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A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 

konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 



Az előadás vázlata

a munka fogalma és gazdaságföldrajzi 
tudománytanulmányok

STS és gazdaságföldrajz

STS és földrajz / tér



I. STS és földrajz / tér
A kánon

• A földrajztudomány az STS tükrében. A tudás valahonnan jön 
– a tudománytörténet áthelyeződő hangsúlyai; brit földrajz: 
erős kapcsolatok a posztkolonnal (felvilágosodás, 
gyarmatosítás, földrajzi tudás) – 1990-estől

• A társadalom és a természet az STS tükrében. – ANT  
elmozdítja a társadalom és a természet közötti határvonalat; 
mit jelent az ember a társadalomföldrajzban? (2000-es évek)
– a természet nem a társadalmon kívül létezik
– emberek, növények és állatok kölcsönkapcsolatai a 

hétköznapi életben
– az emberi és a nem emberi (kiborgok, hibridek)



I. STS és földrajz / tér
Egy klasszikus: Sarah Whatmore

Hybrid geographies (2002)

relációs etika



I. STS és földrajz / tér
Újabb empirikus fejlemények

Rob Kitchin: 
The Programmable City
(ERC projekt, 5 év)
• Hogyan csinálja meg 

a társadalom a 
várost?

Janet Vertesi: Seeing
like a rover
• Hogyan lesz a rover

képeiből 
tudományos tudás?

Kitchin 2011, 946

Vertesi 2012, 399



II. STS és gazdaságföldrajz
Trevor Barnes

• A gazdaságföldrajz története az STS tükrében. 
• STS-es fogalmak mint leíró kategóriák a gazdaságföldrajz 20. századi 

tudománytörténetének megértéséhez
– (1989: David Bloor Knowledge and social imagery kötetét olvasta)
– local knowledge (Geertz/Shapin) – Barnes 2004a, 2003
– truth spot (Gieryn) – Barnes 2004c
– centre of calculation, action at a distance, immutable mobile, 

translation, black boxing (Latour) – Barnes 2006, 2004b, 2002, 2001a
– mangling (Pickering) – Barnes, Farish 2006, Barnes 2008, 2012
– technoscience (Haraway) – Barnes, Farish 2006, Barnes 2012
– materialities (Law, Hetherington) – Barnes 2004c
– epistemological and hermeneutical theorising (Rorty/Haraway) –

Barnes 2001b



II. STS és gazdaságföldrajz
• A gazdaság térbelisége az STS tükrében.
• 1990-es évek közepétől kapcsolatok ANT és gazdaságföldrajz között 

(Müller 2014)
– topológiai tér (távolság és lépték értelmezése a cselekvőhálózatokban)

• vállalatok mint a tudáslétrehozás helyei: relációs távolság (Oliver Ibert), 
tudásökológiák (Gernot Grabher); (többet mond, mint a management studies, 
de hiányzik belőle a pg-s vonal)

– transzláció (Callon) – pl. gazdaságpolitikák kutatása: follow-the-policy
etnográfiák (Peck, Theodore 2012)

• a magyar bankrendszer átalakulása ANT-s keretben (Heike Jöns)
– performativitás (performatív piacok – Christian Berndt, Marc Boeckler)

• problémák-félreértések az ANT által inspirált gazdaságföldrajzban 
(Müller 2014)
– hálózat értelmezése: pl. a cselekvők nem a hálózat révén jönnek létre 

(globális termelési hálózatok)
– hatalmi viszonyok: pl. a hatalom nem a transzláció hatása, hanem 

a priori létezik



Jöns, 2001



III. A munka fogalma és gazdaságföldrajzi 
tudománytanulmányok Magyarországon

• A magyar gazdaságföldrajz
múltja és jelene az STS tükrében.

• Hogyan alakították át a 
tudományos mezőt a hatvanas 
években? (kandidátusi védések)

• Új kutatás: a 
gazdaságföldrajzosok és a 
területi tervezők a munka 
fogalmával (is) leírják és alakítják 
a gazdasági folyamatokat
– Hogyan lehet a 

dokumentumelemzést jól 
összekapcsolni azokkal a „gazdasági 
realitásokkal”, amelyeket 
„leképeztek”? Thrift, Olds 1996, 321

(Mol és Law 1995 nyomán)



Összefoglalás

• Az STS jó platformot kínál az interdiszciplináris 
társadalomtudományi munkára.

• A térhez kapcsolódó fogalmak segítik az STS-t
a társadalom jobb megértésében

és
• az STS segíti a térrel foglalkozó 

társadalomtudományokat a társadalom jobb 
megértésében.


