
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

… a tudományos tudás és  

annak megosztása a társadalom lehető legszélesebb rétegeivel egyre fontosabbá válik. 

(Shamila Nair-Bedouelle,  

az UNESCO főigazgató-helyettese) 

MINDENKI AKADÉMIÁJA 

 

A Mindenki Akadémiája egy ismeretterjesztő sorozat a hazai 

tudományos élet kiválóságaival. Minden nap egy újabb előadás a 

természettudomány, az élettudományok, vagy a humán 

tudományok magyar szakértőitől.   Az előadások a tudományos élet 

legfrissebb hazai kutatási eredményeit tárják elénk. 

 A Mindenki Akadémiája valóban mindenkié, aki előadóként 

bemutatná kutatási területét, találmányát, vagy nézőként személyesen 

is megismerkedne a magyar tudományos élet legjobbjaival.  (forrás)  

A sorozat 2016 szeptemberében, az M5 ismeretterjesztő–oktatási–kulturális tartalmú közszolgálati 

televíziós csatorna műsoraként indult. Az előadások visszanézhetők a Médiaklikk oldalán és a sorozat 

Youtube csatornáján. Egy-egy előadás hossza nem haladja meg a 30 percet. 

 

 Mindenki Akadémiája előadásainak listája 

Ajánló: 

 Bálint Ágnes: Növelhető e az intelligenciánk és ha igen hogyan? 

 Fehér Katalin: Digitális ÉN 

 Körösi Csaba: Klímaváltozás 

 Nemes Orsolya: Nézzünk bele az Y generáció fejébe! 

 Thékes István: Anyanyelvi és idegennyelvi szókincs 

 Veszelszki Ágnes: Az álhírek jellemzői 
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https://mediaklikk.hu/musor/mindenki-akademiaja/
https://mediaklikk.hu/musor/mindenki-akademiaja/
https://mediaklikk.hu/musor/mindenki-akademiaja/
https://www.youtube.com/results?search_query=mindenki+akad%C3%A9mi%C3%A1ja
https://port.hu/adatlap/sorozat/tv/mindenki-akademiaja-mindenki-akademiaja/evad-szerint/movie-180436
https://www.youtube.com/watch?v=15U0zUHcm2w
https://www.youtube.com/watch?v=camZ26ZxyE0
https://www.youtube.com/watch?v=TIE_4C4AsO8
https://www.youtube.com/watch?v=a-HAyaHCDzE
https://www.youtube.com/watch?v=28mSsggAMEk
https://www.youtube.com/watch?v=zFJZiw9eaog


 

 

MINDENTUDÁS EGYETEME 

 

A Mindentudás Egyeteme egy 2002. szeptember 16-án elindult 

ismeretterjesztő vállalkozás. A 10. szemeszter befejezése után három 

évvel, 2011. január és április között Mindentudás Egyeteme 2.0 néven 

folytatódott a népszerű sorozat.  
 

A Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére, a Matáv és 

leányvállalata, az Axelero Internet anyagi és technikai 

támogatásával indult el a sorozat. 

A tudományos élet hazai kiválóságai mellett előadást tartottak külföldön tevékenykedő magyar 

tudósok. Két alkalommal külföldi előadót hallhattak az érdeklődők. Előadást tartottak a történelmi 

egyházak vezető személyiségei, a művészvilágot is jeles előadók képviselték.  A fő programokat 

kiegészítették nyilvános klubfoglalkozások, ahol egyes témák szakemberei cserélhették ki – sokszor 

eltérő – véleményüket.  (forrás) 

Az előadások megtekinthetők a Mindentudás Egyeteme és a Videotorium honlapján. Az előadások 

nyomtatott formában is megjelentek, a reprezentatív kötetek megtalálhatók könyvtárunkban. 

 

  A Mindentudás Egyeteme előadásai 

Ajánló: 

 Horváth Ferenc: Hogyan működik a Föld? 

 Horváth Iván: Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás 

 Lámfalussy Sándor: Az euró- politikai kezdeményezés vagy 

       gazdasági szükségszerűség?  

 Lovász László: Meddig nőnek a nagy hálózatok? 

 Tompa Anna: Egészségtudat és tudatos egészség 

 Vásáry Tamás: Liszt Ferenc – a médium és a média 

 

 

 

 

 

További eredményes tanulást, kutatást, jó egészséget kívánunk!   
GFE Könyvtárosai 

                                                                                                               
 

https://mindentudas.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/2002
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2011
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindentud%C3%A1s_Egyeteme_2.0
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A1v
https://hu.wikipedia.org/wiki/T-Online
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindentud%C3%A1s_Egyeteme
https://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/szemeszterek.html
http://videotorium.hu/hu/channels/1132/mindentudas-egyeteme
https://moly.hu/sorozatok/mindentudas-egyeteme
http://corvina.gfe.hu/WebPac/CorvinaWeb?pagesize=10&DATEstart=&DATEend=&LOCA=GK%25&LANG=&TYPE=&text0=&index0=AUTH&textlogic0=and&text1=Mindentud%C3%A1s+egyeteme&index1=TITL&textlogic1=and&text2=&index2=SUBJ&action=find&button=Keres&whichform=advancedsearchpage&currentpage=advancedsearchpage
http://corvina.gfe.hu/WebPac/CorvinaWeb?pagesize=10&DATEstart=&DATEend=&LOCA=GK%25&LANG=&TYPE=&text0=&index0=AUTH&textlogic0=and&text1=Mindentud%C3%A1s+egyeteme&index1=TITL&textlogic1=and&text2=&index2=SUBJ&action=find&button=Keres&whichform=advancedsearchpage&currentpage=advancedsearchpage
https://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/szemeszterek.html
https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/8612
https://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/tudom%C3%A1nyter%C3%BCletek/b%C3%B6lcs%C3%A9szettudom%C3%A1ny/139-irodalomtudom%C3%A1nyok/6030-balassi-balint-es-a-szamitogepes-irodalomkutatas.html
https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/8239
https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/8239
https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/8609
https://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/tudom%C3%A1nyter%C3%BCletek/orvostudom%C3%A1ny/122-eg%C3%A9szs%C3%A9gtudom%C3%A1nyok/6068-egeszsegtudat-es-tudatos-egeszseg.html
https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/8325

