Szellemi édenkert
(tervezet, 2003)
1. A Zselici Édenkert fejlesztés részeként és egyik lényegeként létrehozzuk a
virtuális szellemi édenkertet, avagy a világ egyik integrált
tudásközpontját, amely azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a tíz legfontosabb
témakörben és ezek résztémaköreiben a világ lehetőleg minél több fontos
tudását összegyűjtse angol és magyar nyelven.
2. A szellemi édenkert tíz alapvető témaköre jórészt, de nem teljesen
megegyezik a Zselici Édenkert tíz programközpontjának nevével:
Hagyomány, Természet (csillagászat, ökológia, stb.), Fizikai-anyagi világ
(anyag, fizikai test, stb.), Egészség (élet, evolúció, agy, stb.), Tudat,
Személy (Egyén, Én, Ego, stb.), Spiritualitás (vallások, transzcendencia,
misztika, stb.), Közösség (társadalom, nemzet, állam, gazdaság, stb.),
Technológia (technika, technológia, stb.), Tudás (metaelmélet, filozófia,
tudás, stb.).
Ebből következik, hogy ennek alapján a következő tíz témakört jelöljük
meg:
1. Hagyomány (a hagyománnyal foglalkozó minden tudomány, de
ideértve a történelemtudományt vagy minden múlttal foglalkozó
tudományt, például az ősi kultúrák összehasonlító elemzését,
néprajzot vagy a régészetet is)
2. Természet (a lehető legtágabban értelmezett minden olyan
tudományt, kezdve a csillagászattól az ökológiáig, amely a
természettel foglalkozik, de az élettudományokat már nem.)
3. Anyag (az anyagot kutató minden tudomány, különösen az elméleti
fizika, stb.)
4. Élet (minden élettudomány, elméleti biológia, genetika, az aggyal
foglalkozó idegtudományok, az evolúció különböző elméletei, stb.)
5. Tudat (minden hagyományos és új megközelítés az elméről, tudatról
és a kapcsolódó kérdéskörökről..)
6. Személy (elsősorban a pszichológia, a szociálpszichológia
tudományai, de ide értve az egyén és a társadalom viszonyát
értelmező elméleteket is.)
7. Spiritualitás (a fontosabb régi és mai vallások, teológia, Istenelméletek, mágia, misztika és a beavatások útjai, stb.)
8. Társadalom (a társadalommal és a társadalom alrendszereivel
foglalkozó minden tudomány, ideértve tehát a gazdaságot és a
politikát)
9. Technológia (az anyag és életelméletek alapján létrejött technikaitechnológiai fejlesztések és persze a technológia-elméletek is..)

10. Tudás (kezdve az ismeretelméletektől a tudáselméletekig,
mindenekelőtt a filozófia és az interdiszciplináris elméletek, például
a metaelméletek, s a tudás társadalmi alkalmazásai, stb.)
3. A virtuális szellemi édenkert megszületése érdekében első lépésként a tíz
alapvető témakörnek kidolgozzuk az egységes belső szerkezetét, amely
egyúttal egy lehetséges webtérkép faszerkezete is.
Egy-egy témakör készítésének szerkezete:
1. Az alapfogalmak definíciói:
 Alapfogalom 1.:
 Alapfogalom 2.:
 Alapfogalom 3.:
 Alapfogalom 4.:
 Stb.
2. A témakörbe tartozó tudományok, tudományágak:
 Vezető tudományok
• Tudományágak
• Altudományágak
3. Egy-egy témakör vezető tudósai, gondolkodói, szakértői
 A tudósok portáljai, életrajzai
 A tudósok könyvei, publikációi
 Magyarul kiadott könyvei, tanulmányai:
 A tudósok címe, telefonja, e-mail címe
4. Alapművek (könyvek, tanulmányok) teljes terjedelemben:
5. Legismertebb kutatóintézetek és adataik
6. Legismertebb fejlesztési projektek
7. Egyéb:
4. A szellemi édenkert eredményét nem kívánjuk kompletten nyilvánosságra
hozni, viszont az édenkerti programközpontok részletesen tervezésénél,
felépítésénél,
működtetésénél
hasznosítjuk,
sőt
minden
programközpontban elérhetővé tesszük a teljes tudásgyűjtemény
(összegzett) alapinformációit, illetve a tervezett Tudásáruház már eleve
ezekben a témakörökben folytatja majd a tudás értékesítését.
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