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LECTORI SALUTEM! 

 

   Tisztelt Olvasó!* 

   Üdvözlöm az OxIPO 

interdiszciplináris e-fo-

lyóirat III. évfolyama, 

2021/3. számának Olva-

sói között!  

   Jelen lapszám első írása a referátumok 

készítésre fókuszál az információs mű-

veltség aspektusából. A tanulmány szerző-

je: Koltay Tibor. 

   Hegedűs Réka Dóra és Orosz Beatrix 

serdülők körében vizsgálta a szexuális atti-

tűd és az egészségműveltség összefüggé-

seit. Kutatási eredményeiket e lapszám 

második tanulmányában ismerhetjük meg. 

   Simó Ferenz Zoltán három részes,  

Freud életművét bemutató tanulmányso-

rozatának utolsó (angol nyelven közre-

adott) fejezete a kortárs kultúra és tudo-

mány aspektusából közelít témájához. 

   Mező Lilla Dóra a King Kong 1933-ban 

és az Elveszett világ 1925-ben készült 

filmadaptációját veti össze angol nyelvű  

    

 

*Kedves Olvasó! Ha az OxIPO mozaikszó az 

Ön számára még nem ismerős, akkor 

javasoljuk, hogy a lappal való ismerkedést jelen 

számon túl az alábbi témafelvető tanulmány 

megismerésével kezdje:  

    

Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Az 

OxIPO-modell – az interdiszciplináris 

kutatások egy lehetséges értelmezési kerete. 

OxIPO – interdiszciplináris tudományos 

folyóirat, 2019/1, 9–21. doi: 

10.35405/OXIPO.2019.1.9 

elemzésében. A Szerző rámutat a két film 

cselekményének, karaktereinek, kép- és 

hangvilágának hasonlóságaira. 

   Szabadkai Vanda az óvodában és a csa-

ládban történő zenei nevelést veti össze 

kérdőívet, interjút, megfigyelést, doku-

mentumelemzést egyaránt alkalmazó vizs-

gálatában, illetve az arról szóló tanul-

mányában.  

   E lapszámban megjelenő módszertani 

tanulmány egyrészt a felfedeztetéses tanú-

lás metodológiai alapjaitvillantja fel, más-

részt az OxIPO-modellen alapuló „Tudo-

mány újratöltve” projekt bemutatásával 

nyújt módszertani támpontokat a téma 

iránt érdeklődőknek. A tanulmány szerző-

je: Mező Ferenc. 

   A műhelyekre, rendezvényekre fókuszá-

ló rovatban olvashatjuk a „Symmetry, 

Structure and Information” című online 

konferenciáról szóló rövid beszámolót, 

amit 2021. szeptember 13-15. között ren-

dezett az International Society for the 

Study of Information. 

   Ugyanebben a rovatban található egy 

hallgatóknak, doktoranduszoknak szóló, 

interdiszciplináris kutatóműhelybe invitáló 

felhívás is a K+F Stúdió Kft. részéről, 

valamint a Kocka Kör „Creativity – 

Theory and Practice (2021)” konferenci-

ával kapcsolatos felhívása is. 

 

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a hu-

mán információfeldolgozás világában:  

 

 

                 Mező Ferenc, főszerkesztő 
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