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VILÁGOSSÁG 2009 tavasz Előszó

Tisztelt Olvasó!

A humán tudományok közegében nem ritka az a komoly tárgyilagosságot igénylő, 
némelykor ironikus helyzet, amikor a kutató-közlő önmagára kell vonatkoztassa elmé-
leti belátásait – vagyis, egyszerűbben szólva, amikor „akasztják a hóhért”. Megúju-
lásának lehetőségét keresve ilyesféle önreflexiót él át a Világosság, hiszen a lapban 
gyakran találkozhattak olvasóink a digitális világ nyilvánosságának távlatait és realitá-
sait vizsgáló gondolatokkal.

Fellapozva ezeket a tanulmányokat (amit éppen korábbi digitális fejlesztéseink révén 
az érdeklődők is megtehetnek honlapunkon) fontos támpontokat kaptunk mindehhez. 
Különösen megfontolandónak bizonyult az a szemlélet, amely a hagyományos eszme-
történet és ismeretfilozófia, illetve az internet és mobiltelefon reflexióinak gyümölcsö-
ző egymásra vonatkoztatásaiból formálódott, megóv ugyanis a divathullámok elvárá-
sainak elkapkodott érvényesítésétől.

A nyomtatott könyv- és folyóirat-kultúra közeli megszűnésének víziója például számos 
példára támaszkodva készteti a kiadókat szakmai lapok megszüntetésére, avagy kizáró-
lagosan digitális formában való megjelentésére. A jelenkor gazdasági realitásai ugyan-
csak a papíralapú kiadás ellehetetlenülését okozzák. Részben emiatt is a magyar böl-
csészeti nyilvánosság szűkülése, elszegényedése immár napi valósággá vált.

A Világosság kiadója és tudományos támogatói, közreműködői ezzel szemben az 
értékelvű fejlesztést tekintik céljuknak, amely egyszerre érvényesíti a szakmai és gaz-
dasági realitásokat. Ennek jegyében a lap nyomtatott és digitális megjelentetését 2009-
től kezdőden funkcionálisan alakítjuk át, illetve bővítjük.

A Világosság továbbra is folyamatos megjelenési fóruma marad a hazai filozófiai-böl-
csészeti írásoknak, amelyeket honlapunkon a megszokott szöveggondozás és nyom-
dai előkészítés szolgáltatását nyújtva teszünk közzé. A nyomtatott kiadványt a minő-
ség jegyében fejlesztjük tovább: negyedévente adjuk ki a bővített, mintegy tíz szerzői 
íves periodikát, kizárólag referált tanulmányokat és jegyzett szakmai műhelyekből szár-
mazó recenziókat jelentetve meg benne. Ezzel a lap publikációs értéke növekszik, ami 
szándékaink szerint érdemben hozzájárul a hazai bölcsészeti felsőoktatás és kutatási-
egyetemi világ ugyancsak minőségi megújulásához. A www.vilagossag.hu tartalmai-
nak és interaktivitásának tervezett gazdagítása is azt szolgálja, hogy a bölcsészet iránt 
érdeklődő értelmiség, a bölcsészeti kutatások és a bölcsészképzés számára hasznos-
sá és használatossá tegye a közösségi tartalomépítés és információs világháló techni-
kai kínálatát – megőrizve az euroatlanti kommunikációs kultúra értékszempontjait.

Fejlesztések, bővítések, digitális tér, minőség, bölcsészképzés, szakmai közélet – 
ezek a címszavak jellemzik tehát a Világosság megőrzését és továbbvitelét. Az érték-
őrzés és folytonosság jegyében döntöttünk úgy, hogy ezen új időszak nyitószámaként, 
a bölcsészet oktatását közép- és felsőfokú intézményekben végző kollégák javaslatai 
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alapján, egy olyan összeállítást jelentetünk meg, amely a nehezen hozzáférhető, ám 
az oktatásban gyakran használt korábbi publikációk válogatását tartalmazza.

Bízunk benne, hogy Tisztelt Olvasóink velünk maradnak a digitális és nyomtatott 
nyilvánosságban egyaránt!

A szerkesztőség

Előszó
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