkat, kultúránkat, nyelvünket és
identitásunkat megőrző jelleggel is bír.
A délvidéki szerzők tanulmányai közül, a teljességre való felsorolási törekvés nélkül, a magyar nyelvtudományi szekciónkból kiemelhetők azok, amelyek a nyelvtudomány és a kultúra jelentőségét hangsúlyozták, szép magyar anyanyelvünk megőrzésének szolgálatában (Csáki
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Piroska és id. Bagi Ferenc egyetemi tanárok). Zenekultúránk, zenei alkotóink és oktatóink tevékenységét és hozzájárulását elemezte, térképezte
fel Vitkay Kucsera Ágota, egyetemi tanár. Kiemelhetők továbbá a szerzői és iparjogvédelmi, továbbá földrajzi eredetvédelmi, védjegyjogi és
árujelző oltalmi témának szentelt referátumok.
A történettudományi szekció referensei vidékünk, régiónk római
kori (Uri Ferenc, történész), továbbá a szerb-magyar kulturális kapcsolatok egy-egy szegmentumával (Csorba Béla történész és publicista) foglalkoztak. Ezek a kapcsolatok nem mindig voltak felhőtlenek, hiszen
előfordulóan a délvidéki magyarság egészét és így kultúráját is sújtó
olyan intézkedések fordultak elő, amelyek az alapvető emberi jogok, az
élethez való jog tagadásával valósultak meg - amiről Matuska Márton
publicista értekezik Mozsor 1944. évi magyartalanítása kapcsán. Bízzunk azonban abban, hogy ezek a kedvezőtlen folyamatok többé nem
ismétlődhetnek meg, és hogy ezekkel szemben - a szellemi alkotások, az
invenció, az alkotó szellem, a kölcsönösség jegyében és egymás mellett,
békében, türelemmel fog érvényesülni.
A természettudományok területén agrártudományi és környezetvédelmi tanulmányok kerültek előtérbe, amelyek közül Kastori Rudolf
akadémikus munkája a kiemelt tanulmányok között szerepel.
E kötetünk a tanácskozás előadói sorrendjében tartalmazza a tanulmányokat. Előbb a kiemelt (egy társadalom- és egy természettudományi) tanulmányok szerepelnek, amelyeket a tanulmányok szekciók
szerinti sorrendben (jogtudományi, nyelvtudományi, történettudományi,
zeneművészeti, néprajztudományi, természettudományi stb.) követnek.
Tudományos tanácskozásunk szekciók szerinti sorrendtartása nem bontotta meg tanácskozásunk, és így konferenciakötetünk, plenáris és egységes szerkezetét.
Újvidék, 2016 július 30-án

Szalma József akadémikus, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság
elnöke
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