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Beköszöntő

Editorial

A Tér és Társadalom (TéT), az MTA Regionális Kutatások Központjának folyóirata
ebben az évben ünnepli 25 éves fennállását. A TéT a társadalmi folyamatok területi
szempontjai iránt érzékeny kutatási eredmények gyűjtőhelye, a hazai regionális
tudomány egyetlen elméleti folyóirata. Az RKK kutatói kétségtelenül tematizálják
a folyóiratot, de kezdettől fogva felkínálják a publikálási lehetőséget a széles szak-
ma számára. Negyedszázad alatt több mint 700�tanulmány jelent meg a TéT-ben. A
tanulmányok szerzői között nagy számban voltak elismert szakemberek (közöttük
a MTA köztestületi tagjai magas arányának köszönhető, hogy 2010-ben a IX. Osz-
tály folyóiratai között a 3., a X.�Osztályéi között a 8. helyet szerezte meg a TéT –
több száz folyóirat között), mindemellett jól ismert, hogy kezdő kutatók, sőt dok-
toranduszok tanulmányai is szép számmal kerültek be a folyóiratba.

A negyedévente megjelenő folyóirat szerkesztése nagy feladat. Szüksé-
ges, hogy az RKK intézetei váltsák egymást e munka végzésében. Jelenleg a
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Rechnitzer János főszerkeszté-
sével, 18 évi sikeres szerkesztői tevékenység után – adja át a váltóbotot a Kö-
zép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézetnek (Barta Györgyi
főszerkesztésével). Folyóiratunk sikerének egyik titka éppen ez, vagyis a meg-
újulás oka nem a korábbi sikertelenség, hanem ellenkezőleg, az addigi ered-
mények, felhalmozódott tapasztalatok felhasználása, a folytonosság,
ugyanakkor az igény az új ötletek, gondolatok iránt. Az új szerkesztőségben
és a szerkesztőbizottságban több célt fogalmaztunk meg:

– Erősíteni kívánjuk folyóiratunk elméleti jellegét (az elméleti, az al-
kalmazott kutatási, illetve a tervezési gyakorlati eredmények megje-
lentetésében igyekszünk valamelyest módosítani az arányokat),
jobban segítve ezzel a minőségi felsőoktatást is.

– Tematikus blokkokat szeretnénk megjelentetni egy-egy számban,
ami feltételezi a folyóirat hosszú távú tervezését.

– Tovább folytatjuk a nyitást a rokonszakmák irányába (figyelmet for-
dítva az eddig kevésbé preferált szakterületekre is).

– Érdeklődésünket a korábbinál nagyobb mértékben irányítjuk a kül-
világ felé, ami elég nehéz feladat a nyelvi bezártságunk feltételei kö-
zött. (Ezt a célt igyekszünk megvalósítani azáltal, hogy a
szerkesztőbizottság tagjai közé elismert külföldi szakembereket hív-
tunk, tanulmányokat teszünk közzé magyar fordításban, angol nyel-
vű absztraktjaink tartalmasabbak lesznek, tanulmányaink között
nem csak hazai témákat preferálunk.)
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– Többet kívánunk foglalkozni a regionális tudomány tradícióival s je-
len művelőivel, megemlékezünk e tudományterület neves elő-
futárairól, bemutatjuk műhelyeit, kortárs egyéniségeit.

– Vitára ösztönözzük olvasóinkat, nyilvánítsanak véleményt a TéT-
ben megjelent írásokról.

– A jövőben jobban élünk a technika lehetőségeivel: az elektronikus
megjelentetés átalakításával egyrészt könnyebb lesz a folyóirathoz
való hozzáférés, másrészt elősegítjük tudományos eredményeink
gyorsabb megjelentetését és terjesztését.

Az új szerkesztőség hónapok óta szervezi, szerkeszti az „új”, a 2011/1.
számmal induló TéT-et. Meglepetés és öröm számunkra, hogy milyen széles
körű lett a „regionális szakma” az elmúlt 25 évben. Tanulmányírók, szerkesz-
tők és tanácsadóik, lektorok közös munkára készséggel hajlandó csapata bizo-
nyára azt mutatja, hogy olvasótáborunk is jelentősen kibővült az elmúlt
évtizedekben. Ez nagy felelősség és egyben lehetőség, amivel élni szeretnénk.
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